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Šventė „Aloha, vasara!“ nunešė į Havajų salyną
Tarptautinė vaikų gynimo diena L. Šepkos parke, Rokiškyje, paminėta
švente „Aloha, vasara!“
Susirinkusius
atšvęsti
tiek vaikų gynimo dieną,
tiek vasaros pradžią pasitiko havajietiška nuotaika – vaikai pasidabino
spalvotomis girliandomis,
medžio šakelių vainikais,
galėjo išsipiešti veidukus
bei pūsti burbulus. Beje,
aloha - tai havajietiškas žodis, reiškiantis meilę, taiką,
užuojautą ir gailestingumą, kuris paprastai vartojamas kaip paprastas pasisveikinimas, tačiau turi
gilesnę kultūrinę ir dvasinę
reikšmę vietiniams havajiečiams, kuriems šis terminas vartojamas apibrėžti jėgą, kuri išlaiko bendrą
egzistenciją.

Pramogos
Pramogų būta visokių –
šokių, sporto, spalvų ir gėlių
salose visų laukė atrakcijos. Prieš pasirodant vaikų
bei jaunuolių dainų ir šokių
kolektyvams
choreografė
Aušra Skruodienė visus norinčius mokė havajietiškų
šokių. Sporto saloje vaikai
galėjo šokinėti per virvutę,
žaisti su lankais, išbandyti boulingą su kokosais bei

lankstumo reikalaujantį žaidimą Limbo. Fotosesija prie
palmės – dar viena pramoga.
Mėgstantys piešti meninius
sugebėjimus rodė, piešdami
spalvotomis kreidelėmis ant
šaligatvio arba flomasteriais
- ant didelio popieriaus lapo.
Koncertinė programa
Vaikų lopšelių – darželių auklėtinius, šeimas su
vaikais, senelius su anūkais
vasariška nuotaika apdalino
meninė – muzikinė programa. Vaikų ir jaunimo teatro
„Grįžulo ratai“ aktoriai organizavo įvairias veiklas,
keletą dainų atliko vokalinės
grupės „Akoladė“ mažieji
dainorėliai, o išraiškingais

šokiais akį džiugino pramoginių šokių kolektyvo „Mažieji vakariukai“ bei Juodupės gimnazijos neformalaus
švietimo skyriaus šokėjai.
Po keleto lietingų dienų
Rokiškio kultūros centro
renginių organizatorės bei
džiaugsminga nuotaika pasidalinę vaikų bei jaunimo
kolektyvai bandė prisikviesti
vasarą. Šviečiant saulei, ore
skrajojo muilo burbulai ir
gera nuotaika.
Pristatytas iššūkis
„Vasara su knyga“
Renginio metu Rokiškio
rajono savivaldybės viešosios Juozo Keliuočio bibliotekos darbuotojos pristatė

vasaros skaitymo iššūkį „Vasara su knyga“. Akcijos ambasadorė – Jurga Šeduikytė.
Dalyvaujantys iššūkyje per
vasarą turi perskaityti bent
penkias knygas ir įvykdyti
užduotis. Šios vasaros užduotys:
perskaityti knygą apie
žmogaus ryšį su gyvūnu
(-ais), perskaityti Baltijos
šalių autoriaus knygą, perskaityti biografinę knygą,
perskaityti knygą, kurios
pavadinime – vienas žodis,
bei perskaityti šeimos nario
vaikystėje mėgtą knygą.
Užsiregistravusių iššūkiui
bei įvykdžiusių užduotis laukia prizai!
Rita GRIGALIENĖ

