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Šeimos šventė „Viena šeima - viena širdis” Obeliuose Šautuvo rungtyje čempione

tapo Rokiškio KKSC auklėtinė
E. Kulytė

Gegužės 15 dieną Obelių miesto Ramintos parke
vyko šeimų šventė - piknikas
„Viena šeima - viena širdis”.

Praėjusį savaitgalį Rokiškyje vyko 2022 Lietuvos jaunių komandinis – asmeninis
čempionatas mažo kalibro
ginklais, o jame sėkmingai
pasirodė ir Rokiškio rajono
kūno kultūros ir sporto centro auklėtiniai.

Gausiam būriui susirinkusiųjų veiklos nestigo: scenoje
buvo galima išvysti Obelių
neformaliojo švietimo skyriaus jauniausius solistus, rytietiškų šokių grupę „Ya Elbi”.
Taip pat - Obelių socialinių
paslaugų namų kultūros padalinio saviveiklininkus, kapelą
„Obelių malūnas”, svečius iš
Juodupės.
Mažiesiems parke vyko
įvairios dirbtuvės, kuriose
jie galėjo pasigaminti įvairių
rankdarbių ar žaisliuką savo
keturkojui draugui. Įvairios
estafetės, sporto žaidimai bei
galimybė vietoje pasivaišinti
vafliais neskubino skirstytis
susirinkusiųjų saulėtą sekmadienio popietę.
„Rokiškio sirena“
inform.

Šautuvo rungtyje čempione
tapo Rokiškio KKSC trenerio
Giedriaus Kublicko auklėtinė
Evelina Kulytė.
O komandinėje įskaitoje
Rokiškio merginų komanda,
kurią atstovavo Evelina Kulytė, Gustė Mickytė, Elvina
Kulikauskaitė, iškovojo antrąją
vietą.
Pistoleto rungtyje dalyvavęs Hubertas Jankauskas iškovojo ketvirtąją ir penktąją
vietas.
Rokiškio rajono kūno
kultūros ir sporto centro
inform.

Rokiškio Senamiesčio

Rokiškio KKSC dziudistų pasirodymai savaitgalio turnyruose progimnazijoje įvyko Rokiškio
mokyklų žaidynių šachmatų
varžybos

Praėjusį šeštadienį Rokiškio rajono kūno kultūros ir
sporto centro auklėtinis Nojus Laužadis dalyvavo tarptautiniame dziudo turnyre
„Pavasaris 2022“ Plungėje,
kur pasirodė sėkmingai ir
svorio kategorijoje iki 81 kg
iškovojo trečiosios vietos medalį.
Sekmadienį
Prienuose
vyko Lietuvos studentų dziudo
čempionato varžybos, kuriose
sėkmingai kovėsi mūsiškiai
Vaiga Čečytė ir Vaidas Bulovas. Vaiga tapo savo svorio kategorijos nugalėtoja, o Vaidas
iškovojo trečiąją vietą.
Ateinantį savaitgalį Vaiga
Čečytė išvyksta į SELL studentų žaidynes Rygoje, kur
taip pat sieks aukščiausių vietų.
Rokiškio rajono kūno
kultūros ir sporto centro
inform.

Gegužės 16 d. Rokiškio
Senamiesčio progimnazijoje
vyko Rokiškio mokyklų žaidynių šachmatų varžybos.
Pradinių klasių mokiniai
žaidė dviejose grupėse. Po atkaklių kovų 1-2 klasių gupėje
nugalėjo ir pirmą vietą iškovojo
Rokiškio mokyklos- darželio
„Ąžuoliukas" mokinys Skomantas Gaigalas, antras - Rokiškio Senamiesčio progimnazijos mokinys Motiejus Šaltis,

Rokiškio KKSC sunkiaatlečiai gerino asmeninius rezultatus
Gegužės 14 dieną Klausučiuose, Jurbarko rajone
vyko Lietuvos jaunučių iki
13 metų sunkiosios atletikos
čempionatas, kuriame varžėsi ir Rokiškio KKSC sunkiaatlečiai treniruojami Ivano
Aleksiejaus.

trečias - tos pačios mokyklos
žaidėjas Elijus Valainis.
3-4 klasių grupėje visas prizines vietas užėmė Senamiesčio progimnazijos mokiniai:
Audrius Einoris (1 vieta), Vainius Bagdonavičius (2 vieta),
Armandas Aslajevas (3 vieta).
Varžybas vykdė Rokiškio
rajono kūno kultūros centro
šacmatų treneris Raimundas
Ivanauskas.
Rokiškio rajono
savivaldybės inform.

Apgadino automobilį

2022 m. gegužės 18 d. apie 19 val. Rokiškio r., Pandėlyje, neblaivus (2.25 prom.) vyras (gim. 1998 m.) apgadino
vyro (gim. 1986 m.) automobilį „VW PASSAT“ ir grasino
jam.
Nuostolis – 300 eurų. Įtariamasis sulaikytas.
Panevėžio VPK inform.

Pažeidė viešąją tvarką,
sugadino turtą

Domas Pilibaitis svorio kategorijoje iki 38 kg pagerino
visus tris asmeninius rekordus
(rovime – 24 kg, stūmime – 35
kg) ir vos 1 kg atsiliko nuo trečiosios vietos ir galiausiai liko
ketvirtas. Taip pat ketvirtąsias
vietas pelnė Titas Tubelis ir
Emilis Mikalkevičius.
Gaila, kad rokiškėnai liko
prie pat nugalėtojų pakylos,
tačiau smagu, kad visi sportininkai gerino savo asmeninius
rezultatus ir demonstruoja tobulėjimą.
Rokiškio rajono kūno
kultūros ir sporto centro
inform.

2022 m. gegužės 17 apie 20 val. Rokiškio r., Obelių
sen., neblaivūs asmenys įžeidinėjo vyrą (gim. 1953 m.) ir
jo svečius, sugadino turtą.
Padarytas nuostolis – 1201 euras.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 284 straipsnį - dėl viešosios
tvarkos pažeidimo.
Panevėžio VPK inform.

Rastas miręs vyras

2022 m. gegužės 16 d. apie 19 val. 20 min. Rokiškio r.,
Juodupės sen., Didsodės k., namuose rastas miręs vyras
(gim. 1974 m.).
Panevėžio VPK inform.
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Pasak Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininko
Daliaus Kunigėlio, rajone didėja gelbėjimo darbų poreikis
Gegužės 4 d. šventėme
Šv. Florijono dieną, laikomą
ugniagesių ir gelbėtojų profesine švente. Viduramžiais
Florijonas buvo paskelbtas
šventuoju, žmonių gelbėtoju nuo stichinių nelaimių ir
gaisrų. Kaip sakoma, vagis
išsineša tik šį bei tą, o ugnis
sunaikina visą žmogaus turtą, o kartais – ir gyvybes.
Kaip sekasi su ugnimi bei
kitomis nelaimėmis kovoti Rokiškio ugniagesiams,
paklausėme Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininko Daliaus Kunigėlio.

nesiskundžiame: 2020 metais
Rokiškio rajone jų buvo 241,
2021 metais – 191. Palyginimui: Pasvalio rajone - 107 ir
92, Kupiškio rajone - 92 ir 98,
Biržų rajonas - 155 ir 139.

- Neseniai šventėte profesinę ugniagesių dieną. Sakykite, kas naujo įvyko nuo
praėjusios profesinės šventės iki dabar Jūsų ir Rokiškio komandos darbe?
- Kažko esminio nieko
naujo nėra įvykę, viskas vyksta panašiu ritmu. Gal kiek per
anksti kalbėti, bet galiu paminėti, kad kaip tik Florijono
šventės išvakarėse yra pasirašyta panaudos sutartis dėl žemės sklypo Strazdelio gatvėje, Rokiškyje, kur planuojame
pradėti statyti naują Rokiškio
gaisrinės pastatą. Iki galutinio
rezultato tikrai dar daug reikia
padaryti. Tačiau tikslas yra
aiškus ir dabar dirbama ties
statinio projektavimo užduotimi.

- Kokie keliami reikalavimai tiems, kurie nori dirbti
gelbėtojais?
- Yra nemažai reikalavimų.
Vienas iš esminių – nepriekaištinga reputacija (neturėti
teistumo, rimtų nusižengimų), taip pat - gera sveikata,
nes būsimasis ugniagesys
turi praeiti specialų sveikatos
patikrinimą, puikus fizinis
pasirengimas, kadangi ne paslaptis, jog ugniagesio darbas
didžiąja dalimi yra reikalaujantis ištvermės ir fizinės
jėgos. Paminėčiau dar ir tai,
kad gelbėtojas privalo mokėti
plaukti. Be abejo, kandidatas
turi būti Lietuvos Respublikos
pilietis, kurio išsilavinimas –
ne žemesnis kaip vidurinis.
Privalumas – C vairuotojo
kategorija, nes ugniagesys pas
mus – universalus darbuotojas, kuris turi mokėti valdyti
transporto priemones. Jis turi
mokėti ne tik valdyti automobilį, bet ir naudotis įvairia
gelbėjimo technika bei įranga,
taip pat vandens siurbliu, ko
išmoko ugniagesių gelbėtojų
mokykloje. Svarbiausias reikalavimas – reikia norėti dirbti tokį darbą. Ne paslaptis, kad
tokiame darbe tenka matyti
įvairiausių sunkių psichologiškai vaizdų bei dirbti neeilinėmis sąlygomis, o tai – ne
kiekvienam duota.

- Galbūt trumpai galėtumėte pateikti vienų metų
Rokiškio rajono gaisrų bei
kitų įvykių, kuriuose gelbėjimo darbus vykdė vietos
ugniagesiai, statistiką? Kaip
mūsų rajonas atrodo, palyginus su šalia esančiais?
- Per penkis šių metų mėnesius kilo 69 gaisrai – tiek
buvo ugniagesių išvykimų į
gaisrus. Į gelbėjimo darbus
buvome išvykę 97 kartus.
Tai per tokį trumpą laikotarpį
iš tiesų yra daug. Per tą patį
laikotarpį praėjusiais metais
buvo registruotas 61 gaisras,
o gelbėjimo darbai – tik 44.
Vadinasi, daugiau nei dvigubai išaugo gelbėjimo darbų
apimtys. Ugniagesiai atlieka
labai įvairius gelbėjimo darbus. Išvykimų į gaisrus taip
pat padaugėjo.
Jeigu žiūrėtume praėjusių
metų statistiką, per 2021 metus Rokiškio rajone kilo 122
gaisrai, o 2020-aisiais – 141.
Rokiškio rajonas yra vienas
didesnių rajonų Lietuvoje,
todėl gaisrų statistika čia nedžiuginanti. Jeigu pas mus
2020 metais buvo kilęs 141
gaisras, o 2021-aisiais - 122,
tai, pavyzdžiui, Pasvalio rajone – atitinkamai 100 ir 93.
Kupiškio rajono statistika - 78
ir 73, Biržų rajonas - 90 ir 110.
Gelbėjimo darbų stoka taip pat

- Ar ateina dirbti ugniagesiais naujų žmonių?
- Tikriausiai jau girdėjote,
kad labai sunku surasti norinčių dirbti policininkų, tačiau
mes darbuotojų trūkumu kol
kas nesiskundžiame. Labai
džiugu, kad pas mus kiekvienais metais vis po vieną kitą
ugniagesį prisijungia, atsinaujiname po truputį.

- Kokius gelbėjimo darbus gali atlikti gaisrininkai
(juk tai – ne tik gaisrai, bet
ir padėjimas iškelti sužeistuosius bei žuvusius iš automobilių avarijose, katinukų
kėlimas iš medžių, skenduolių ieškojimas ir dar galbūt
kiti atvejai)?
- Dėl katinų kėlimo iš medžių norėčiau žmones perspėti, kad dėmesys katinams
neturėtų iš gelbėtojų atimti galimybės gelbėti žmones. Kai
akivaizdžiai neįmanoma situacijos dėl medyje atsidūrusio
katino išspręsti be ugniagesių
– tik tada skubame padėti.
Daugeliu atvejų žmonės kates
gali iš medžio iškelti patys kopetėles pastatyti ir panašiai.

Būna, kad žmonės, važiuodami gatve, pamato ant gatvės kliūtį ir puola skambinti
ugniagesiams, kad patrauktų.
Manau, trūksta žmogiškumo
ir supratimo, kad šias situacijas žmonės gali išspręsti ir
patys, neįvertinama, kada iš
tiesų reikalingas ugniagesys.
Visgi dažniausiai kviečiami
esame ne be reikalo. Gaisrai
– viena dažnesnių iškvietimų priežasčių, po to dažnai
vykstama į gelbėjimo darbus
autoįvykių metu. Kaip matote, gelbėjimo įvykiai nustelbia
gaisrus. Skęstančiųjų gelbėjimas ir skenduolių paieška taip
pat vykdoma. Deja, skenduolių paieškai nardant įrangos
neturime, tam yra narų tarnybos. Susidūrimai su chemija –
retesnis atvejis, bet ne mažiau
svarbus, kai įvyksta cheminės
avarijos, tam tikrų medžiagų
išsiliejimai. Čia mūsų darbas
- gelbėti iš tokių avarijų žmones ir, jei negresia pavojus
žmonėms, lokalizuoti židinį,
t.y. sustabdyti cheminių medžiagų pasklidimą. Gelbėjimo
darbus vykdome ir žiemos
metu ant ledo. To daryti dažnai netenka, kiek teko girdėti,
gal daugiau tokios pagalbos
reikia gyvenantiems pajūryje,
kai tenka gelbėti žvejus, atskilus ledui jūroje. Padedame ir
kitoms specialiosioms tarnyboms – bendradarbiaujame
su policija, greitąja medicinos
pagalba, vykstame kartu su
išminuotojais, kai randamas
sprogmuo. Dažnesnis atvejis
- sunkiasvorio žmogaus išnešimas, nutikus nelaimei, kai
medikai neturi pakankamai
resursų.
Tokie gelbėjimo veiksmai
reikalauja specialaus pasirengimo ir tam, kad ugniagesys
gelbėtojas galėtų pilnavertiškai atlikti visus minėtus
darbus, jis iš tiesų turi mokėti
dirbti su labai įvairia technika
ir įranga, o tai reikalauja tikrai
daug gebėjimų ir žinių.
- Ar tenkina šiuo metu
esanti Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos
techninė bazė?
- Manau, kad taip. Po truputį automobiliai atnaujinami. Negaliu tiksliai pasakyti,
ar šių metų pabaigoje, ar kitų
pradžioje planuojame įsigyti
vieną naują automobilį. Šiuo
metu vienas seniausių tarnyboje automobilių - tai automobilinės kopėčios, o naujausias
– automobilinė cisterna, kuri
gauta vos prieš kelis metus.
Ugniagesiai daug dėmesio
skiria technikos priežiūrai, todėl mūsų technika yra tvarkinga. Kas liečia pastatą, turime
tikslą pereiti į naujas patalpas.
Kodėl to reikia? Pirmiausia,
tai dabartinis tarnybos pastatas reikalauja kapitalinių