Inovatyvios patirtys Rokiškio Juozo Tūbelio
progimnazijoje
Šių metų gegužės 30
dieną Vytauto Didžiojo
universiteto Švietimo akademijos Ikimokyklinio ir
pradinio ugdymo katedros
vedėja doc. dr. Jolita Kudinovienė ir pradinio ugdymo studijų programos
kuratorė prof. dr. Daiva
Jakavonytė-Staškuvienė
lankėsi Rokiškio Juozo
Tūbelio progimnazijos 4 a
klasėje, kuriai vadovauja
pradinių klasių mokytoja
ekspertė Olia Samėnienė.
Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkės ne tik
stebėjo ketvirtokų pamoką, kurioje vaikai programavo Ozobot robotus, bet
ir turėjo galimybę pačios
mokytis, būti konsultuojamos mokinių.
„Norime labai padėkoti mokyklos bendruomenei
– ketvirtokams, mokytojai
Oliai, pavaduotojai ugdymui
Liucijai ir direktoriui Zenonui už labai malonų, geranorišką susitikimą. Natūraliai
sukurta ugdymo aplinka,
tiesioginė įtrauktis, geranoriškas dalijimasis patirtimis,
problemų sprendimo paieška
sudaro puikias galimybes

J. Tūbelio progimnazijos
mokiniams - neįprastos
pamokos lauke

2022 06 02 Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos
5-6 klasių mokiniai turėjo
neįprastas pamokas. Iš pat
ryto mokinius lauke pasitiko
Lina ir Ingrida iš Rokiškio
turizmo ir verslo informacijos centro. Kiekviena klasė
gavo Rokiškio žemėlapius,

kuriuose nurodyti mieste paslėpti kiškiai. Progimnazijos
direktorius Zenonas Pošiūnas mokiniams paaiškino
saugaus elgesio taisykles
mieste ir išlydėjo į kiškių
paieškas.
„Rokiškio sirena“
inform.

Degė gyvenamos patalpos

2022 m. gegužės 31d. 10:45 val. gautas pranešimas,
kad Ateities g., Panemunėlio mstl., Panemunėlio sen.,
dega butas. Atvykus PGP, butas degė atvira liepsna.
Gaisro metu apdegė 2 kambarių butas ir jame buvę namų
apyvokos daiktai. Išardyta dalis medinių lubų.
2022 m. gegužės 31d. gautas pranešimas, kad Bulvėniškio 1-oji g., Bulvėniškio k., Rokiškio k. sen., dega
gyvenamasis namas.
Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inform.

Ugniagesiai šalino ant kelio
nuvirtusius medžius

mokytis ir tobulėti kiekvienam. Svarbu pažymėti tai,
kad veiklos, kuriose dalyvavome, parodė išties aukšto
lygio integraciją ne tik kelių
dalykų, bet ir kelių skirtingų gebėjimų atžvilgiu, kai
vaikai gali įtvirtinti kalbinį,
matematinį, gamtamokslinį,
istorinį ir kitokį žinojimą, o
programuodami robotus dar
mąstyti ir apie algoritmų sistemas, būtinas roboto teisingam keliui. Taip sudaromos
galimybės vaikams ugdytis
aukštesnio lygio mąstymo
gebėjimus. Mokiniai ne tik
sprendžia uždavinius, bet ir
juos patys kuria, tobulina.

Mokiniai geba programuoti
Ozobot robotus.
Svarbu tai, kad mokytoja geba sukurti tokią geranorišką atmosferą, kurioje
kiekvienas vaikas jaučiasi
atsakingas už savo mokymąsi, geranoriškai ieškanti
problemos sprendimo būdų
ir besidžiaugiantis sėkme,
kai problema išsprendžiama.
Sužavėjo mokinių gebėjimas
bendrauti ir bendradarbiauti,
mokėjimas tartis ir susitarti,
geranoriškumas, dalijimosi
kultūra, gero žodžio ir pagalbos rankos, kada jos reikia
čia ir dabar, kultūra. Vaikai
puikiai dirba grupėse, taria-