pertvarkymų ir remonto, be
to, aktualus užsiėmimų gelbėtojams organizavimo klausimas – dabar mūsų galimybės
surengti praktinius mokymus
yra ribotos dėl pastato vietos,
nes neturime pakankamai teritorijos.
- Ar turite komandoje
ugniagesių – moterų?
- Mūsų tarnyboje dvi moterys dirba ugniagesio gelbėtojo
darbą. Tai tikrai nėra kažkas
neįprasto Lietuvoje. Tik noriu pastebėti, kad norinti pas
mus dirbti moteris turi atitikti
bendrus ugniagesio gelbėtojo
pareigybei keliamus reikalavimus. Ji turi būti pakankamai
stipri fiziškai, kadangi vien
specialūs drabužiai, šalmas,
kvėpavimo aparatas sudaro
didelį svorį – virš 20 kg. Moteris turi gebėti vykdyti gelbėjimo procedūras, gesinimą ir
kitus darbus. Ugniagesio darbe moterų nedaug, matyt, vien
dėl to, kad darbas - tikrai sudėtingas. Jis reikalauja ne tik
fizinės ištvermės, jėgos, bet ir
psichologinio pasirengimo.
- Dėl kokių dažniausių
priežasčių kyla gaisrai?
- Labai dažna gaisrų priežastis – neatsargus paties
žmogaus elgesys. Taip pat neretai prieš šildymo sezoną paveda šildymo įranga, krosnys,
visus metus dažna gaisrų priežastis – ir netvarkinga elektros instaliacija. Apie rūkymą
ir bendrą neatsakingą žmonių
elgesį irgi galima kalbėti – neretai gaisrus sukelia nesaugus
rūkymas namuose. Tai neaktualu žmonėms, kurie gyvena
tvarkingai. Pasitaiko žaibo
iškrovos, bet jau ypatingai
retai. Šiuo metu rečiau, tačiau
anksčiau dažnai vykdavome
gesinti ir žolės gaisrų. Toks
gaisras gali atrodyti nelabai
svarbus, tačiau jis klastingas
ir labai pavojingas, nes dėl
šios priežasties yra sudegęs ne
vienas namas, kadangi ugnis
plinta labai greitai. Kai sausra
ar didelis vėjas, gesinti degan-
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čią žolę ypatingai sunku. Per
2020 metus tokių gaisrų buvo
14, o 2021 metais – dvigubai
mažiau, 7 tokie gaisrai.
- Ką patartumėte žmonėms, kurie norėtų išvengti
didžiulių praradimų gaisruose?
- Visko tikrai nesusakysiu,
nes informacijos apie tai viešoje erdvėje yra labai daug.
Norėtųsi atkreipti dėmesį, kad
žmonės dažniau pagalvotų,
kiek namuose jie yra saugūs.
Įvykus nelaimei, norime sureaguoti laiku ir tinkamai, todėl
svarbu dūmų detektoriaus buvimas namuose. Jis yra privalomas kiekvienam gyventojui.
Šis prietaisas aptinka gaisrą
tokiu metu, kada žmogus dar
jo nepastebi – tarkime, pastatė puodą ant viryklės, išėjo į lauką pasikrapštyti darže
ir pamiršo, į pasirodžiusius
dūmus sureaguoja jutiklis,
kyla garsas ir žmogus laiku
pamato, kad tas puodas - arti
degimo ribos. Jeigu nebūtų
detektoriaus, toks žmogus pamatytų tik liepsnas per langą.
Be to, manau, kad namuose
privalu turėti gesintuvą, kad
būtų galima iš karto gesinti,
o ne ieškoti įvairių parankinių
priemonių, kurių šalia gali ir
nebūti. Pavyzdžiui, miltelinis gesintuvas – universali
gesinimo priemonė, su kuria
galima gesinti tiek elektros
įrenginius, tiek laužą ar kitų
medžiagų degimus. Svarbu
paminėti, kad vanduo ne visais atvejais tinka gesinimui.
Ypatingai, kai kalbame apie
elektros įrenginių ar aliejaus
(riebalų) degimą. Teko girdėti, kad žmonės gesinimui panaudojo žemes iš vazonų, bet
čia reakcijos bei išradingumo
dalykas. Jeigu kalbėtume
apie automobilį – jis visada
turi būti techniškai tvarkingas. Gaisrai automobiliuose
vystosi labai greitai, todėl ne
veltui yra privaloma automobilyje turėti ne tik vaistinėlę, liemenę, bet ir gesintuvą.
Pagrindinis dalykas tokiose

situacijose – nestresuoti, nes
pats stresas padaro veiksmus
neadekvačius,
pasirodžius
dūmams iš automobilio, nebandyti važiuoti greičiau, nes
tikrai liepsna neužges, sustoti
kelkraštyje, neužtverti kelio.
Pirmiausia tokiu atveju reikia
atfiksuoti automobilio dangtį,
pasiimti gesintuvą ir tik tada
atidaryti automobilio dangtį bei gesinti. Kai jau gaisras
užgęsta, reikia atjungti akumuliatorių. Detaliau, kaip visa
tai teisingai atlikti, šiandien
galime rasti socialinėje erdvėje, tiesiog įrašę į paiešką „automobilio gaisro gesinimas“.
Dar norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad neretai tėvai nekalba su vaikais, kaip reikėtų
elgtis gaisrų atvejais. Reikia
iš anksto aptarti su šeima, vaikais, ką jie tokiu atveju turėtų daryti. Jeigu vaikas gaisro
metu pradės slėptis po lova ar
spintoje, įvyks tragedija.
Maisto pamiršimas ir prisvilinimas - taip pat neretas
atvejis. Saugumas čia priklauso ir nuo to, kokios yra mūsų
dujinės viryklės. Yra viryklės,
kurios stabdo dujų padavimą,
jei liepsna užgęsta. Būna, kad
nors liepsna ir užgesinama, o
dujos toliau veržiasi, bet kokia kibirkštis, net šviesos uždegimas patalpoje, gali sukelti
sprogimą. Tokie sprogimai
reti, tačiau pasitaiko. Manau,
žmonėms laikas pagalvoti
apie modernesnes virykles tai nėra kažkoks stebuklas, bet
jos dar tikrai ne visur naudojamos. Dėl kilusių gaisrų maisto gaminimo metu dar vertėtų
paminėti, kad degančių riebalų negalima gesinti, užpilant
vandenį, nes tai tik pablogintų situaciją. Norint užgesinti
užsidegusius riebalus, reikia
keptuvę ar puodą uždengti
dangčiu ir leisti atvėsti, nepulti puodo ar keptuvės nukėlinėti. Taip pat - aplinkui
viryklę neturėtų būti degių dalykų – pavyzdžiui, popierinių
rankšluosčių ar užuolaidų.
Rita GRIGALIENĖ
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Rokiškio krašto muziejuje – meniškos edukacijos „Sūrio kelias“ premjera
Kaip ir buvo žadėta, AB
„Rokiškio sūris“ parengė edukacinį filmą „Sūrio kelias“.
Premjera įvyko 2022 m. gegužės 13 d., 15.00 val. Rokiškio krašto muziejuje. Šia
proga surengtame renginyje
dalyvavo Rokiškio rajono savivaldybės meras Ramūnas
Godeliauskas, savivaldybės
administracijos, Rokiškio kultūros centro, Rokiškio krašto
muziejaus darbuotojai. Be
abejo – ir AB „Rokiškio sūris“
vadovai bei darbuotojai, prisidėję prie šio filmo kūrybos
proceso. Į premjerą atvyko ir
su AB „Rokiškio sūris“ nebe
pirmą kartą bendradarbiaujantis režisierius ir scenarijaus
autorius Saulius Baradinskas,
pagrindinį veikėją – sūrininką
Roką - įkūnijęs profesionalus
aktorius Dainius Tarutis, filmo
prodiuseris - Airidas Janušauskas (agentūra TURBO),
operatorius ir montažo autorius Evaldas Arlauskas, dailininkas Daumantas Levickas,
kostiumerė ir grimuotoja Lina
Židonytė. Savo įspūdžiais
apie filmo kūrimo procesą,
nuotykius, bandant sukurti
kuo tikroviškesnį bei galintį
sudominti bet kurio amžiaus
žiūrovą vaizdą, dalijosi tiek
režisierius, tiek kiti dalyviai.

Visa šio filmo kūrybinė grupė
- gana didelė. Kūrybos procesas truko net dvejus metus.

Visi mes tikimės, kad
niekada neteks išgirsti onkologinės ligos diagnozės.
Visgi, kiekvieną dieną su
šia nauja realybe susiduria daugiau nei 50 šeimų
Lietuvoje, kuomet tiek patį
asmenį, tiek jo artimuosius
užplūsta nežinomybės ir
netikrumo jausmas – kaip
reikės išgyventi, ištverti
gydymą, ar bus įmanoma
toliau dirbti, kur ieškoti
pagalbos, kuo pasitikėti?

nimis, Rokiškio PASPC yra
prisirašę virš 1 tūkstančio
gyventojų (1 020), sergančių
vėžiu. Per metus diagnozuojama virš 100 naujų atvejų
(2021 m. – 117).

Pasak AB „Rokiškio sūris“
direktoriaus Daliaus Trumpos,
šio edukacinio filmo sukūrimo tikslas – pristatyti Rokiškio krašto muziejuje vykdomą edukaciją „Sūrio kelias“.
Tuo pačiu – tai ir pačios AB
„Rokiškio sūris“ bei Rokiškio
miesto reprezentacija.
Filmo žanrą būtų sunku
apibūdinti – tai ir meninis, ir
dokumentinis, ir netgi šiek
tiek animacinis filmas. Tai režisieriaus Sauliaus Baradinsko, bendradarbiavusio netgi su
muzikine grupe „The Roop“,
antrasis projektas, pristatantis AB „Rokiškio sūris“ bei
įmonės produkciją. Pirmasis
jo sukurtas filmas buvo gana
savita „Rokiškio Grand“ sūrio reklama. Šį kartą daugiau
susitelkta į sūrio gamybos
procesą. Kaip juokavo pagrindinio vaidmens atlikėjas Dainius Tarutis, jam būtų smagu,
jeigu šis filmas ką nors įkvėptų tapti sūrininku. Filmas bus
rodomas Rokiškio krašto muziejuje vykdomos edukacinės
programos SŪRIO KELIAS
metu.
Rita GRIGALIENĖ

Jeigu diagnozuota onkologinė liga, Rokiškyje galite įsigyti POLA kortelę

Kasmet po šimtą
Siekiant suteikti realią pagalbą – jau 10 metų veikianti
Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija (POLA)
onkologiniams pacientams
išduoda POLA kortelę.
Rokiškyje POLA korteles
galite gauti pas VšĮ Rokiškio
pirminės asmens sveikatos
priežiūros centras (PASPC)
direktorę Danguolę Kondratenkienę. Norintieji jas įsigyti, pirmiausia turėtų skambinti tel. 8 670 97356.
„Per bemaž trejetą metų –
nuo 2019-ųjų išdaviau apie
200 kortelių, kiti rokiškėnai
jas įsigijo internetu ar gydymo įstaigoje. Kiek iš viso
tyra turinčių POLA kortelę
Rokiškio rajone negaliu pasakyti, nes registracija vyksta
centralizuotai POLA atstovybėje“, – sakė D. Kondratenkienė.
Įstaigos vadovės duome-

Negali liautis
Kaip pažymi POLA direktorė Neringa Čiakienė, tai
kortelė, padedanti išgyventi
tiek finansiškai, tiek emociškai.
„Kai išgirsti kiekvieną
eurą skaičiuojančio asmens
balse palengvėjimą, kad nuo
šiol kasdieninė kelionė į radioterapiją vietoj 30,4 Eur
kainuos 6 Eur, ar nuostabą
keičiantį džiaugsmą, kad nemokamas bilietas į koncertą
skiriamas ne tik jam, bet ir
lydinčiam asmeniui, supranti, kad POLA veikla negali
liautis, nori dar labiau sutelkti pastangas, kad POLA
kortelė atsidurtų kiekvieno
onkologinio paciento kišenėje, itin vertini kiekvieno
asmens indėlį, rėmėjų paramą“, – kalbėjo N. Čiakienė.
Teikiama nauda
Visų pirma, POLA kortelė
padeda išleisti mažiau. Nuo
2021 m. sausio 1 d. su POLA
kortele onkologiniams pacientams taikoma 80 proc.
nuolaida viešojo transporto
bilietams, vykstant tolimojo, vietinio ar reguliaraus
susisiekimo
autobusais,

traukiniais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais.
Taip pat 15 proc. nuolaida
vaistams, apie 20 proc. nuolaida diagnostiniams tyrimams, iki 75 proc. nuolaida
optikos prekėms, taip pat
nuolaidos odontologo paslaugoms, apgyvendinimui
ir kitoms POLA partnerių
(daugiau nei 130) siūlomoms
onkologiniams pacientams
reikalingoms prekėms ir paslaugoms, kurių visas sąrašas
skelbiamas www.pola.lt svetainėje.

Nemokami kvietimai
Ne mažiau svarbi – emocinė pusiausvyra, kurią kylant neaiškumams ir nežinomybei dėl gyvenimiškų
situacijų, darbo, socialinių
išmokų, emocinės būklės,
mitybos klausimų, norint
galimų gydymo alternatyvų
įvertinimo padeda užtikrinti
kvalifikuoti POLA specialistai – teisininkai, gydytojai,
psichologai.
Visa ši pagalba, pateikus
POLA kortelės numerį, yra
nemokama, tereikia užpildyti internetinę registracijos
formą https://pola.lt/konsultacijos/ arba skambinti tel. 8
605 88191.
POLA kortelės turėtojai ypač džiaugiasi kultūros
įstaigų dovanojamais kvietimais nemokamai apsilankyti spektakliuose, koncer-

tuose, vertina mūsų parengtą
el.paštu platinamą informaciją pacientams aktualiais
klausimais, pabrėžia, kaip
svarbu nesijausti vieniems,
o būti POLA bendruomenės
nariais.
Kas gali gauti POLA kortelę? Ši kortelė išduodama
visiems onkologinės ligos diagnozę turintiems asmenims,
nesvarbu, kada liga buvo
nustatyta. Kortelė išduodama nemokamai, neimamas ir
aptarnavimo mokestis.
Kaip galima gauti POLA
kortelę? Paprasčiausia kortelę užsisakyti internetu, užpildant prašymą bei pridedant
onkologinės ligos diagnozę
patvirtinančio
dokumento
kopiją. Sumokėjus 2 Eur
siuntimo išlaidas, kortelė išsiunčiama registruotu paštu.
Kortelę galima gauti iškart,
susitikus su POLA savanoriu kortelės ambasadoriumi pagal gyvenamąją vietą.
Šiuo metu savanoriai veikia
35 Lietuvos miestuose, jų
sąrašas skelbiamas interneto
svetainėje https://pola.lt/pola-kortele/. Rokiškyje POLA
savanorė, išduodanti korteles
yra Rokiškio PASPC direktorę D. Kondratenkienė.
Kiek laiko galioja POLA
kortelė? POLA kortelės galiojimas neribotas, kol veiks
POLA, bus ir POLA kortelė.
POLA kortelės paslaugų ir
pagalbos spektrą užtikrinti

Nepriklausomas rajono laikraštis

šiuo metu didžia dalimi padeda Aktyvių piliečių fondo,
finansuojamo EEE finansinio
mechanizmo lėšomis, projektas „Nemokama pagalba
kiekvienam onkologiniam
pacientui“.
POLA kortelės tęstinumą
padeda užtikrinti ir kiekvienas euras, skiriamas kaip
1,2 % gyventojų pajamų

mokesčio (GPM) parama
(POLA juridinio asmens kodas 302704554), paaukojant
per SMS trumpuoju numeriu 1670, įrašant POLA2 –
auka 2 Eur, POLA5 – auka
5 Eur ar atliekant pavedimą
į POLA sąskaitą LT 63 7044
0600 0779 8055.
Aušra
MALINAUSKIENĖ
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L. Šepkos parke praeivius išjudino „Mankštos fiesta 2022“
Kad mankštintis ne
tik sveika, bet ir linksma,
buvo galima įsitikinti L.
Šepkos parke surengtoje
„Mankštos fiestoje 2022“.
Priešmokyklinukų muzikinį rytmetį judant – šokant,
straksint ir mojuojant –
surengė Rokiškio lopšelių
– darželių „Pumpurėlis“
ir „Varpelis“ pedagogės.
Rytmetį vedė lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ judesio
korekcijos specialistė Neringa Mikšėnienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Jolanta Blažienė ir
lopšelio - darželio „Varpelis“ judesio korekcijos specialistė Rasa Tūskaitė.
Pasipuošę savo darželių atributika, mankštinosi
penkių ugdymo įstaigų: Rokiškio lopšelių – darželių
„Nykštukas“,
„Varpelis“,
„Pumpurėlis“,
mokyklos
- darželio „Ąžuoliukas“
bei Rokiškio Senamiesčio

progimnazijos vaikai bei
jų auklėtojos. Prie šventiškai nuteikiančios mankštos
prisijungė ir renginio svečiai – Rokiškio rajono savivaldybės administracijos
Švietimo ir sporto skyriaus
vedėjas Aurimas Laužadis,
vyriausioji specialistė Jolita
Geidanienė, Rokiškio rajono savivaldybės Visuomenės
sveikatos biuro sveikatos stiprinimo specialistė Laimutė
Narbutienė, Rokiškio rajono savivaldybės Švietimo
centro metodininkė Rosita
Lasienė ir praeiviai. Iš viso
šventėje galėjo būti virš 130
besimankštinančių.
Mankštos rytmetį pradėjo
vaikučiai iš Rokiškio lopšelio – darželio „Pumpurėlis“
„Boružiukų“ grupės. Jie
mokė draugus šokio „Netvarkos nykštukas“. Priešmokyklinukai iš „Varpelio“
lopšelio – darželio „Pelėdžiukų“ grupės šoko ir žaidė „Drumbacelę“, sportavo

ir vaikai iš to paties vaikų
darželio „Saulės zuikučių“
grupės, lopšelio – darželio
„Pumpurėlis“ „Smalsučiai“.
Neatsiliko ir dalyviai iš kitų
ugdymo įstaigų. Vaikai ir
juos mankštai paruošę suaugusieji apdovanoti padėkomis bei saldžiomis dovanomis.
Mankšta bei žaidimai užbaigti vieningu visų šokiu
„Dinamitas“ ir bendra dalyvių nuotrauka. Šių metų mažųjų mankšta – jau ketvirtoji. Tiesa, kaip sako renginio
vedėjos, pandemija buvo
pristabdžiusi vaikų pasirodymus, tačiau tikimasi, kad
toliau viskas vyks sklandžiai
ir „Mankštos fiestos“ vyks
kasmet. Tokiomis bendromis
mankštomis vaikai skatinami pamėgti sportą, atitraukti akis nuo televizoriaus bei
kompiuterių, draugauti bei
išreikšti susikaupusias emocijas.
Rita GRIGALIENĖ

sitiks atsinaujinusi. Tokius
faktus „Rokiškio Sirenai“
patvirtino ir Rokiškio rajono
savivaldybės meras Ramūnas Godeliauskas.

ir rokiškėnams toliau teikti
pirties paslaugas“, – situaciją pakomentavo R. Godeliauskas.

Po to, kai rašėme: Rokiškio viešoji pirtis dirbs ilgiau, laukia remontas
Gegužės 17 dieną „Rokiškio Sirena“ rašė, kad
Rokiškio viešoji pirtis, kurios tris kartus nepavyko
parduoti aukcione, išeina
atostogų ir jos likimas lieka neaiškus. Straipsniui
pasirodžius internete paaiškėjo, jog buvo priimtas
kitas sprendimas. Pirtis
pratęsia darbo laiką ir pirties mėgėjus priims visą
birželį. Nuo liepos pirtis
bus uždaroma remontui.

Laukia permainos
„Rokiškio Sirenos“ šaltinių teigimu, nors Rokiškio viešosios pirties sezoną
planuota baigti, kaip įprasta,
gegužę, tačiau dėl vėsių orų,
šios įstaigos darbas bus pratęstas dar ir birželį. Taip pat
ką tik priimtas sprendimas,
kad nuo liepos prasidės pirties vidaus patalpų remontas, tad rudenį klientus ji pa-

Priėmė sprendimą
„Iš tiesų, rokiškėnų patogumui nusprendėme pratęsti
sezoną ir atnaujinti vidaus
patalpas. Pas mus yra nemaža pirtininkų bendruomenė, kuriai labai svarbu,
kad pirtis išliktų ir gyvuotų.
Kadangi pastato nepavyko
parduoti su sąlyga, kad būtų
teikiamos pirties paslaugos, privatizavimo procesą
sustabdėme. Tos sąlygos
išbraukti neketiname, nes
mūsų tikslas išlaikyti Rokiškio mieste viešąją pirtį. Nors
tam reikia nemažų investicijų, nes pirtis visą laiką buvo
nuostolinga, tačiau nusprendėme jos nebeparduoti, bet
patys po truputį atnaujinti

Kas bus daroma
Taigi, birželį, jei bus pakankamai klientų, Rokiškio
viešoji pirtis tikrai veiks ir
priims gyventojus. Po to,
pora mėnesių iki rudens ji
bus remontuojama: atnaujinama garinė ir krosnis, gultai bei plytelės prausimosi
zonoje.
Patalpas savo lėšomis remontuos įmonė AB „Rokiškio komunalininkas“, kuri
ir yra pirties valdytojas. Kol
kas planuose pastato išorės
renovacija nenumatyta, nes
tam reikalingos labai didelės
lėšos. Kiek kainuos vidaus
patalpų remontas, skaičiuojama.
Aušra
MALINAUSKIENĖ

travo grupė valdantiesiems
ir opozicijai priklausančių
parlamentarų, tarp kurių yra
ir energetikos ministras konservatorius Dainius Kreivys.
Pataisų iniciatoriai skaičiuoja, kad, pavyzdžiui, šilumos mazgo pakeitimas 30
butų su 70 proc. valstybės
parama atsipirktų maždaug
per vienerius metus.
Demokratų frakcijai „Vardan Lietuvos“ priklausantis
Tomas Tomilinas sako, kad
finansavimo didinimas paspartintų mažąją renovaciją.
„Lietuva vis dar neturi
jokio proveržio renovacijos

srityje. Daug kalbame, bet
nesugebame pasimokyti iš tų
savivaldybių, kurios tą renovaciją jau yra padariusios“, –
BNS teigė jis.
Laisvės frakcijoje dirbantis Kasparas Adomaitis
įsitikinęs, kad didesnė parama skatintų daugiabučių gyventojus atnaujinti šilumos
mazgus.
„Tai galima padaryti labai greitai, šilumos punktų
atnaujinimas trunka savaites, o ne metus. Jeigu nori
greito efekto, turi daryti tai,
kas padaroma greičiausiai ir
paprasčiausiai“, – BNS tvir-

Seime – siūlymas spartinti mažąją renovaciją
Siekiant
paspartinti
mažąją renovaciją ir taip
atnaujinti daugiau daugiabučių šilumos punktų, nuo
liepos siūloma didinti valstybės paramos išmokas.

Maksimalią kompensacijų ribą siūloma padidinti nuo
30 iki 70 proc. Gyventojams,
kaip ir anksčiau, būtų kompensuojamos palūkanos ir
renovacijos projektų rengimo išlaidos.
Tokias Valstybės paramos
daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo pataisas Seime regis-

tino.
Parlamentaras tikisi, kad
paama padėtų tiems daugiabučių gyventojams, kurių
šildymo sąnaudos didžiausios: „Apytiksliai net kelių
šimtų tūkstančių gyventojų
šildymo sąskaitos galėtų su-

Nepriklausomas rajono laikraštis

mažėti“.
K. Adomaitis sako, kad
iš europinių lėšų mažajai
renovacijai dabar kasmet
numatoma apie 4 mln. eurų,
bet lėšos panaudojamos vos
keliems projektams.
Gyventojams, kurie prita-

ria renovacijai, valstybė dabar papildomai padengia 30
proc. investicijų.
Lietuva iki 2050 metų
planuoja renovuoti 436
tūkst. pastatų, iš kurių 30
tūkst. būtų daugiabučiai.
BNS inform.
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Ukrainiečiams ima trūkti vietų apsigyvenimui Rokiškio mieste
2022 m. vasario 24 d.
ankstų rytą Rusijai pradėjus „specialiąją operaciją“
(o iš tiesų karinius veiksmus) Ukrainoje, didelė dalis taikių gyventojų – moterys, pagyvenę žmonės,
vaikai – turėjo pasitraukti
iš savo gyvenamųjų vietovių. Lietuvos gyventojai
išreiškė paramą Ukrainai
įvairiais būdais. Vienas jų –
priimdami ir apgyvendindami karo pabėgėlius. Apie
tai, kiek turime atvykusių
iš Ukrainos žmonių ir kaip
pavyksta juos apgyvendinti rajone, pakalbinome Rokiškio rajono savivaldybės
mero pavaduotoją Tadą
Barauską.

Rajone vietų
apsigyventi netrūksta
Pasitarimas dėl ukrainiečių apgyvendinimo ir pagalbos jiems teikimo vyko
praėjusią savaitę, gegužės 12
d. Pasak T. Barausko, buvo
renkamasi, ką gali pasiūlyti rokiškėnai, ką – savivaldybės įstaigos. Šiuo metu
(gegužės 17 d.), pasak mero
pavaduotojo,
ukrainiečių
Rokiškio rajone – apie 150
žmonių. Apie 40 procentų

jų – vaikai iki 18 metų. Rokiškio mieste atvykėlius iš
Ukrainos apgyvendinti jau
tampa problema, todėl paskutinėmis dienomis žmonės
apgyvendinti kitur: paskutiniai apgyvendinimai buvo
Juodupėje (priimti 4 žmonės, atvykę iš Mariupolio),
Lailūnuose (Pandėlio seniūnija), Pandėlyje (4 žmonės),
Kriaunose – 13 žmonių,
kurie apsigyveno Kriaunų
kaimo bendruomenės patalpose. Ukrainietė mama su 4
vaikais apsigyveno ir Obeliuose. Išskyrus apgyvendintus Obeliuose ir Kriaunose
žmones, visi kiti apsigyveno
privačiame sektoriuje – pas
rajono gyventojus. Pasak
vicemero, problema ukrainiečiams apsigyventi tik Rokiškio mieste, kitur – vietų
tikrai yra. Kritiniam atvejui
savivaldybė turi paruošusi
vietų Panemunėlyje. Migracijos departamento duomenimis, per visą karo Ukrainoje laikotarpį į Lietuvą atvyko
apie 53 tūkst. karo pabėgėlių
(gegužės 17 d. informacija).

riuos žmonės priima gyventi
savanoriškais pagrindais, jie
apgyvendina nemokamai.
Lietuviams (taip pat ir rokiškėnams), kurie apgyvendina ukrainiečius, mokama
valstybės išmoka – praėjus
vienam mėnesiui viešnagės,
buto ar patalpų savininkui
mokama 150 Eur išmoka už
vieną priimtą gyventi ukrainietį, po to – papildomai
po 50 Eur už kiekvieną kitą
priimtą jo kraštietį. Deja,
išmokoms numatytas tik trijų mėnesių terminas. Pasak
T. Barausko, planuojama šį
terminą pratęsti, tačiau dar
galutinai nėra aišku.

Apgyvendinusiems
skiriamos išmokos
Visus ukrainiečius, ku-

Ukrainiečiai turi teisę
gauti socialinę paramą
Daug kas kalba esą ukrainiečiams Lietuvoje pasiūloma „viskas“, o lietuviai
lieka „be nieko“. Gaunamos
paramos realybė tokia, kad
Rokiškio rajone ukrainiečiai
gauna „Maisto banko“ korteles, kuriose - po 115 eurų
trims mėnesiams. Nuo 2022
m. kovo mėnesio Vyriausybė priėmė sprendimą, kuriuo
ukrainiečiai turi teisę gauti
socialines išmokas, vaiko
pinigus. Iš esmės jie turi pa-

partizanams ir tremtiniams,
čia jau rikiuojasi šauliai su
vėliavomis, himnas, pagarbos
žodžiai, eilės partizanams,
tremtiniams, pasveikina Biržų savivaldybės administracijos direktorė Irutė Varzienė,
žygiui palaimina evangelikų
reformatų bažnyčios kunigė
Sigita Veinzierl.
Visa dviračių kolona, saugiai prižiūrima kelių policijos
pareigūnų, šaulių, vedina Biržų krašto muziejaus „Sėla“
pavaduotojos Editos Lansbergienės keliauja po istorines vietas, menančias mūsų
laisvės kovas.
Aplankome Kraštų dvarą,
kuriame tebėra išlikusi dvaro
kalvė, svirnas, kumečių tvartai, kumetynas, dalis medinio
dvaro rūmo, buvusio įspūdingo tvarto fragmentai.
Dvarų kalvėse 1863 m. sukilimo metu buvo gaminami
ginklai – tiesinami dalgiai,
muziejininkė Edita parodė
žygeiviams ir dalgius, kaip
pati sakė ne tuos tikruosius,
o padarytus vykusios edukacijos metu.
Toliau važiuojam į Skrėbiškio dvarą, kuriame 1863
m. po gegužės 5–7 dienų
kautynių ties Medeikių ir Latvelių kaimais su caro kariuomene buvo sužeistas vienas iš
vadų Zigmantas Sierakauskas, kurį bendražygiai sukilėliai paslėpė dvare. Gegužės

10 dieną jis po išdavystės čia
buvo suimtas. Mūsų žygio
pusiaukelėje Anglių kalnas,
kur „Sukilėlių kape“ palaidoti 1863 m. Antano Mackevičiaus (1828-1863), Boleslovo
Koliškos (1837-1863) ir Zigmanto Sierakausko (18261863) būrių sukilėliai, žuvę
1863 gegužės 5-8 d. mūšiuose su Rusijos imperijos kariuomenės daliniais. Tikslus
skaičius ir asmenybės nežinomos, pasakojo mūsų žygio
gidė Edita.
Biržų savivaldybės administracijos direktorė Irutė
Varzienė žygeiviams papasakojo, kad ši vieta biržiečiams
yra sakrali, nes čia prisiekdavo partizanai, čia prisiekia ir
šauliai, kad Valstybės dieną
čia susirenka žmonės giedoti
himno, aukojamos Šv. Mišios.
Kadangi mūsų žygis,
skirtas Partizanų pagerbimo,
kariuomenės ir visuomenės
dienai, ta proga Papilio parapijos klebonas Vidmantas
Kareckas aukojo Šv. Mišias
už visus laisvės kovotojus ir
visuomenės vienybę.
Dėkojame už tokią neeilinę progą, dalyvauti Šv.
Mišiose, prie paminklo su
užrašu „Garbė karžygiams“
kur aplinkui miškas... Visad
žygiuose dalyvaujantis mūsų
muziejaus įkūrėjo šviesios
atminties Andriaus Dručkaus

našias socialines garantijas,
kaip ir Lietuvos Respublikos
piliečiai. Į Rokiškio rajoną ukrainiečiai atvyksta per
VšĮ „Stiprūs kartu“, taip pat
- tarpininkaujant Lietuvos
Raudonojo kryžiaus draugijai. Rokiškyje karo pabėgėliai gali nemokamai gali
naudotis baseinu, skalbimo
paslaugomis. Pasak mero
pavaduotojo, tikrai yra įpratusių lankyti baseiną.
Nusiskundimų girdėti
neteko
„Iš ukrainiečių dėl ne-

tinkamų gyvenimo sąlygų
nusiskundimų girdėti neteko. Stengiamės juos apgyvendinti, kad gyventų oriai.
Tiems ukrainiečiams, kurie
apsigyvena Rokiškio rajone,
o ne mieste, yra sudėtingiau
susirasti darbą. Būna, kad
susiranda darbą ir keliasi gyventi į Rokiškį. Dažniausiai
vyksta judėjimas – atvykėliai keičia savo gyvenamąsias vietas. Dalis jų išvyko į
Vilnių, Panevėžį, dalis grįžo
į Ukrainą, dar kiti vyksta į
kitas užsienio šalis. Dalis jų
sėkmingai pritapo, leidžia

vaikus į mokyklas, darželius.
Ukrainiečių vaikai lanko
Juodupės, Pandėlio švietimo
įstaigas. Dalies ukrainiečių
moterų sutuoktiniai dirba
mūsų rajone, manau, pinigų
pragyvenimui jiems užtenka.
Jie žmonės bendraujantys,
jeigu kas būtų blogai, tikrai
pasakytų“, - paklaustas, ar
nesiskundžia gyvenimu Rokiškio rajone atvykusieji iš
Ukrainos, atsakė T. Barauskas.
Rita GRIGALIENĖ

anūkas Mantas Kelečius,
klebonui dovanojo senelio
išleistą knygą „Sutemų keleiviai“, kalbėjo kokia brangi
ir kartu trapi ta laisvė, žiūrint
ir iš šiandienos įvykių Ukrainoje.
Tęsdami kelionę sustojame prie Atminimo ženklo
1954 m. rugsėjo 25 d. šioje
Biržų girioje žuvusiam paskutiniam Vyčio apygardos
Žaliosios rinktinės Pilėnų tėvūnijos vadui Steponui Giedrikui-Giriečiui atminti, čia
Edita pasakoja apie šio partizanų vado gyvenimo istoriją,
akcentavo, kad paminklas
pastatytas netoli buvusio S.
Giedriko bunkerio (tiksli jo
žuvimo vieta neišaiškinta).
Toliau keliaudami buvom
pagauti gan smarkaus lietaus,
kuris mus truputį ir išsklaidė,
vieni sustojom pavėsinėje
pasislėpti nuo lietaus, kiti nuvažiavo toliau ir truputį pasiklydo Biržų girioje, bet visi
sveiki ir gera nuotaika pasiekėm kelionės finišą.
Čia pastatytas paminklas
Lietuvos partizanų kautynių
ir žūties vietai, kur 1945 m.
rugsėjo 17 d. Biržų girios
79-ajame kvartale, įsikūrusią
Jono Krivicko-Jono, Krivio ir
Augusto Vasiulio vadovaujamų partizanų būrių stovyklą
puolė NKVD kariuomenės
daliniai (pagal liudytojų pasakojimus, iki 1000 kareivių).