si, išklauso vieni kitus. Mokytojos ir mokinių santykis
yra lygiavertiškas, patariantis, padedantis, nukreipiantis
į atsakymų paieškas.
Mokytoja Olia daro būtent
tai, ko ir tikimės ir ateities
mokyklų, ateities mokytojų
ir mokinių kūrėjų. Dėkojame
už profesionalumą, iniciatyvumą naujovėms. Tikimės,
kad šis susitikimas bus pradžia į ilgalaikius bendradarbiavimo projektus su Vytauto Didžiojo universitetu“
– po susitikimo įspūdžiais
dalinosi viešnios.
Rokiškio Juozo Tūbelio
progimnazijos inform.
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2022 m. gegužės 30 d. 20:11 val. gautas pranešimas,
kad Greviškių k., Kamajų sen., ant kelio guli nuvirtęs medis, užtveria vieną eismo juostą. Atvykus nurodytu adresu
medis pašalintas nuvalyta kelio danga.
2022 m. gegužės 30 d. 21:36 val. gautas pranešimas,
kad Kavoliškio k., Rokiškio k. sen., ant pusės važiuojamosios kelio dalies užvirtęs medis. Atvykus į įvykio vietą
medis pašalintas.
2022 m. gegužės 31 d. 07:05 val. gautas pranešimas,
kad Vyžūnų g., Iciūnų k., Rokiškio k. sen., ant važiuojamos kelio dalies guli medis, pilnai užtvėręs pravažiavimą.
Atvykus PGP medis pašalintas grandininio pjūklo pagalba.
Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inform.

Rado apvogtą garažą

2022 m. gegužės 31 d. 14 val. 3 min. pranešta, kad Rokiškio r., Juodupėje, iš garažo pavogti įrankiai.
Nuostolis – 935 eurai.
Panevėžio VPK inform.

Vairavo neblaivus ir be teisių

2022 m. gegužės 31 d. 19 val. 40 min. Rokiškio r., Keležerių k., neblaivus (2,96 prom.), neturintis teisės vairuoti
vyras (gim. 1975 m.) vairuodamas automobilį „VW“ nepasirinko saugaus greičio, nesuvaldė automobilio, nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į kelio ženklą.
Panevėžio VPK inform.
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Rygoje esančiuose senjorų gyvenimo namuose
„Senior Group“ lankėsi
Rokiškio rajono savivaldybės delegacija, kuri parsivežė dvi žinias – gerą ir
blogą. Geroji, jog dar šiemet prasidės paruošiamieji darbai būsimų senjorų
namų statyboms Rokiškyje. Blogoji, kad idėja šalia
jų įrengti privatų vaikų
darželį nesulaukė investuotojų pritarimo.
Atvyko specialiai
Rygoje rokiškiečių delegacija apžiūrėjo, kaip atrodo privatūs „Senior Group“
senjorų namai, domėjosi
kokiu principu veikia, kokias paslaugas teikia, kiek
senelių gyvena ir kiek darbuotojų jais rūpinasi. Administracijos ofise juos priėmė
specialiai į šį susitikimą iš
Paryžiaus atvykusi įmonės
SAS „OPI Conseil“ (Prancūzija) plėtros departamento vadovė Laure Micheu ir
užsienio padalinio vadovas
Igoris Makarovas, kurie Latvijos sostinėje su Rokiškio
savivaldybės delegacija aptarė bendradarbiavimo galimybes.
Neteko matyti
„Rokiškio Sirenai“ rajono
meras Ramūnas Godeliauskas, vadovavęs savivaldybės
delegacijai, prisipažino, kad
Latvijoje veikianti senjorų
globos įstaiga paliko labai
gerą įspūdį.
„Esu lankęsis įvairiuose
senelių namuose Lietuvoje,
tačiau tokio aukšto lygio ir
taip ypatingai senjorų poreikiams pritaikytų įstaigų
neteko matyti. „Senior Gro-