Iš karčių ir eglišakių įrengtose palapinėse stovyklavo per
100 partizanų. Kautynėse
žuvo, kaip teigia liudytojai,
24 partizanai. Daugumos pavardės neišaiškintos pasakojo
Edita.
Paskutinis šio žygio iškilmingas akcentas, karių savanorių salvės, skiriamos Lietuvos partizanams, Lietuvos
kariuomenei ir Lietuvos visuomenės vienybei, partizanų
uniformomis apsirengę Biržų
jaunieji šauliai, Biržų tremtinių choro „Tremties aidai“
(vadovė Laima Aukštuolienė) dainos, padėkos, nominacijos, dovanėlės dalyviams. Ir
atgaiva išalkusiems - šaulių
išvirta kareiviška košė.
Dėkojame visiems žygio
dalyviams, kad buvome kartu
minėdami Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną.
Dėkojame Rokiškio ir Biržų rajono savivaldybėms už
mūsų iniciatyvos palaikymą

ir paramą, Biržų rajono savivaldybės administracijos
direktorei Irutei Varzienei ir
Rokiškio rajono savivaldybės
merui Ramūnui Godeliauskui už bendrystę žygio metu,
LLŠS Alfonso Smetonos šaulių 5-osios rinktinės Stepono
Giedriko-Giriečio Biržų 501
kuopos šauliams ir jų vadui
Vidučiui Šeškui už bendrystę ir organizacinius rūpesčius, Biržų krašto muziejaus
„Sėla“ pavaduotojai Editai
Lansbergienei, mūsų žygio
vedlei, už papasakotą laisvės
kovų istoriją aplankytose vietose, LR Seimo kanceliarijos
Parlamentarizmo
istorinės
atminties skyriaus vedėjai
Angonitai Rupšytei už dėmesį jaunimo pilietinėms iniciatyvoms ir dovanėles žygio
dalyviams, ir visiems, kurie
parėmė, padėjo organizuojant, o labiausiai už tai, kad
buvote kartu.
Laisvės kovų muziejaus
Obeliuose inform.

Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną
tradicinis dviračių žygis „Golgotos keliu"
Gegužės 15 d. Partizanų
pagerbimo, kariuomenės ir
visuomenės vienybės dieną tradicinis dviračių žygis „Golgotos keliu" šiais
metais sujungė Rokiškio ir
Biržų krašto pilietinę bendruomenę.
Jau nuo 2012 metų šiai
dienai paminėti organizuojame dviračių žygį „Golgotos
keliu“. Kiekvienais metas
sulaukdavome vis daugiau
žygeivių, išvažinėjome lankydami istorines atminties
vietas susijusias su mūsų laisvės kovų istorija visame rajone: keliavom aplink Rokiškio
miestą, Pandėlio, Juodupės,
Čedasų, Obelių, Kamajų
kryptimis. Apkeliavę savo rajoną, pradėjom kviesti kartu
pakeliauti kaimynų žygeivius
po jų kraštus, taip prijungėm
zarasiškius, kupiškėnus, na o
šiemet, po poros pandeminių
metų pertraukos – biržiečius.
Tradiciškai žygeivių išlydėtuvės su tremtinių choru
„Vėtrungė“ (vadovė Jurgita
Raugienė) prie Rokiškio Nepriklausomybės paminklo,
himnas, sveikinimai ir tremtinių pagerbimas prie akmenėlių.
Visi sėdame į autobusus,
pakrauname dviračius ir važiuojame į Papilį, kur susitinkame su biržiečiais prie
memorialo Papilio krašto
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Rokiškio apylinkėse svečiuojasi laidos „Priešaušrio Lietuva“ kūrybinė grupė
Šią savaitę Rokiškio bei
Zarasų apylinkėse lankosi istorinės dokumentinės
laidos „Priešaušrio Lietuva“ kūrybinė grupė. Laidą transliuoja LNK grupei priklausantis kanalas
INFO TV. Su Laisvės kovų
istorijos muziejumi Obeliuose bei Rokiškio rajono
savivaldybe yra aptartas
dokumentinės apybraižos
apie partizaną Juozapą
Streikų - Stumbrą kūrimas. Trečiadienį (gegužės
18 d.) žurnalistė bei laidos prodiuserė Danguolė
Bunikienė kartu su laidos
operatoriumi filmavo laidos epizodą Obeliuose,
kur apie Juozo Streikaus –
Stumbro šeimą bei laisvės
kovas Rokiškio – Zarasų
kraštuose pasakojo Laisvės
kovų istorijos muziejaus
vadovas Valius Kazlauskas bei istorijos mokytoja,
muziejininkė Dijana Meškauskienė.

Laida turėtų pasirodyti
spalio mėnesį
Žurnalistė Danguolė Bunikienė „Rokiškio Sireną“
informavo, kad išvyka į Rokiškio bei Zarasų apylinkes
truks tris dienas. Kūrybinė
grupė planuoja parsivežti
6 interviu. Dokumentinėje
apybraižoje apie Juozapą
Streikų – Stumbrą planuojama pakalbinti daugiau nei
dešimtį žmonių. Numatyta,
kad visas 45 minutes eterio
užimsiančios laidos filmavimas užtruks apie tris mėnesius. Dokumentinė apybraiža turėtų pasirodyti rudenį,
tikėtina, kad spalio mėnesį.
D. Bunikienė papasakojo,
kad žada pakalbinti ne tik giminystės ryšiais su J. Streikumi - Stumbru susijusius
žmones, bet ir Šaulių Sąjungos bei Lietuvos kariuomenės atstovus, kurie galėtų papasakoti ne tik apie Lietuvos
partizanų gyvenimo sąlygas
rezistencijos laikotarpiu, bet
ir apie Latvijos bei Lenkijos
kovotojus. Laidos „Priešaušrio Lietuva“ žurnalistai maždaug birželio mėnesio pradžioje žada vykti į Panevėžį
filmuoti vietovių, kur Juozapas Streikus – Stumbras yra
palaidotas, pasižvalgyti po
kapinių teritoriją, žadama
susitikti su artimiausiai giminaičiais Panevėžyje.
Partizanų tema vis
labiau įtraukia
Rengiama apie J. Streikų
– Stumbrą laida yra trečioji
INFO TV laida apie Lietuvos partizanus. Lygiagrečiai
yra filmuojama medžiaga
apie disidentą Romą Kalantą. Praeita savaitė buvo

skirta būtent jam, vykdomi
filmavimai Kaune. Dabar susitelkta į Rokiškio – Zarasų
kraštą. „Kuo labiau nagrinėjame partizanų temą, tuo
daugiau randame įdomių
dalykų. Keturiolika metų
kūriau laidas apie Lietuvos
dvarus, tačiau tikrai nemaniau, kad pasukus link partizanų temos, ji mane sudomins tiek pat, kaip ir paveldo
objektai. Partizanų temą atradau 2018 metais, pradėjusi
rengti medžiagą apie Adolfą
Ramanauską - Vanagą. Prie
šios laidos kūrimo finansiškai prisidėjo Alytaus miesto
savivaldybė. Partizanų atminimo era prasidėjo būtent
nuo šio Lietuvos partizanų vado paminėjimo. Teko
dalyvauti A. Ramanausko
– Vanago palaidojimo iškilmėse, turiu išsaugojusi daug
medžiagos. Jau imu galvoti,
kad netrukus galėsiu grįžti ir
prie A. Ramanausko – Vanago temos.“ – įspūdžiais apie
pažintį su Lietuvos partizanais dalijosi D. Bunikienė.
Iššūkiai
Paklausta, su kokiais iššūkiais tenka susidurti, filmuojant istorines laidas, D.
Bunikienė pripažino, kad,
filmuojant laidą apie partizanų vadu vadinamą A. Ramanauską – Vanagą, teko
susidurti su prieštaringomis
nuomonėmis. Iš sovietinių
laikų žmonių sąmonėje likęs
supratimas, kad partizanai –
„banditai“. Galimai tokios
nuomonės laikosi tie, kurių
šeimos susiję su stribais.
Taip pat kitas niuansas – kūrybinei grupei tenka laidose
nufilmuotus žmones įkalbi-

nėti, kad nedalyvautų kitose
laidose ir nepasakotų jiems
žinomų faktų bent tol, kol
pasirodys šios televizijos nufilmuota laida.
Laidos kūrėjos žvilgsnis
nukrypsta į vis kitas
sritis
D. Bunikienė - Lietuvos
žurnalistų sąjungos narė.
Ji papasakojo, kad ir pati
asmeniškai yra susijusi su
partizanų tema – mat partizanavo jos tėčio brolis, kuris žuvo, būdamas 22 metų.
Tokio amžiaus dabar yra
žurnalistės sūnus ir ji sako,
kad sunku tai suvokti. Keturiolika metų D. Bunikienė
buvo istorinės dokumentikos
laidos „Brydės“ kūrėja. Ši
laida apie Lietuvos dvarus
yra užpatentuota ir turi prekės ženklą. Kaip sakė žurnalistė, per tiek metų šioje
temoje jautėsi išsisėmusi ir
todėl panoro pažvelgti į kitas
sritis. Pirmiausia žvilgsnis
nukrypo į Lietuvos medikus – taip gimė laida „Lietuvos Hipokratas“, kurioje
kalbama apie tai, kuo gyvena mūsų medikai. Šią laidą
transliuoja BTV kanalas,
priklausantis LNK grupei.
Neatmetė minties žurnalistė
ir dėl galimybės grįžti prie
„Brydžių“ bei parodyti naujai atgimstančius Lietuvos
dvarus, kurių iki šiol restauracija nebuvo pasiekusi.
Akcentavo Streikų
šeimos charakterio
savybes
Žurnalistų
kalbinamas
Valius Kazlauskas pažymėjo, kad Streikų šeima buvo
itin vieninga, ištikima tauti-

nėms vertybėms. Partizanų
Streikų palikuonys - ypatingai santūrūs žmonės, kurie
vengia didžiuotis, būdami
susiję su Laisvės kovomis.
Pasak V. Kazlausko, dažniausiai partizaninis laikotarpis nušviečiamas plačiai,
tačiau pamirštama paminėti,
ką šie žmonės veikė po to, ką
iškentėjo, todėl tokie dalykai
dažniausiai lieka už kadro.
Partizanų dinastija
Juozapas Streikus - Stumbras gimė 1923 m. Antano
Streikaus ir Marcelės Davainytės - Streikienės šeimoje
Pailgės kaime, Antazavės
valsčiuje, tuometinėje Zarasų apskrityje. Šeimoje buvo
penki vaikai ir visi dalyvavo
partizaniniame gyvenime.
Visa Streikų šeima buvo savotiška partizanų dinastija.
Juozas Streikus – Stumbras
buvo sušaudytas 1962 metais. Jis, patikėjęs LSSR
KGB pirmininko Kazimiero
Liaudžio pažadais, kad jam
su broliu Izidoriumi garantuojamas
neliečiamumas,
1958 m. liepos 22 d. legalizavosi. Deja, brolius Strei-
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kus, kaip ir kitus partizanus,
sovietų valdžia apgavo: 1961
m. spalio 6 d. KGB juos suėmė ir nuteisė: Juozapą Streikų - Stumbrą – mirties bausme, Izidorių Streikų - Girėną
– 15 metų lagerio.
Nuteistas mirties
bausme, pasakė
baigiamąją kalbą
Teisiamas Juozapas Streikus - Stumbras kalbėjo:
„Nors sakoma, kad kas sako
teisybę, tas savo mirtimi
nemiršta, bet man jau nebesvarbu, nes aš vis tiek ant
bedugnės krašto. Ko norėti
iš žmogaus, jei net kiekvienas paukštelis, žvėrelis savo
lizdą ar olą gina, stodamas į
kovą net su stipriausiu. Kodėl kankinote ginklus sudėjusius partizanus? Kam reikėjo kankinti mūsų šeimas,
reikalaujant, kad tėvai išduotų vaikus, vaikai – tėvus,
brolius, seseris? Ar galima
reikalauti, kad tėvai išduotų vaikus, kai žmogaus prigimtis reikalauja ginti savo
šeimos interesus? Kuo buvo
kalta mano motina arba seserys, kad mes išėjome į miš-

ką?“
Dokumentai bei
nuotraukos – Obelių
muziejuje
Šalia Laisvės kovų istorijos muziejaus Obeliuose
pagal rastus dokumentus
Streikų bunkerio pavyzdžiu
atkurta analogiška patalpa.
Šiame muziejuje eksponuojamos Streikų šeimos nuotraukos, dokumentai, bunkeryje naudoti šachmatai,
rožančiai, kunigo Jono Kaunecko pamokslo, pasakyto
2020 metais Juozapo Streikaus – Stumbro laidotuvėse,
juodraštis. Laidos „Priešaušrio Lietuva“ kūrybinę grupę
su šios šeimos gyvenimo
faktais bei muziejuje saugomais eksponatais supažindino Valius Kazlauskas bei
muziejininkė Dijana Meškauskienė.
Laidos kūrėjai tikisi, kad
dalinį finansavimą dokumentinės apybraižos kūrimui skirs Rokiškio rajono
savivaldybė, ieškomi ir kiti
rėmėjai.
Rita GRIGALIENĖ
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Informuojame žemės sklypo Nr.7330/0009:158 esančio Jūžintų
mstl., Južintų sen., Rokiškio r., B.K paveldėtojus, kad R.Barono
žemėtvarkos darbų įmonės matininkas Justinas Keliuotis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-2406) 2022-06-02 d. 10 val.
vykdys žemės sklypo Nr.7330/0009:196, esančio Jūžintų mstl.,
Južintų sen., Rokiškio r. ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į R.Barono žemėtvarkos
įmonės matininką J.Keliuotį adresu Taikos g. 5, Rokiškis el. paštu j.keliuotis@gmail.com arba telefonu mob. Tel. 868355319, Tel
845868144

„DPD Lietuva“ ketina per dvejus
metus padidinti pajamas
iki 69 mln. eurų

Užs. 1754

Prancūzijos pašto „La
Poste“ netiesiogiai valdoma siuntų pristatymo bendrovė „DPD Lietuva“ pernai uždirbo 6,3 mln. eurų
grynojo pelno – 46,5 proc.
daugiau nei 2020 metais.
Apyvarta augo 29,5 proc.
iki 59,3 mln. eurų.
Bendrovė šiemet planuoja pardavimus padidinti 7,7
proc. iki 63,9 mln. eurų, o
2023-aisiais – 8,6 proc. iki

Kviečiame dalyvauti konkurse
„Pažangiausi metų ūkiai 2022“!