up“ globos namai ypatingi
tuo, kad ne tik išskirtinai
rūpinasi garbaus amžiaus
žmonėmis, bet ir atrodo netipiškai. Pastatų kompleksą
sudaro atskiri nameliai. Viename jaukiame, visapusiškai
sutvarkytame ir specialiai
pritaikytame namuke gyvena ne daugiau kaip penki
žmonės. Jiems įrengti atskiri
miegamieji, svetainė, virtuvėlė, mankštinimosi vieta,
atskiras įėjimas į pastatą,
taip pat išėjimas į patogią
terasą“, – pasakojo R. Godeliauskas.
Nuolat stebi būklę
Rokiškėnus nustebino ir
didžiulės investicijos į paslaugų kokybę ir kompiuterizavimą. Pavyzdžiui, kambariuose diegiama moderni
įranga, viena tokių – kritimo
davikliai, kurie iškart suveikia pranešdami darbuotojui,
jog žmogus pargriuvo.
Kiekvienam šių namų
gyventojui skirta ir atskira
stebėjimo programa, kuri
kasdien fiksuoja jo sveikatos
būklę: širdies pulsą, kraujo
spaudimą, fizinį aktyvumą,
taip pat registruoja ką senjoras veikia, kiek pats geba
apsitarnauti ar jam reikia
darbuotojų pagalbos. Jeigu
prireikia medikų dėmesio,
gydytojams iškart pateikiama gyventojo visos savaitės
sveikatos duomenų išklotinė. Tokiu būdu medikus
pasiekia visa reikiama informacija, kaip senolis gyveno,
jautėsi, kaip ir kiek judėjo,
kokių turėjo negalavimų.
Šiųmetis tikslas
Per artimiausius pora
metų tokie senjorų gyveni-

mo namai turėtų atsirasti ir
Rokiškyje. Jiems jau numatyta vieta tarp Rokiškio ligoninės ir Rokiškio pirminės
asmens sveikatos priežiūros
centro.
„Tikrai galime sakyti,
kad tokie namai bus ir pas
mus, jiems esame pradėję
formuoti apie 80 arų žemės
sklypą mieste. Būsimieji investuotojai ieškojo kitų vietų Rokiškio rajone, bet mes
pasiūlėme šį variantą todėl,
jog įstaigai labai svarbu yra
geras privažiavimas, turi būti
įrengtos visos reikalingos
komunikacijos. Be to, visai
šalia yra gydymo įstaigos.
Investuotojams siūloma vieta patiko, todėl šiemet mūsų
tikslas – suformuoti žemės
sklypą. Jeigu viskas vyks,
kaip numatyta, kitais metais
planuojama pradėti statybas. Savininkas sakė, jog jau
ieško rangovų, kad galėtų
planuoti statybos darbus“, –
kalbėjo meras.
Poreikiai neaiškūs
Kol kas nekalbama apie
tai, kiek šiuose privačiuose senjorų globos namuose
būtų apgyvendinta žmonių.
Žadama, kad atskirų namelių atsiras tiek, koks bus poreikis. Tai reiškia, kiek bus
gyventojų, tiek ir bus statoma pastatų. Kai užsipildys
vienas pastatas, šalia atsiras
kitas. Savininkai planuoja,
jog Rokiškyje turėtų būti
pastatyti iki 50 vietų senjorų
talpinantys namai.
Taip pat nekalbama ir
apie tai, kiek galėtų šiuose
namuose dirbti žmonių. Jų
skaičius paaiškės, kai atsiras
pirmieji gyventojai.
„Šiuos senjorų gyvenimo

namus valdys „Senior Group“. Savivaldybės įprastai
dengia dalį apgyvendinimo
paslaugos kainos. Prisidėjimo dydis priklauso nuo eilės
faktorių, tokių kaip sveikatos
būklė, poreikių lygis ir pan.
Pavyzdžiui, senelių namuose, kuriuose lankėmės, kliento prisidėjimo dalis lieka
vidutiniškai 300-400 eurų.
Rygoje esančiuose senjorų
gyvenimo namuose pagal
sutartis dirba vietos medikai,
perkamos maitinimo paslaugos. Šiuo atveju tikėtina, kad
tai ir mūsų vietos bendruomenei būtų nauda: medikai
turėtų darbo, maitinimo ir
kitas paslaugas teikiantis
verslas – pajamų“, – tikisi R.
Godeliauskas.
Darželio idėja
Rygoje investuotojams
rokiškėnai pasiūlė ir kitą idėją – šalia senjorų gyvenimo
namų pastatyti ir įkurti privatų vaikų darželį, kuris būtų
integruotas į kompleksą. Šią
idėją „Senior Group“ savininkams pasiūlė rokiškietė
Loreta Sagaitienė, „Mokslo
klubo“ įkūrėja. Jai pritarė ir
rajono savivaldybė.
Anot mero, pasirodo, tokį
dalyką „Senior Group“ jau
yra svarsčiusi, nes Europos šalyse matė pavyzdžių,
kai šalia senjorų gyvenimo
namų veikia ir vaikų darželiai ar mokyklos, tačiau kol
kas prancūzai tokios galimybės nemato Rokiškyje.
„Jiems patiko pati idėja, tačiau jie labiau linksta
rengti bendrus projektus su
senjorais ir vaikais, norėtų
daryti periodiškus kartų susitikimus keletą kartų per
savaitę, skatinti bendrystę,
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pažindinti vienus su kitas.
Mūsų idėjos jie neatmetė,
bet kol kas privataus darželio nebus šioje vietoje, todėl
ieškosime kitų bendravimo
formų“¸ – teigė R. Godeliauskas.
Silpsta ryšys
„Rokiškio Sirenai“ L.
Sagaitienė, „Mokslo klubo
įkūrėja“, prisipažino, kad
sužinojus, jog Rokiškyje bus
statomi privatūs senelių namai, jai kilo mintis apie kartų mokymąsi.
„Užsienyje gyvenau 14
metų, todėl žinau, kai anūkas močiutę mato internete,
dingsta kartų ryšys. Kiti vaikai senelių gal visai neturi ir
net nežino, kas tai yra. Mano
vyriausias sūnus turi stiprų
ryšį su mano mama, kuriai
dabar 84 metai. Ji sėkmingai
prižiūri ir bendrauja su mano
mažamečiais vaikais, juos
moko. Matau, kaip ji jaučiasi
reikalinga, todėl būtent tai ir
paskatino mane pasidomėti
kartų bendravimu“, – kalbėjo L. Sagaitienė.
Nemėgsta vaikų
Rokiškietę domino, kaip
Rygoje veikia senelių namai,
kokie senjorai ten gyvena. Ji
tikėjosi, kad galbūt naujieji investuotojai Rokiškyje,
šalia senelių namų, skirtų
erdvę ir privačiai vaikų ugdymo įstaigai ir tuomet būtų
žengtas dar vienas žingsnis
„Mokslo klubo“ veiklai.
„Labai gerai buvo pamatyti realybę, kaip ir kokie
žmonės gyvena ten gyvena.
„Senior Group“ savininkas
prisipažino, kad irgi turėjo
minčių apie kartų bendravimą, tačiau pastebėjo, kad