Norėdani rajone atkreipti dėmesį į kuo daugiau puikiai besitvarkančių ūkininkų, pasidžiaugti darbščiais, mylinčiais žemę, puoselėjančiais stiprią bendrystę, rengiame konkursą ,,Pažangiausi metų
ūkiai 2022“. Tam, kad ūkiai būtų objektyviai įvertinti, jie skirstomi į
grupes:
• Ūkininkai, dirbantys iki 100 ha žemės;
• ūkininkus, dirbančius daugiau negu 100 ha žemės;
• jaunuosius ūkininkus,
• ekologiškai ūkininkaujančius
• alternatyviąja veikla užsiimančius ūkininkus.
Šio konkurso pagalba kasmet sužinome ir metų gale kartu pasidžiaugiame ne tik darbą ir žemę mylinčiais žmonėmis, gražiais jų darbo
rezultatais, bet ir įvairiausiais šių žmonių talentais. Tęsdami tradiciją,
prašome kaimų bendruomenių, seniūnaičių, ir visus pilietiškų kaimų
gyventojų pagalbos: pastebėkite ir iki 2022 m. gegužės 31 d. siūlykite darbščius ir pavyzdingus ūkininkus konkursui bei talkinkite aptariant kandidatų sąrašus seniūnijose.
Ūkininkus prašome nepasididžiuoti, aktyviai dalyvauti konkurse ir
leisti kartu pasidžiaugti Jūsų įnašu kuriant Lietuvos kaimą.
Užs. 1755

Vyriausybėje – įstatymo pataisos, draudžiančios
į Lietuvą importuoti rusiškas dujas
Energetikos ministerija
teikia Gamtinių dujų įstatymo pataisas, pagal kurias
šalies dujų perdavimo sistema ir suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalu
galės naudotis tik tiekėjai
iš grėsmės nacionaliniam
saugumui nekeliančių šalių,
išskyrus tiekėjus, transportuojančius dujas tranzitu į
Rusijos Karaliaučiaus sritį.
Energetikos ministras Dainius Kreivys anksčiau yra tei-

gęs, kad draudimą importuoti
dujas iš Rusijos planuojama
įtvirtinti teisės aktuose.
Klaipėdos SGD terminalo
operatorė „Klaipėdos nafta“
kovo pradžioje sustabdė Rusijos bendrovės „Novatek“
krovinių priėmimą, dėl karo
Ukrainoje Europos Sąjungai
pritaikius sankcijas rusų oligarchui Genadijui Timčenkai,
kuris gali būti laikomas „Novatek“ grupės kontroliuojančiu asmeniu.
Be to, nuo balandžio Lie-

tuva visiškai atsisakė ir vamzdynu tiekiamų rusiškų dujų,
taip siekdama visiškos nepriklausomybės nuo „Gazprom“
ir reaguodama į Rusijos energetinį šantažą Europoje bei
sukeltą karą Ukrainoje.
Šiuo metu rusiškos dujos
tranzitu per Lietuvą ir toliau
transportuojamos į Karaliaučiaus sritį, tačiau kitokiu nei
buvo įprasta techniniu režimu,
užtikrinant tik tranzitui reikalingo dujų kiekio perdavimą.
BNS inform.

69,4 mln. eurų, nurodoma
Registrų centrui pateiktoje
ataskaitoje.
„2021 metais pardavimus
labiausiai augino besiplečianti elektroninės prekybos
rinka, importo siuntos ir
siuntų terminalų plėtra“, –
teigiama įmonės metiniame
pranešime.
Praėjusiais metais „DPD
Lietuva“ pristatė 14 mln.
siuntų – 4,2 mln. daugiau nei
užpernai, investavo 6,7 mln.

eurų, iš kurių 2,7 mln. – į
siuntų terminalus.
2021 metais įmonė papildomai pastatė 120 siuntų terminalų ir metų pabaigoje jų
turėjo 265.
Praėjusių metų pabaigoje
įmonėje dirbo 389 darbuotojai (2020 metų pabaigoje
– 284).
Vienintelė „DPD Lietuva“ akcininkė yra Prancūzijos bendrovė „Geopost“.
BNS inform.

pirmininkas.
Nepriklausomybės aikštės fontano atkūrimo ir teritorijos prie Seimo sutvarkymo darbų projektą, pasak
Seimo kanceliarijos atstovų, planuojama parengti iki
2023-iųjų, o darbus atlikti
iki 2025. Šie darbai bus derinami su numatomais tunelio
remonto darbais. Šiuo metu
vyksta pirkimų parengiamieji darbai.
Vilniaus savivaldybė fontaną Seimui perdavė prieš
metus. 1987-aisiais skulptoriaus Gedimino Karaliaus ir
architekto Algimanto Nasvyčio suprojektuotas piramidės
formos fontanas Nepriklausomybės aikštėje neveikia

jau daugiau nei dešimtmetį,
nuo to laiko savivaldybė ir
Seimas nesutarė dėl statinio
likimo.
Tuo metu VAT daugiau
nei prieš ketverius metus
pateikė idėją aptverti parlamento rūmų ir Nepriklausomybės aikštės perimetrą
apsauginiais stulpeliais saugantis galimų teroro išpuolių. Planuojama, kad apie
metro aukščio stulpeliai būtų
įrengiami taip, kad prie Seimo nebūtų galima privažiuoti transporto priemonėmis.
Apsauginiai stulpeliai jau
stovi Vyriausybės pastato
prieigose.
BNS inform.

Rengiamasi tvarkyti Seimo rūmų
prieigas, fontaną

Seimo kanceliarija rengiasi tvarkyti parlamento
rūmų prieigas, fontaną,
įrengti apsauginius kuoliukus, ketvirtadienį skelbia
naujienų portalas 15min.lt.
Kaip portalui teigė Seimo vicepirmininkas Paulius
Saudargas, šiuo metu jau
tvarkomas Sausio 13-osios
memorialas.
„Toliau planuojama tiek
aikštės, tiek fontano rekonstrukcija, tiek kartu bus
integruoti VAT (Vadovybės
apsaugos tarnybos – BNS)
pasiūlymai dėl saugumo padidinimo. Taigi tai vyksta,
darbai nėra pradėti, bet lėšos
skirtos“, – sakė Seimo vice-

Nepriklausomas rajono laikraštis

ANTRADIENIS 05.24

PIRMADIENIS 05.23

SEKMADIENIS 05.22

ŠEŠTADIENIS 05.21
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06:00 Himnas
06:02 Vartotojų kontrolė
07:00 Klauskite daktaro
08:00 Beatos virtuvė
09:00 Labas rytas,
Lietuva
09:30 Žinios
12:00 Maži, bet ypatingi:
vabzdžiai
12:50 Lotynų Amerikos
platybėse
13:35 Jaunasis
Montalbanas
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų
koncertas
17:30 Klauskite daktaro
18:30 Žinios
19:00 Langas į valdžią
19:30 Stilius

06:00 Himnas
06:02 LRT radijo žinios
06:07 (Pra)rasta karta
07:00 Veranda
07:30 Šventadienio mintys
08:00 Išpažinimai
08:30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite
09:00 Čia mano sodas
09:30 Gamtininko užrašai
10:00 Gustavo
enciklopedija
10:30 Lietuvos
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mano geriausias
draugas
12:00 Planeta Žemė 2
12:55 Amerika iš paukščio
skrydžio
13:50 Mis Marpl.
Atomazga

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

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Detektyvas Monkas
4
09:40 Komisaras Reksas
10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Gyventi kaime gera
12:30 1000 pasaulio
stebuklų
13:30 Veranda
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:30 Pagalbos šauksmas
17:15 Premjera. Ponių
rojus
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda
19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema

2022-05-20
20:30 Panorama
21:00 Dainuoju Lietuvą
23:00 LRT radijo žinios
23:05 Vasaros laikas
00:45 Laisvės kaina
02:20 Kai kelio atgal nebėra
03:50 Mokslo ekspresas
04:05 Jaunasis Montalbanas
Tv3
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
15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Duokim garo!
18:00 Savaitė su „Dviračio
žiniomis“
18:30 Žinios
19:00 Keliai. Mašinos. Žmonės
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Kaunas – Europos kultūros
sostinė 2022
21:50 Premjera. Jaunieji slaugytojai
22:30 Seserų Fontanų siuvykla
00:20 Sengirė
01:25 Vasaros laikas
03:05 Operacija „Šimpanziukai“
03:55 Langas į valdžią
04:25 Mis Marpl. Atomazga
Tv3
06:00 Kung fu panda. Meistrų
paslapty
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga
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
05:15 Ponių rojus
Tv3
06:00 Transformeriai. Kibernetinė
Visata
06:30 Didvyrių draugužiai
07:00 Keista šeimynėlė
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis
08:00 Svajonių sodai
08:55 Meilės sūkuryje

10:30 Gardu Gardu
11:00 Penkių žvaigždučių būstas
11:30 Didysis Lūžių slėnis –
laukinė Afrikos širdis
12:40 Laukinis Peru. Andų mūšio
laukas
13:50 Mažylio atostogos
15:55 Šventosios ieties medžioklė
18:30 TV3 žinios
19:30 galvOK
21:30 Le Manas'66. Plento
karaliai
00:40 Pamišėlė
02:25 Nesunaikinami
04:20 Išlaisvinimas

08:55 Vasaros stovyklos sala
09:25 Broliai meškinai ir
fantastiškas nuotykis
11:10 Šunų viešbutis
13:10 Viena diena Niujorke
15:00 Ponas Bynas
15:35 Kaip atsikratyti vaikino per
10 dienų
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Bitė Maja. Medaus
žaidynės
21:15 Kartu ne savo noru
23:35 Savigynos mokykla
01:20 Kaip diena ir naktis

Lnk

Btv

06:25 Neramūs ir triukšmingi
06:55 Bunikula
07:25 Deksterio laboratorija
07:55 Padūkėlių lenktynės
08:25 Tomo ir Džerio šou

06:00 Info komentarai su Arnu
Mazėčiu
07:00 Negyvenamose salose su
Beru Grilsu
08:00 Varom

06.00 Daktarė Kovalčiuk
08.00 Vyrų šešėlyje
08.30 Kryptys
09.00 Aiškiaregė
10.00 Vantos lapas
10.30 Klausimėlis

07:30 Bailus voveriukas
08:00 Kung fu panda. Meistrų
paslaptys
08:30 Simpsonai
09:00 Svajonių ūkis
09:30 La Maistas
10:00 Pasaulis pagal moteris
11:00 Svajonių sodai
12:00 Didysis Lūžių slėnis –
laukinė Afrikos širdis 3
13:05 Meilė keliauja laiku. Safyrė
15:20 Laukiniai šernai
17:20 Lietuvis pas lietuvį
18:30 TV3 žinios
19:30 Lietuvos talentai
22:30 Olimpo apgultis
00:55 Karibų piratai. Salazaro
kerštas
03:25 Laukiniai šernai

07:25 Deksterio laboratorija
07:55 Padūkėlių lenktynės
08:25 Tomo ir Džerio šou
08:55 Vasaros stovyklos sala
09:30 Šerlokas Gnomsas
11:10 Polis
13:00 Mano mama ir mūsų kūdikiai
14:55 Keistuolis Deivas
16:45 Ponas Bynas
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Medalionas
21:20 Mirties troškimas
23:35 Gyventojas
01:25 Kartu ne savo noru

09:00 Savickas classic 2021
10:00 Pričiupom!
10:30 Laukinė Šri Lanka
11:40 Negyvenamose salose su
Beru Grilsu
12:45 Padėtis nevaldoma. Žmonijos
katastrofos
13:50 Pragaro virtuvė
14:50 Ekstrasensų mūšis
17:00 Betsafe–LKL čempionatas
19:30 Juodasis sąrašas
20:30 Supermenas ir Luiza
22:30 Sūnus paklydėlis
23:30 Narkotikų prekeiviai
00:50 24 valandos gyventi

Lnk
06:25 Neramūs ir triukšmingi
06:55 Bunikula
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 Devintojo legiono erelis
00:55 Rezidentas
01:55 Elementaru
02:55 Perėja
03:55 Mikė
04:25 Rezidentas
05:20 Moderni šeima
06:00 Transformeriai. Kibernetinė
Visata
Lnk
06:00 Rimti reikalai 4

Btv
06:00 Info komentarai su Arnu
Mazėčiu
07:00 Lietuvos galiūnų čempionato
III-iasis etapas
08:00 Pričiupom!
08:30 Tauro ragas
06:30 KK2 penktadienis
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 Nuo... Iki....
21:00 Rimti reikalai 4
21:30 Žinios.
22:30 Pagirios Las Vegase
00:30 Paskutinis laivas
01:30 Mirties troškimas
03:25 Volkeris, Teksaso reindžeris
Btv
06:05 Privatus detektyvas
Magnumas
07:00 Mano virtuvė geriausia
08:25 Teisingumo agentai

09:00 Sveikatos kodas
10:00 Pričiupom!
10:30 Laukinė Šri Lanka
11:40 Negyvenamose salose su
Beru Grilsu
12:45 Padėtis nevaldoma.
Žmonijos katastrofos
13:50 Pragaro virtuvė
14:50 Ekstrasensų mūšis
17:00 Betsafe–LKL čempionatas
19:30 Kaukės
22:00 24 valandos gyventi
23:50 Palaidotas
01:45 Snaiperis. Atgimimas
Lrytas

Lrytas
06.00 Daktarė Kovalčiuk
08.00 Miško balsas
08.30 Kaimo akademija
09.00 Aiškiaregė
10.00 Krepšinio pasaulyje su
09:30 Kalnietis
10:30 Laukinė Šri Lanka
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 Betsafe–LKL čempionatas
21:00 Slaptas keleivis
23:00 Juodasis sąrašas
00:00 Sūnus paklydėlis
01:00 Narkotikų prekeiviai.
Meksika
02:20 Supermenas ir Luiza
Lrytas
05.15 Vantos lapas
05.45 Bušido ringas
06.15 TV parduotuvė
06.30 Kryptys
07.00 Švarūs miestai

21:30 Lietuvos sienos
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

07:30 Kempiniukas Plačiakelnis
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 Karo dievas
01:05 Rezidentas
02:05 Elementaru

10:00 Ūkininkas ieško žmonos
11:00 Keičiu žmoną
12:00 Speciali Žinių laida
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 4
21:30 Žinios
22:30 Invazija
00:25 Paskutinis laivas
01:25 Pagirios Las Vegase
03:20 Volkeris, Teksaso reindžeris

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 Čikagos policija
19:30 Akloji zona
20:30 Pričiupom!
23:15 Slaptas keleivis
01:15 Strėlė
02:15 Akloji zona

Btv

Tv3

Lnk

06:00 Transformeriai. Kibernetinė
Visata
06:30 Didvyrių draugužiai
07:00 Keista šeimynėlė

06:00 Rimti reikalai 4
06:30 Nuo... Iki...
07:30 KK2
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris

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

05.15 Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06.30 Inovacijų DNR
07.00 Reali mistika
08.00 Daktarė Kovalčiuk
09.00 Pėdsakas. Ukraina
10.05 Gyvenimo linija
11.10 Neišsižadėk

Lrytas

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

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 Kap 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
V.Mačiuliu
10.30 Klausimėlis
11.00 Bušido ringas
11.30 Švyturių žmonės
12.00 Vieno nusikaltimo istorija
14.00 Pėdsakas. Ukraina
16.00 Žinios
16.30 24/7
18.00 Žinios
18.30 Krepšinio pasaulyje su
V.Mačiuliu
19.00 Reali mistika
20.00 Žinios
20.30 Lietuvos dvarai
21.00 24/7
22.30 Žinios
23.00 Vieno nusikaltimo istorija
01.00 Pėdsakas. Ukraina
02.50 Reali mistika
03.35 24/7
04.20 Aiškiaregė
05.10 Mažos mūsų pergalės
07.30 Aiškiaregė
10.05 Gyvenimo linija
11.10 Neišsižadėk
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 mistik
02.30 TV parduotuvė
02.45 Mokslo ritmu
03.00 Gyvenimo linija
03.55 24/7
12.15 TV parduotuvė
12.30 Lietuva tiesiogiai
13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
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 NeSpaudai
00.30 Teisingumo agentai
01.30 Reali mistika
02.30 TV parduotuvė
02.45 Mokslo ritmu
03.00 Gyvenimo linija
03.55 NeSpaudai
04.35 Reali mistika

2022-05-20
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PASLAUGOS

• Karpome, formuojame,
žeminame aukštas gyvatvores,
genime šakas. Pjauname
pavojingai augančius medžius
. Tel. 8 644 41 260. Rokiškis
• Mini ekskavatoriaus kasimo
paslaugos. Nuotekų valymo
įrengimas, santechnikos ir
griovimo darbai .
Tel. 8 644 41 260. Rokiškis
• Gerbūvio darbai. Trinkelių
klojimas, vejos bortelių
dėjimas, kelio bortų dėjimas .
Tel. 8 665 82 732. Rokiškis
• 1/2 etapų poliravimo
paslaugos. Salono valymo
darbai. Metalo dulkių ir kitų
nuosėdų valymas nuo kėbulo.
Automobilio paruošimas
pardavimui. Pagalba
parduodant automobilį ir kt.
Tel. 8 696 38 718. Rokiškis
• Iš užsakovo medžiagų
statome pavėsines, terasas,
malkines, dengiame stogus .
Tel. 8 691 84 082. Rokiškis
• PIGIAUSIAI vežame žvyrą.
Mini krautuvo BOBCAT ir
mini ekskavatoriaus nuoma .
Tel. 8 614 41 588. Rokiškis
• Pjaunu trimeriu žolę. Aro

kaina 4,5 Eur .
Tel. 8 686 22 897. Rokiškis
• Griovimo darbai bei
aplinkos tvarkymas visoje
Lietuvoje .
Tel. 8 650 86 798. Rokiškis
• Automobilių važiuoklės
darbai, tepalų ir filtrų keitimas
ir kiti darbai .
Tel. 8 623 29 261. Rokiškis
• Atliekame šildymo sistemų
santechnikos darbus .
Tel. 8 615 52 759. Rokiškis
• Mini ekskavatoriaus nuoma
su operatoriumi. Visi žemės
kasimo, lyginimo, aplinkos
tvarkymo darbai. Biologinių
nuotekų įrenginių montavimas
. Tel. 8 622 06 975. Rokiškis

PERKA

• Senas monetas, banknotus.
Ženkliukus, medalius,
ordinus. Nuotraukas,
atvirutes, laikraščius, knygas,

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

dokumentus. Sidabrą.
Kalėdinius žaisliukus, auto
modeliukus. Reklamines
iškabas. Karinius daiktus .
Tel. 8 625 32 533. Pasvalys
• Antikvarą, sendaikčius,
militaristiką, senus
dokumentus, nuotraukas,
apdovanojimus, pinigus .
Tel. 8 610 21 765. Rokiškis
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• Gauta nauja siunta
naudotų baldų parduotuvėje
Vytauto g. 5, Rokiškis.
Pristatome .
Tel. 8 606 32 095. Rokiškis
• Naudotą spintą su
stumdomomis durimis.
Išmatavimai 232x204x60
cm. Pasiimti patiems .
Kaina 90 Eur.
Tel. 8 622 34 767. Rokiškis
• Naudotą dvigulę lovą
su čiužiniu. Išmatavimai
207x165 cm. Išsivežti
patiems . Kaina 150 Eur.
Tel. 8 622 34 767. Rokiškis
• Tvarkingą be defektų
spintą. Aukštis 210 cm,
plotis 135 cm. Pasiimti
patiems . Kaina 60 Eur.
Tel. 8 622 34 767. Rokiškis
• Dvi lovas 190x80 cm .
Kaina 40 Eur.
Tel. 8 674 12 217. Rokiškis
• Gultą. Kaina 52 Eur.
Tel. 8 600 72 049. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

BALDAI

• Naudotą geros būklės
minkštą kampą. Yra
nedidelis stalčius.
Išmatavimai 256x183
cm. Miegamos dalies
išmatavimai 127x207 cm.
Išsivežti patiems . Kaina
50 Eur. Tel. 8 622 34 767.
Rokiškis
• Naudotą komodą su
stalčiais. Išmatavimai
104x82x53 cm. Pasiimti
patiems . Kaina 40 Eur.
Tel. 8 622 34 767. Rokiškis

• Žalmargė karvytė veislei,
4.5 mėnesio. Kaina sutartinė.
Tel. 8 685 82 471. Rokiškis
• Baltus šieno rulonus .
Kaina 1 Eur.
Tel. 8 675 32 104. Rokiškis
• Keturi Siamo kačiukai
pasiruošę keliauti į naujus
namus . Kaina 40 Eur.
Tel. 8 687 16 079. Rokiškis
• Gražų patogų narvelį.
Viskas yra . Kaina 15 Eur.
Tel. 8 676 95 516. Rokiškis
• Pieninę veršingą telyčią.
Veršiuosis gegužės mėn. gale
. Kaina 850 Eur.
Tel. 8 658 96 268. Rokiškis

KITA
• Juodą dujokaukę. Kaina
5 Eur. Tel. 8 608 07 150.
Rokiškis

• Malkas kaladėmis, rąstais
arba skaldytas .
Tel. 8 680 49 599. Rokiškis
• Naujus įvairius kraunamus
klausos aparatus. Čekų,
vokiečių gamybos. Siunčiu.
Kaina 60 Eur.
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus traukiamus,
mėtomus, statomus žvejybos
tinklus. Pristatome. Kaina
40 Eur. Tel. 8 678 66 028.
Rokiškis
• Skaldytais malkas mažais
kiekiais. Atvežu .
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius. 50 vnt.
Kaina 0,50 Eur/vnt.
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Rožių žiedlapius. Natūralūs,
švieži ir kvepiantys.Įvairių
spalvų mišinys .
Tel. 8 676 37 799. Kaunas
• Storasienę cisterną 5 kub. m

Tel. 8 622 69 546. Rokiškis
• IKI prekybos centre
nuomojamos patalpos
komercinei veiklai. Plotas
10 - 600 kv. m, rūsyje ir
pirmame aukšte. Kreiptis
telefonu. El.p. info@rokana.
lt. Kaina 150 Eur.
Tel. 8 686 42 522. Rokiškis
• Jauna šeima ieško namo
arba kotedžo nuomai
Rokiškio mieste. Galima
sumokėti už metus į priekį .
Kaina 400 Eur.
Tel. 8 614 43 199. Rokiškis

. Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Sausas malkas. Atvežu .
Tel. 8 624 90 330. Rokiškis
• Dviejų dalių medinius
vartus. Nauji, apkalta
dailylentėmis tik išorinė pusė,
galima šiltinti. Be vyrių .
Kaina 110 Eur.
Tel. 8 612 21 760. Rokiškis
• Reduktorių nuo diskinio
pjūklo . Tel. 8 616 18 776.
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

PAŽINTYS

• Tvarkingas 51 metų
vyriškis ieško nuoširdžios
moters gražiai draugystei,
bendram gyvenimui .
Tel. 8 671 49 863. Rokiškis

NUOMA

• Išnuomosiu 2 kambarių
butą su baldais ir buitine
technika . Tel. 8 606 14 217.
Rokiškis
• Išsinuomočiau 1 kambario
butą su patogumais ilgesniam
laikui Rokiškyje .
Tel. 8 609 77 389. Rokiškis
• Išsinuomosiu 3 kambarių
butą. Namą ar jo dalį. Su
daliniais ar visais patogumais.
Kaina 300 Eur.
Tel. 8 602 74 307. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti prie
vandens žemės sklypą .
Tel. 8 610 83 462. Rokiškis
• Išsinuomosiu žemę Skemų,
Bajorų, Lukštų, Obelių
apylinkėse .
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• 3 kambarių 65 kv. m butą
Rokiškio raj., Juodupės
m., Tekstilininkų g. Pirmas
aukštas. Sudėti plastikiniai
langai, užstiklintas didelis
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balkonas. Kambariuose
laminuotos grindys. Vonia
ir tualetas atskirai. Kaina
9500 Eur. Tel. 8 634 35 728.
Rokiškis
• Žemę 7,73 ha Audronių
km., Rokiškio raj. Kaina už 1
ha 3000 Eur .
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Sodą Kooperatininko
sodu bendrijoje. 6 a,
mūrinis namas, mūrinis
sandėliukas. Patogus
privažiavimas. Papildomas
tel. +37061241127 . Kaina
8000 Eur. Tel. 8 621 09 880.
Rokiškis
• Sodą Steponyse .
Tel. 8 654 89 478. Rokiškis
• Mūrinį namą su ūkiniais
pastatais ir pirtimi. 0,79 ha
žemės. Yra vandentiekis,
centralinis šildymas . Kaina
10000 Eur. Tel. 8 698 29 278.
Rokiškis
• Prie Sartų ežero ir
Šventosios upės ištakų 3 ha
žemės ūkio paskirties sklypą
Kalbutiškių km. Kraštinis,
prie gero kelio, galimos
statybos. Kaina 27000 Eur.
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Panemunėlio gelež. st.
namą, ūkinius pastatus. Yra
trifazis, 28 a žemės. Geri
kaimynai, kraštinis namas,
rami vieta. Tel. 8 614 19 157.
Rokiškis
• 2-jų kambarių butą
Jaunystės g. 8. Pirmas
aukštas. Reikalingas remontas
. Kaina 34000 Eur.
Tel. 8 605 40 717. Rokiškis
• Parduodamas sklypas
Skemų kaime. Nuo
Roki&scaron;kio 6km, nuo
asfalto iki sklypo 100 metrų.
Žemės paskirtis - namų valda.
Yra ūkinis pastatas ir elektros
skydinė. Patogi vieta, kaina
derinama . Kaina 3500 Eur.
Tel. 8 624 29 579. Rokiškis
• Rokiškio raj. Bajorų km.
Pušyno g. 2 kambarių butą
su patogumais. 1 a. iš 2 a.
44 kv. m. Plastikiniai langai,
rūsys. Apšildymas krosnimi
(centralinis). Yra žemės prie
namo. Tel. 8 670 93 094.
Rokiškis
• 3 vnt. monolitinių garažų
nusikėlimui. Vnt. svoris 12 t.
Yra kilpos. Randasi Vilniuje.
Kaina už visus 2700 Eur .
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Tel. 8 656 34 849. Rokiškis
• 3 kambarių butą Jaunystės
g. Reikalingas kapitalinis
remontas. Skambinti po 12
val . Kaina 40000 Eur.
Tel. 8 603 10 473. Rokiškis
• 2 kambarių butą
Kavoliškyje, Melioratorių
g. 4/4 aukštas. Langai
plastikiniai, įstiklintas
balkonas, durys šarvuotos.
Šildymas kietu kuru. Butas
šviesus ir šiltas. Yra rūsys.
Kaina 27500 Eur.
Tel. 8 653 45 795. Rokiškis
• Sodybą su žemę. Pastatų
būklė prasta, elektra yra,
žemės 10 ha, tiksliai galėsiu
sužinot ką sudomins. Žemė
viename plote. Svėdasų sen.,
Anykščių raj. Kaina sutartinė,
be tarpininkų. informacija
telefonu . Tel. 8 652 04 800.
Anykščiai
• 24 a sklypą su dviejų aukštų
mūriniu namų, terasa, dideliu
tvenkiniu, pirtimi, malkine
pamiškėje. Aptvertą tvora.
Steponyse . Kaina 27000 Eur.
Tel. 8 617 35 437. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Skubiai reikalingi langų ir
durų gamybos darbuotojai
darbui Suomijoje.
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
• Skubiai reikalingi
ekskavatorininkai darbui
Norvegijoje .
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
• Skubiai reikalingi maisto
gamybos darbuotojai darbui
vištienos fabrike Norvegijoje,
Trondheim mieste.
Tel. 8 629 97 089. Rokiškis
• Reikalingas ūkio
darbininkas darbui Švedijoje,
Gotland saloje.
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis

• Reikalingi tinkuotojai.
Darbas būtų Prienuose
tinkuoti gyvenamąjį
namą. Apgyvendinsiu. Tik
suprantančius ir mokančius.
Kaina 2000 Eur.
Tel. 8 604 74 745. Rokiškis
• Siūlau darbą plataus
profilio statybininkams ir
pagalbiniams darbininkams.
Darbas Rokiškyje ir rajone .
Tel. 8 697 41 092. Rokiškis
• Ieškomi vairuotojai su C,
CE kategorijomis darbui
Lietuvoje . Tel. 8 683 96 919.
Rokiškis
• Darbui Aukštakalniuose
esančioje lentpjūvėje
reikalingas frontalinio
krautuvo (pagamintas 2021
m.) vairuotojas. Darbas
pamaininis. Reikalavimas:
traktorininko teisės.
Atlyginimas 900-1300 Eur
neatskaičius mokesčių .
Tel. 8 611 53 809. Rokiškis
• Įmonėje Daivida reikalinga
valytoja. Darbas slenkančiu
grafiku. Visa informacija
telefonu . Tel. 8 686 94 750.
Rokiškis
• Ūkininko ūkyje
reikalingas traktorininkas
- mechanizatorius. Darbas
ilgalaikis, pastovus.
Privalumas, patirtis žemės
ūkyje dirbant žemės dirbimo,
purškimo darbus, derliaus
nuėmimo darbus .
Tel. 8 660 87 681. Rokiškis

Kaina 130 Eur.
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Multimediją navigaciją
laisvų rankų irangą. Bluetooh,
Wi-fi ir kiti privalumai.
Naudotas 1 metus . Kaina
125 Eur. Tel. 8 698 72 751.
Rokiškis

IEŠKO DARBO

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Ieškau darbo. Būtų geriau
ilgalaikis, bet galiu dirbti ir
vienadienius darbus.
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis
• Ieškau ilgalaikio darbo (16
metų amžiaus).
Tel. 8 606 96 423. Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo
Rokiškyje ir rajone. Siūlyti
įvairius variantus, darbo
nebijau . Tel. 8 624 11 019.
Rokiškis
• 39 metų vyras ieško darbo.
Savo įrankiais gali pjauti žolę,
krūmus, miškus.
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Vyras ieško darbo.
Tel. 8 676 76 509. Rokiškis
• 17 m. jaunuolis ieško
darbo. Galiu pjauti žolę,
skaldyti malkas, arba būti
pagalbiniu darbininku. Miške
nedirbu. Galiu dirbti tik
savaitgaliais . Tel. 8 633 87
835. Rokiškis
• 42 m. moteris ieško darbo.
Galiu tvarkyti aplinką, grėbti
lapus. Tel. 8 602 21 055.
Rokiškis

• Naudotą žaidimų konsolę
Xbox Series S. Viskas veikia.
Yra visi komponentai . Kaina
200 Eur. Tel. 8 625 35 526.
Rokiškis
• Stacionarų kompiuterį. 7
Wind. Tel. 8 605 80 900.
Rokiškis

• 13 d. vakare Rokiškyje,
netoli dvaro, alėjoje rastas
telefonas . Tel. 8 625 50 495.
Rokiškis
• Prie Panevėžio g. 14,
Rokiškis rasti Opel l/a
rakteliai, buto raktas ir kiti
raktai . Tel. 8 699 48 657.
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Valgomas bulves Vineta
0,60 Eur/kg. Sodinimui
Vega 0,60 Eur/kg. Rokiškio
r., Sėlynės km. Galima
atvažiuoti į vietą. Didesnį
kiekį atvežame.
Tel. 8 615 53 934. Rokiškis
• Bulves Vineta. 0,50 Eur/kg
. Tel. 8 698 87 312. Rokiškis
• Pirmųjų laidos liečiamą
gerai veikiantį Samsung
telefoną su pakrovėju . Kaina
10 Eur. Tel. 8 608 07 150.
Rokiškis
• Galaxy A5. Būklė 10-9,5.
Nešiotas dėkle . Kaina 55 Eur.
Tel. 8 674 32 962. Rokiškis

• Trimerį Hervin Garden.
Reikia pakeisti užvedimą ir
trimerio galvą . Kaina 30 Eur.
Tel. 8 676 76 509. Rokiškis
• Akumuliatorinės
žoliapjovės komplektą .
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
• Galingą savaeigę žoliapjovę
. Kaina 140 Eur.
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
• Naują benzininį pjūklą
HPG. Jūžintai . Kaina 75 Eur.
Tel. 8 631 25 562. Rokiškis
• Naują trimerį. Jūžintai.
Kaina 75 Eur.
Tel. 8 631 25 562. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

PRAŠO PADOVANOTI

• Kolonėles Magnat. 2 vnt.
15 Eur . Tel. 8 674 92 644.
Rokiškis
• Naują Bluetooth kolonėlę .
Kaina 22 Eur.
Tel. 8 679 72 890. Rokiškis

• Ieškau kas padovanotų
didesnį kiekį knygų ar senų
atviručių . Tel. 8 619 20 517.
Rokiškis
• Gal kas turėsite atliekamų
tulpių svogūnėlių rudeniniam
sodinimui. Užsiprašau iš anksto
. Tel. 8 615 41 365. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA
• Philips. Veikia puikiai.
Įstrižainė 81-32 coliai . Kaina
50 Eur. Tel. 8 674 32 962.
Rokiškis
• Filmavimo kamerą Sony.

MOBILIEJI TELEFONAI

PREKĖS VAIKAMS
• Vaikišką paspirtuką su
kėdute. Reguliuojamas

aukštis, šviečiantys ratukai.
Kaina 15 Eur.
Tel. 8 650 86 836. Rokiškis

RASTA, PAMESTA

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS
• Geros būklės dviratuką
mergaitei. Tel. 8 626 39 014.
Rokiškis
• Bežiedę 7 m ir 8 m meškerę
. Kaina 50 Eur.
Tel. 8 612 26 521. Rokiškis
• Gaudykles vėžiams,bučius.
Ilgis 90 cm, diametras 50 cm
. Kaina 8 Eur.
Tel. 8 612 26 521. Rokiškis
• Žaidimų rinkinį Discgolfo
3 gaudykles. Aukštis 146
cm, gaudyklė 64 cm, viršus
55 cm. Discgolfo diskai
9 vnt. Lanką su strėlėmis
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Lankinis 2, Viking-550
lazdas dešiniarankiams, trys
kamuoliukai, 2 varteliai
80x40. Kaina 320 Eur.
Tel. 8 687 86 097. Rokiškis
• Naudotą batutą 2,5 m. Be
apsauginio tinklo . Kaina
40 Eur. Tel. 8 612 21 760.
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA
• 2 kub. m gegnių 5x15 cm.
Ilgis 6 m. Kaina sutartinė.
Tel. 8 605 80 876. Rokiškis
• Vandens hidroforą,
išsiplėtimo bakelį, vandens
varikliuką ir dar kitas
smulkmenas.
Tel. 8 656 11 768. Rokiškis
• Naudotą laminatą.
Buvo paklotas svetainėje
nenudėvėtas, puikios
būklės. 19 kv. m. Kambario
išmatavimai 3,8x5,1 m.
Išsivežti patiems . Kaina
50 Eur. Tel. 8 622 34 767.
Rokiškis
• Naujas laminatas, 16
kvadratinių metrų. Išsivežti
patiems . Kaina 100 Eur.
Tel. 8 622 34 767. Rokiškis
• Statybinę medieną viegubo, dvigubo pjovimo
lentas, tašus (brūselius),
gegnes . Tel. 8 699 33 786.
Rokiškis
• 6,1 m ilgio eglės rąstus.
Tel. 8 611 17 092. Rokiškis
• Pigiai parketo šlifavimo
aparatą . Tel. 8 654 89 478.
Rokiškis
• Elektrines obliavimo
stakles. 12 cm pločio . Kaina
80 Eur. Tel. 8 627 71 703.
Rokiškis
• Mažai naudotas medžio
apdirbimo stakles, obliavimo
stakles . Tel. 8 658 55 210.
Rokiškis
• 12 kg kibirą dažų alyvinės
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spalvos. Skirti vidaus
dažymui . Kaina 50 Eur.
Tel. 8 674 12 217. Rokiškis
• Geros kokybės pjautą
statybinę medieną ir malkas.
Tel. 8 618 33 452. Rokiškis
• Naudotas šamotines plytas.
Galime atvežti .
Tel. 8 624 90 330. Rokiškis
• Terasines lentas, lapuočių
medienos dailylentes, lauko
apkalimo dailylentes .
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Lentas, bruselius .
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Įvairią pjautą statybinę
medieną . Tel. 8 671 89 551.
Rokiškis
• Statybinę medieną,
viengubo ir dvigubo pjovimo
lentas . Tel. 8 686 49 319.
Rokiškis
• Rytinį su dugnu ir pusrytinį.
Nauji. Kaina 120 Eur.
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis
• Galingą trifazį kompresorių
su defektu . Kaina 170 Eur.
Tel. 8 604 36 830. Rokiškis
• Pigiai sausą pjautą statybinę
medieną: 20x20 cm; 20x5
cm; 10x10 cm. Ilgis 6 m .
Kaina 250 Eur.
Tel. 8 677 08 977. Rokiškis
• Uosio diles . Kaina 400 Eur.
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis
ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Savadarbį prikabinamą
kultivatorių 3 m pločio. Kaina
290 Eur. Tel. 8 682 28 909.
Rokiškis
• Lenkišką pakabinamą
purkštuvą 600 ltr. talpos, 12
m darbinio pločio. Kaina
450 Eur. Tel. 8 682 28 909.
Rokiškis
• MTZ-52 traktoriaus
dokumentus. MTZ-52 naują
variklio galvutę, geras kuro
bakas. Tel. 8 676 78 801.
Rokiškis
• Grėblį-vartytuvą Dobilas-3,
motopjūklą Stihl MS-62
(naujas), suvirinimo aparatą
Berman (naujas) .
Tel. 8 620 33 597. Rokiškis
• 2 korpusų plūgą. Pilnai
perrinktas. Varžtinė apsauga.
Reguliuojasi tiek a&scaron;is,
tiek ratuko padėtis. Galimas
atvežimas. Dusetos . Kaina
300 Eur. Tel. 8 695 29 133.
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Rokiškis
• Presą. Pernai dirbo.
Pridėjus rankas dar dirbtu ne
vienus metus. Kaina sutartinė
. Kaina 50 Eur.
Tel. 8 606 56 873. Rokiškis
• Traktorių. Vieno
savininko,galiojanti TA. Visi
padargai, savivartė priekaba ir
t.t . Kaina 5000 Eur.
Tel. 8 656 34 849. Rokiškis
• T-20 traktorių be
dokumentų.
Tel. 8 607 56 198. Rokiškis
• Kultivatorių. Tinkantis
traktoriui T-25 . Kaina 300
Eur. Tel. 8 620 58 950.
Rokiškis
• Buvusią seniai
nenaudojamą iškomplektuotą
melžimo aikštelę ir trašų
barstytuvą. Kainos sutartinės.
Jūžintai . Tel. 8 631 25 562.
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS
• Naują dviratį be bėgių.
Žemas rėmas. Kaina 220 Eur.
Tel. 8 659 64 181. Rokiškis
• Vaikišką tvarkingą dviratį.
Trijų bėgių. Krieptis telefonu
+37063672143 . Kaina
80 Eur. Tel. 8 646 97 019.
Rokiškis
• Toyota AVENSIS VERSO
2003-08. Automobilis su
turbinos defektu . Kaina
1000 Eur. Tel. 8 698 51 821.
Rokiškis
• Tvarkingą Audi A3. 1,9
l, TDI, 81 kW, TA iki metų
pabaigos. Važiuoja gerai,
turi smulkių kėbulo defektų.
Kaina minimaliai derinama
prie automobilio. Kaina
1300 Eur. Tel. 8 631 25 562.
Rokiškis
• Priekabą 2PTS-4. Geros
būklės. 4 t-verčiama . Kaina
1500 Eur. Tel. 8 682 24 675.
Rokiškis
• Volkswagen Passat B5+.
Naujos kaladėlės visos 4,
nauji diskai visi 4, nauji
suportai visi 4, naujas
kairės pusės guolis ir
sailenblokas. TA iki 2023-1010. Važiuoja, kuriasi puikiai.
Kaina derinama. Domina
keitimas. Kaina 1450 Eur.
Tel. 8 621 46 705. Rokiškis
• Audi 80 B4. Universalas,

1,9 l, TDI, 66 kW. Geros
būklės . Tel. 8 621 51 320.
Rokiškis
• Citroen C3. 2005 m., 1,4
l, dyzelis, 66 kW. Užsikuria,
nurašytas. Daužtas. Galima
dalimis . Kaina 350 Eur. Tel.
8 674 92 644. Rokiškis
• Audi A6. 2003 m., 2,5 l,
120 kW, TA iki 2023-07.
Visapusiškai tvarkingas.
Gausi komplektacija, Usb,
Aux. Kėbulas be rūdžių .
Kaina 1500 Eur.
Tel. 8 625 12 233. Rokiškis
• Tvarkingą dviratį . Kaina
60 Eur. Tel. 8 612 28 947.
Rokiškis
• Moteriškus ir paaugliams
dviračius . Tel. 8 611 78 562.
Rokiškis
• VW Sharan. 2003 m., 1,9 l,
85 kW, dyzelis, TA iki 202305-20. Tvarkingas, suvirintas
ir sutvarkytas dugnas. Yra
kėbulo trukumu. Plius
žieminių ratų komplektas.
Kaina 1600 Eur.
Tel. 8 628 47 947. Kupiškis
• Dvi naudotas fanierines
valtis . Tel. 8 686 23 294.
Rokiškis
• Volvo S80. Automatas,
benzinas. Pakeisti tepalai,
naujas akumuliatorius. TA iki
2023-05-23. Kaina derinama .
Kaina 800 Eur.
Tel. 8 676 90 299. Rokiškis
• Audi A4. 1999 m., 1,8
l, benzinas-dujos (su
dokumentais), TA metams.
Tvarkinga, yra kablys. Pilkos
spalvos. Vasarą ir žiemą
kuriasi be problemų . Kaina
1300 Eur. Tel. 8 683 08 310.
Kupiškis
• Škoda Octavia visą arba
dalimis. 2001 m., 1,9 l,
TDI, 4x4. Tel. 8 629 45 390.
Rokiškis
• Dviratį Specialized
Rockhopper Comp. Mažai
važiuota. Viskas veikia. Ratai
29 colių, SRAMX5, rėmas M
dydžio, tinka iki 185 cm ūgio
. Kaina 400 Eur. Tel. 8 687 86
097. Rokiškis
• Seat Toledo. 2006 m., 1,6
l, 75 kW, benzinas . Kaina
1700 Eur. Tel. 8 641 48 433.
Rokiškis
• Opel Zafira. 2006 m., 1,8

l, benzinas. Kaina 2700 Eur.
Tel. 8 641 48 433. Rokiškis
• Škoda Roomster. 2007
m., 1,9 l, 77 kW, dyzelis,
vienatūris-kablukas. Yra
kablys. Kaina 2900 Eur.
Tel. 8 641 48 433. Rokiškis
• Išardytą mopedą Karpatai.
Buvo važiuojantis.
Norėjome restauruoti, bet
neprisiruošėme . Kaina
90 Eur. Tel. 8 612 21 760.
Rokiškis
• Naudotą bėginį dviratį. 18
pavarų . Kaina 39 Eur.
Tel. 8 627 33 121. Rokiškis
• Passat dalimis po eismo
įvykio. 1,9 l, 85 kW,
universalas. Užsikuria,
važiuoja. Mėlynos spalvos,
webasta, climato kontrolė,
tamsinti stiklai, dyzelis,
kablys. Įvažiavo stipriai
automobilis į galą. Kaina
pagal būklę 600 Eur .
Tel. 8 695 70 337. Rokiškis
• Dalimis 2006 m. Opel
Meriva CDTI.
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
TRANSPORTO PRIEMONIŲ
DALYS

• Opel Zafira dalimis. 2001
m., 74 kW, 2 l.
Tel. 8 640 49 466. Rokiškis
• Opel Meriva dalimis. 2005
m., 1,7 l, DTI, 74 kW. Yra
kablys . Tel. 8 674 92 644.
Rokiškis
• Mažai naudotas padangas
R14 M+S. Likutis 7 mm. 4
vnt. Kaina 100 Eur.
Tel. 8 678 29 533. Rokiškis
• VW, Audi, Volvo starterius,
generatorius .
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Audi A6 dalimis. 1996 m.,
2,5 l, 103 kW, TDI. Yra ir 85
universalas .
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Audi A4 B6 dalimis. 2004
m., 1,9 l, 74 kW, sedanas .
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Dalimis: B4 dyzelis, 2001
m., Pezo 306,dyzelis, 1995
m., Ford Mondeo, dyzelis,
Opel Kadett 1984 m.,
benzinas . Tel. 8 621 51 320.
Rokiškis
• Dalimis 2003 m. Audi A6,
1,9 l, TDI, 96 kW. 1998
m., VW Passat, 1,9 l, TDI,
81 kW. Tel. 8 674 92 644.

Rokiškis
• Padangas Michelin 155/70
R13. Gylis 8 mm . Kaina
10 Eur. Tel. 8 606 14 217.
Rokiškis
• Kuro purkštukus AudiA1,A3,A4,A5,A6,Q3,Q5,TT,
Seat-Alhambra, Altea, Ibiza,
Leon, Škoda-Octavia, Superb,
Yeti, VW-Amarok, Caddy,
Eos, Golf, Jetta, Passat,
Scirocco, Sharan, Tiguan,
Touran. 0445110369 . Kaina
70 Eur. Tel. 8 636 00 696.
Rokiškis
• Motociklo IŽ padangas
3,25x19 . Tel. 8 458 75 274.
Rokiškis
• Audi Q5 5/112 ratlankius,
BMW R17 5/120, koda R15
5/100, Nissan R16 5/114,3 .
Tel. 8 641 48 433. Rokiškis
• Padangas su ratlankiais VW
4 skylių, naujos 2 vnt. 45 Eur
. Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Vasarines padangas R16. 4
vnt. 30 Eur .
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Padangas 245/40 R18 M+S.
Protektoriaus likutis 4-5 mm.
Kaina 60 Eur.
Tel. 8 646 82 607. Rokiškis
• 2000 m. VW Golf pavarų
dėžę. 1,9 l,&nbsp;TDI, 81
kW . Kaina 50 Eur.
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Dalimis 1999 m. VW Lt.
2,5 l, TDI, 75 kW .
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Škoda Octavia ratlankius
R16 5/112 su geromis
vasarinėmis padangomis .

Kaina 250 Eur.
Tel. 8 641 48 433. Rokiškis
• Opel ratlankius R15 5/110 .
Kaina 100 Eur.
Tel. 8 641 48 433. Rokiškis
• Audi ratus R17 5/112 ET28.
Yra ir kitų išmatavimų .
Kaina 180 Eur.
Tel. 8 641 48 433. Rokiškis
• BMW ratlankius R17 5/120
su vasarinėmis padangomis
ET20 . Kaina 180 Eur.
Tel. 8 641 48 433. Rokiškis
• BMW 320D E46 dalimis. 2
l, 110 kW. Tel. 8 627 41 833.
Rokiškis
• Volvo V70 dalis. 2,4 l, D5.
Generatorių 140A, starterį,
vairo Arbag, halogeną .
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• Passat B5 B5+ dalimis.
1,9 l, 81 kW, 85 kW, 96 kW.
Kaina 10 Eur.
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Dalimis Opel Meriva. 2004
m., 1,8 l, benzinas .
Tel. 8 618 25 711. Rokiškis
• Padangas R16 C 225/65
Hakkapelitta M+S. Kaina 4
vnt. 50 Eur .
Tel. 8 608 33 095. Zarasai
• VW lietus ratus su
vasarinėmis padangomis
185/70 R14.
Tel. 8 616 18 776. Rokiškis

Naujo, lakuoto parketo
šlifavimas. Senų dažytų
grindų restauravimas.
Parketo klojimas,
lakavimas.
Tel. 8 699 94 662

Seniausiu pasaulio vyru
pripažintas 112 metų venesuelietis
Venesueloje gyvenantis 112
metų ūkininkas Juanas Vicente
Perezas (Chuanas Visentė Peresas) buvo oficialiai pripažintas
seniausiu tebegyvenančiu vyru
pasaulyje, antradienį paskelbė
Guinnesso (Gineso) pasaulio
rekordų knyga.
Anksčiau šis titulas priklausė ispanui Saturnino de la
Fuente Garciai (Saturninui de
la Fuentei Garsijai), kuris mirė
sausį, išgyvenęs 112 metų ir
341 dieną.
J. V. Perezas gimė 1909
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metų gegužės 27 dieną vakarinėje Tačyros valstijoje, kur
sulaukęs penkerių metų jau
padėjo tėvams cukranendrių ir
kavos derlių.
Senolis turi 41 anūką, 18
proanūkių ir 12 proproanūkių.
J. V. Perezas sakė, kad
jo ilgo gyvenimo paslaptis
– „sunkiai dirbti, ilsėtis per
atostogas, anksti eiti miegoti,
kasdien išlenkti taurelę šio to
stipraus, mylėti Dievą ir visada
nešiotis jį savo širdyje“.
BNS inform.
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Gegužės 20-oji,
penktadienis,
20 savaitė.
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Pikantiška varškės ir ridikėlių užtepėlė

PAGRINDUI:
• 100 gramų varškės
• 100 gramų ridikėlių (5 vidutinio
dydžio)
• 1 šaukštas graikiško jogurto
• 1 sauja krapų (smulkintų)
• 1 saujelė graikinių riešutų (nebūtina,
žr. patarimus)
• 1 skiltelė česnako (arba 2, arba
0.5 šaukštelio aštresnių garstyčių ar
krienų)
• pagal skonį druskos
• 1 žiupsnelis maltų juodųjų pipirų

Iki Naujųjų liko 225 dienos.
Dangaus kūnai:
saulė teka 5.04 val.,
leidžiasi 21.26 val.
Dienos ilgumas 16.22 val.
Mėnulis (pilnatis)
Kauno diena
Pasaulinė metrologų diena
Mažojo futbolo diena
Pasaulinė bičių diena
Tarptautinė personalo
profesionalų diena

Savo vardadienius
šiandien švenčia:
Akvilas, Alfredas, Bernardinas,
Eidvilas, Vygintė
Rytoj: Teobaldas, Vaidivutis,
Vydmina, Valentas, Aldas,
Vaidevutis
Poryt: Elena, Julija, Julė,
Eimantas, Aldona, Rita

Šiandien
pasaulio
istorijoje

1506 – Ispanijoje mirė italų
keliautojas Christopher Columbus
(Kristoforas Kolumbas) – Europos
kolonializmo pradininkas. Gimė
1451 m.
1537 – gimė moderniosios
embriologijos pradininkas, italų
anatomas Hieronymous Fabricius
(Jeronimas Fabricijus).
1799 – gimė prancūzų grožinės literatūros rašytojas Honore de
Balzac (Onore de Balzakas).

PARUOŠIMO BŪDAS:
1. Į varškę įspausti česnako, dėti jogurtą ir viską gerai ištrinti šakute. Jeigu varškė sausoka, jogurto galite dėti ir daugiau.
2. Ridikėlius supjaustyti smulkučiais kubeliais. Riešutus smulkiai sukapoti.
3. Į varškės masę dėti ridikėlius, riešutus, smulkintus krapus ir išmaišyti. Berti žiupsnelį
pipirų ir pagal skonį pagardinti druska.
4. Tepti ant paskrudintos duonos riekės ir mėgautis!
Patarimai:
• Varškė puikiai tinka ir 9 proc., ir liesesnė.
• Graikinių riešutų galite nedėti visai. Jų traškumas tiesiog smagiai paįvairina konsistenciją.
• galima dar įpjaustyti svogūnų laiškų ar mėtų lapelių - irgi tinka.
• Jeigu nemėgstate česnako, jį pakeiskite 0.5 šaukštelio aštresnių garstyčių ar krienų ir
įspauskite šlakelį citrinos sulčių.
• Laikoma sandariame indelyje šalčiausioje šaldytuvo vietoje ši užtepėlė puikiai išsilaiko
2-3 dienas.

ES svarsto idėją teikti didžiulę
pagalbą atstatant Ukrainą

Šiandien Lietuvos
istorijoje

1522 – Pranciškus Skorina
įkūrė pirmąją spaustuvę LDK.
1648 – Merkinėje mirė Lenkijos ir Lietuvos karalius Vladislovas
Vaza.
1996 – tuometinis Lietuvos
Prezidentas Algirdas Brazauskas Jungtinių Tautų švietimo,
mokslo ir kultūros organizacijos
(UNESCO) generalinį direktorių
Federico Mayor (Federiką Majorą) apdovanojo Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 1-ojo
laipsnio ordinu.
2014 – eidama 77-uosius
metus Vilniuje mirė grafikė Lidija
Glinskienė.

Post scriptum

Duodama mums dvi ausis ir
tik vieną burną, gamta įtikinamai sako, kad reikia daugiau
klausytis, negu kalbėti.

Aukšto rango Europos
Sąjungos pareigūnai trečiadienį paragino valstybes nares ambicingai padėti Ukrainai atsistatyti
po karo – be kita ko, per
galimą bendrą skolinimąsi didžiulėms išlaidoms
padengti.
Tęsiantis karui Ukrainos
atstatymo poreikių mastas
nėra žinomas, tačiau Europos Komisija – pagrindinė
ES vykdomosios valdžios
struktūra – mano, kad jau
padaryta žala siekia šimtus
milijardų eurų.
Siekiant padėti sumokėti už tokią pagalbą, pareigūnai siūlo „pakartoti“ ES
atsigavimo po COVID-19
pandemijos fondą – 800
mlrd. eurų fiskalinių paskatų, finansuojamų iš bendros 27 ES valstybių narių

skolos.
Šis fondas, oficialiai
vadinamas Naujos kartos
planu, buvo įsteigtas įveikus vadinamųjų „taupiųjų“
valstybių narių, tokių kaip
Nyderlandai ir Danija, didelį pasipriešinimą.
„Anksčiau ar vėliau ateis laikas, kai turėsime
apsvarstyti
finansavimą
Europos mastu, kaip tai padarėme COVIDo atveju“,
– per spaudos konferenciją
Briuselyje kalbėjo EK vicepirmininkas Fransas Timmermansas (Fransas Timermansas).
Viename
dokumente,
kuriame apžvelgiami būdai, kaip blokas galėtų padėti karo draskomai šaliai,
Komisija nurodė, kad gelbėti Ukrainą būtų galima
papildomai prisidedant prie
esamų ES programų ir didi-
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nant Bendrijos biudžetą.
Tačiau, kaip teigiama
dokumente, „atsižvelgiant
į paskolų, kurių veikiausiai
prireiks, mastą, tarp svarstomų galimybių yra ir lėšų
rinkimas ES vardu arba su
valstybių narių nacionalinėmis garantijomis“.
Naujos bendros skolos
idėjai tikriausiai priešinsis
Šiaurės Europos šalys, kurios 2020 metų vasarą buvo
susitelkusios prieš ES ekonomikos atkūrimo planą.
Suvokdamas šias abejones, vienas ES pareigūnas
atkreipė dėmesį, kad EK
siūlymai lieka sąmoningai
migloti.
„Kviečiame
valstybes
nares „pažaisti“ idėjomis
ir pažiūrėti, ar yra noro pritarti ir žengti toliau“, – sakė
jis.
BNS inform.
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Orų prognozė gegužės 21 - 24 d.
Diena

Debesuotumas

Temperatūra

Vėjas

Gegužės 21 d.

Naktį 9
Dieną 14

PR,
3-8 m/s

Gegužės 22 d.

Naktį 9
Dieną 19

R,
4-9 m/s

Gegužės 23 d.

Naktį 7
Dieną 19

V,
2-6 m/s

Gegužės 24 d.

Naktį 8
Dieną 20

P,
5-10 m/s

Seimas spręs, ar nuo liepos keisti
bedarbio statuso sąlygas
Seimas
ketvirtadienį balsuos, ar pakeisti
sąlygas, kada gali būti
suteiktas bedarbio statusas – bus apsispręsta dėl
Užimtumo bei Sveikatos
draudimo įstatymų pakeitimų.

Socialinių reikalų ir
darbo komiteto pirmininkas Mindaugas Lingė
numatomus pokyčius yra
pavadinęs
„pakankamai
didele pertvarka“.
Pataisomis siūloma darbo ieškantiems žmonėms
darbą pasiūlyti iš karto –
tai leistų Užimtumo tarnybai darbdaviams siųsti tik
motyvuotus darbo ieškančius žmones.
Tie žmonės, kurių įsidarbinimo galimybės būtų
ribotos – dėl stokos motyvacijos ar socialinių įgūdžių, bus priklausomi nuo
alkoholio ar narkotikų,

juos slėgs skolos – įgytų
darbo rinkai besirengiančio asmens statusą.
Jiems sveikatos draudimo patiems mokėti nereikėtų, jį dengtų valstybė,
tačiau nustačius nelegalų
ar nedeklaruotą darbą įmokas tektų mokėti pačiam.
Tokiu atveju šis statusas
jiems būtų panaikintas, nustotų galioti visos privilegijos.
Žmonėms, kurie stokos
motyvacijos ar socialinių
įgūdžių, bus priklausomi
nuo alkoholio ar narkotikų, juos slėgs skolos, bus
priskiriami atvejo vadybininkai.
Siekiant, kad kuo daugiau ilgalaikių bedarbių
rastų darbą, ketinama
jiems kompensuoti kelionės išlaidas ne tik vykstant
į darbą, bet ir į darbo pokalbį ar konsultaciją Užimtumo tarnyboje.

Devynis mėnesius tinkamo darbo pasiūlymai
bedarbiui būtų teikiami
atsižvelgiant į ankstesnį
jo darbo užmokestį. Nuo
dešimto mėnesio tinkamas
darbas nebūtinai turės atitikti žmogaus kvalifikaciją, kompetenciją, darbo
patirtį, tačiau turės atitikti
sveikatos būklę ir nustatytas kelionės iki darbo
vietos ir atgal trukmę bei
išlaidas.
Seimas, be kita ko, ketina įteisinti dvi išmokas: iš
užsienio pritrauktiems darbuotojams (4,1 MMA, arba
beveik 3 tūkst. eurų) bei
darbdaviams (7,2 MMA,
arba 5256 eurus). Dabar
MMA siekia 730 eurų.
Išmokos galėtų tikėtis
aukštos kvalifikacijos darbuotojai, Lietuvoje nedirbę daugiau nei penkerius
metus.
BNS inform.

Seime – galutinis balsavimas dėl greitosios
medicinos pagalbos sistemos pertvarkos
Vyriausybė siūlo, kad
nuo kitų metų liepos greitosios medicinos pagalbos
paslaugas Lietuvoje teiktų
viena Greitosios medicinos
pagalbos tarnyba, kai šiuo
metu tai daro bent pusšimtis įstaigų.

Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys anksčiau pristatydamas reformą
sakė, kad jos tikslas – jog
visoje šalyje GMP būtų teikiama pagal vienodą tvarką
ir principus.
Anot ministro, siekiama,
kad greitosios pagalbos medikai gyventoją mieste pa-

siektų per 15 minučių, užmiestyje – per 25 minutes.
GMP tarnyba greitosios
medicinos pagalbos paslaugas teiktų per teritorinius
padalinius. Jų aptarnaujamas teritorijas, budinčių
GMP brigadų skaičių aptarnaujamose teritorijose nustatytų sveikatos apsaugos
ministras.
Pagal paną, GMP brigadų
skaičių planuojama padidinti nuo 231 iki 241, o budėjimo vietų skaičių – nuo 94
iki 123 visoje Lietuvoje.
Šiuo metu šalyje GMP
paslaugas teikia 49 įstaigos: 17 savivaldybių tary-
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boms pavaldžių viešosios
asmens sveikatos priežiūros
įstaigų (GMP stotys ir GMP
centrai), 30 viešųjų asmens
sveikatos priežiūros įstaigų
padalinių ir dvi privačios
įmonės.
Iš viso Lietuvoje paslaugas pernai teikė 231 GMP
brigada.
Sveikatos apsaugos ministerija skaičiuoja, kad
pagal esamą greitosios medicinos pagalbos brigadų
išdėstymą 5 proc. Lietuvos
gyventojų pagalbos sulaukia vėliau nei nustatytas
laikas.
BNS inform.
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BUITINĖ TECHNIKA
• Elektrinę siuvimo mašiną
Čaika 134. Kaina 65 Eur.
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Didelį šaldytuvą. Aukštis
165 cm, plotis 75 cm . Kaina
70 Eur. Tel. 8 674 54 495.
Rokiškis
• Džiovyklę Electrolux. Veikia
gerai, džiovinti galima 8 kg.
Kaina derinama . Kaina 80 Eur.
Tel. 8 629 11 572. Rokiškis

DRABUŽIAI/AVALYNĖ
• Pirktą naują gryno aukso
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apyrankę Gyvybės medis.
Svoris 6,8 g, ilgis 19 cm.
Galiu siusti . Kaina 320 Eur.
Tel. 8 622 49 259. Anykščiai
• Beveik naujus Nike
sportinius batus . Kaina
35 Eur. Tel. 8 601 92 760.
Rokiškis

DOVANOJA
• Keturių dalių sekciją, stovis
geras . Tel. 8 685 86 234.
Rokiškis
• Atiduodu naudotus koklius
ir šamotines plytas. Išsivežti
patiems . Tel. 8 614 21 789.

Rokiškis
• Dovanoju sidabrines egles.
Atvažiuojate, nusipjaunate ir
išsivežate. Yra 3 vnt. Dusetos.
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Dovanoju raudonas plytas .
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis

AUGALAI
• Braškių daigus Vima
Zanta. Uogos didelės,
vidutinio vėlyvumo. Daigai
vazonėliuose 0,50 Eur., iš
grunto po 0,20 Eur.
Tel. 8 682 26 469. Rokiškis
• Pašarinius kviečius .

Tel. 8 687 56 716. Rokiškis
• Pomidorų daigus, 0,80 Eur.
Paprikų daigus, 0,80 Eur.
Agurkų daigus, 0,80 Eur.
Rokiškio r., Sėlynės km.
Didesnį kiekį atvežame į
Rokiškį. Tel. 8 615 53 934.
Rokiškis
• Karališkos Jukos sodinukai.
Puiki sodybos puošmena,
įspūdingi žiedynai .
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Išparduodu įvairių rūšių
pomidorų daigus. Jau su
žiedais. 0,80 Eur/vnt .
Tel. 8 675 38 370. Rokiškis

Sėdi čiukčis su žmona ir
skundžiasi:
- Kodėl visi mano, kad
mes "tuk tuk"?
Žmona atsisuka:
- Einu, atidarysiu duris,
kažkas beldžiasi.
Čiukčis:
- Palauk, aš einu, čia pas
mane.
***
Vyruką sustabdo
policininkas ir sako:
- Ar žinote, kad
važiavote 100 km/h
greičiu, kai čia leistinas tik
60 km/h?
Vyras atsako:
- Ką Jūs, klystate, mano
spidometras rodė tik 60
km/h!
O jo žmona sako:
- Ne, brangusis, tu iš
tiesų važiavai ant 100!
Vyrukas žmonai:
- Užsičiaupk!
Tada policininkas ir vėl:
- Be to, išrašysiu Jums
baudą ir už tai, kad nesate
užsisegęs saugos diržo.
- Ką Jūs, aš visada
važinėju su saugos diržu, atsako šis.
Jo žmona:

- Ne, mielasis, tu
niekada neužsisegi saugos
diržo.
Vyrukas visai
supykęs aprėkia žmoną.
Policininkas klausia
moters:
- Ar jis visada šitaip ant
Jūsų rėkia?
- Oi ne, pone. Tik tada,
kai yra smarkiai išgėręs, atsako ši.
***
Gyveno sau kapitonas ir
papūga. Papūga temokėjo
du žodžius "Ką" ir "Aha".
Kapitonas sako:
- Papūga?
- Ką?
- Ar šioje saloje yra
lobis?
- Aha.
Išbėgo kapitonas lobio
ieškoti. Nerado. Geriau
apieškojo, vistiek nieko
neranda. Vėl eina pas
papūgą.
- Papūga?
- Ką?
- Ar tu mane apgavai?
- Aha.
***
Parduotuvėje:
- Kokia čia dešra
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"Paršelio džiaugsmas"?
- Labai gera
kalakutienos dešra! atsako pardavėjas.
- Tai kodėl toks
pavadinimas?
- Todėl, kad paršelis
džiaugėsi, jog ne jį
papjovė.
***
Prie autobuso prieina
senutė, įkiša galvą į vidų
ir klausia vairuotojo:
- Sūneli, ar greit
važiuosi?
- Motin, nespėsi bėgti,
- atsakė vyrukas.
***
- Sakykit, kur jūs
laikote savo santaupas?
- Mintyse.
***
Moteris atveda pas
gydytoją mažą dukrytę.
- Padėkite, jos akys
visą laiką išsprogusios ir
ji be perstojo šypsosi.
Gydytojas apžiūri
vaiką ir sako:
- O jūs nebandėte jai
laisviau kasyčių supinti?
Leidžiamas antradieniais ir
penktadieniais
Laikraščio tiražas – 3000 egz.
Redakcija už skelbimų, reklamos
ir užsakomųjų straipsnių turinį
neatsako