visada atsiranda senelis, kuris nemėgsta vaikų. Ir aš tą
puikiai suprantu“, – sakė L.
Sagaitienė.
Vis tik susitikime neatsisakyta kartų tarpusavio bendravimo Rokiškyje, tačiau,
pasak pašnekovės, bus ieškoma kita koncepcija.
Kainos Rygoje
2018 metais „Senior Group“ pradėjo savo veiklą Baltijos šalyse ir šiuo metu Latvijoje turi keturias šeimos
tipo senjorų rezidencijas.
Nuo 2019-ųjų Rygos senjorams teikiama priežiūrą jų
pačių namuose. Šiais metais
„Senior Group“ savo veiklą
pradės Lietuvoje, siūlydami
Panevėžio senjorams priežiūrą namuose. Jau 2022
metų antroje pusėje Panevėžyje bus atidaryta šeimos
tipo senjorų rezidencija.
„Senior Panevėžys“ rezidencija suteiks apartamentus pagyvenusiems žmonėms. Kiekviename bute bus po 2-3
miegamuosius (vienviečiai,
dviviečiai bei triviečiai) su
atskirais vonios kambariais.
Taip pat bus bendra svetainė,
sujungta su virtuve ir valgomojo zona, priežiūros personalo kambarys bei visiems
prieinama terasa.
Kiek toks senjoro gyvenimas privačiuose globos
namuose kainuos Rokiškyje,
neaišku, bet Rygoje kaina
svyruoja nuo 854 iki 1433
Eur mėnesiui, priklausomai
nuo galimybių ir gyvenimo
sąlygų.
Aušra
MALINAUSKIENĖ
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Dešimt metų paskyręs bažnyčių varpams
Artėja vienas reikšmingiausių įvykių Rokiškio
miestui - per Sekmines,
birželio 5 d., suskambės
visi trys Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios varpai. 2019 m.
gruodžio 8 d. pašventinti,
išlieti seniausioje pasaulio
liejykloje Fonderia Pontificia Marineli, jie kurį
laiką parapijiečiams bei
svečiams buvo pristatomi
apžiūrėjimui, tačiau tiesioginės savo misijos neatliko. Balandžio 27 d. varpai buvo įkelti į bažnyčios
bokštą. Mūsų krašto iniciatyvūs žmonės prisidėjo
prie to, kad būtų sukurtas
unikalus skambėjimo mechanizmas ir varpai vėl
neštų žinią Rokiškyje. Taip
pat išleistas albumas apie
Rokiškio krašto šventoves
ir varpus. Prie šių dviejų
įvykių bene daugiausia prisidėjo Lietuvos kampanologų draugijos prezidentas,
verslininkas ir kultūros rėmėjas Leonardas Šablinskas iš Rokiškio. Apie tai,
kodėl svarbu pasirūpinti
bažnyčių varpais – mūsų
pokalbyje.
- Susidarė įspūdis, kad
Jums ypatingą vietą gyvenime užima bažnyčios ir
varpai. Kaip manote, kodėl?
- Bažnyčia man - vartai į
gyvenimą, gyvenimo pamatas. Pažintis su varpais atsirado vėliau, 2012 metais, kai
tapau neoficialiu Rokiškio
Šv. Mato evangelisto bažnyčios varpininku: skambindavau varpais sekmadieniais,
kviesdamas Šv. Mišioms.
Tada supratau varpų prasmę
ir jų misiją.
- Papasakokite, kas sieja
Jūsų šeimą su Rokiškio Šv.
apaštalo evangelisto Mato
bažnyčia?
- Save šioje bažnyčioje
prisimenu nuo penkiolikos
metų. Ilgą laiką Šv. Mato
bažnyčia mūsų šeimai buvo
antri namai, kiekvienas sekmadienis šventė: pasitempti, pasipuošti, dalyvauti. Brolis ir sesės giedojo bažnyčios
chore, visa šeima aktyviai
rėmė bažnyčią, dėdė Povilas dalyvaudavo bažnytinėse
procesijose ir kitose apeigose, o dėdė Vytautas buvo
ilgametis bažnyčios zakristijonas.
Šiuo metu lavinu save dar
vienoje srityje, susijusioje su
bažnyčia – giedu Žiobiškio
Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios chore.
- Koks Jūsų indėlis prie

ziejaus bokšte, slepiantis
Lietuvai neabejotinai svarbų
simbolį – Laisvės varpą. Tokių varpų pasaulyje yra tik
trys.
- Knyga apie Rokiškio
krašto šventoves ir varpus
– istorinis palikimas Rokiškiui, įsiamžinimas, savęs
įprasminimas... arba pratęskite.
- ...pareiga.

dviejų varpų įkėlimo į šios
bažnyčios bokštą 2022 m.
balandžio 27 d.?
- Esu vienas iš šios idėjos
autorių, mano šeima – Šv.
Mato vardu pakrikštyto varpo fundatoriai.
- Kodėl buvo svarbu tai
padaryti?
- Daugiau kaip prieš šimtą metų bažnyčios varpinėje
buvo trys varpai, tad tikslas
buvo atstatyti istorinę tiesą. 1868–1877 m. pastatyta
dabartinė bažnyčia. Jos fundatorius – Rokiškio grafas
Reinholdas
Tyzenhauzas.
1883 m. pastatytas varpinės
bokštas, į varpinę grafaitės Marijos Tyzenhauzaitės
- Pšezdzeckienės rūpesčiu
įkelti trys varpai tėvo ir brolių garbei: Šv. Konstantinas,
Šv. Reinoldas, Šv. Zbignevas. 1915 m. vasara daugeliui Lietuvos varpų buvo
lemtinga – carinės valdžios
nurodymu jie masiškai išvežti į Rusijos imperijos gilumą,
kad vokiečiai negalėtų varpų
panaudoti kaip žaliavos karinei pramonei - nebūtų perlieti į ginklus. Iškeliavo ir visi
trys Rokiškio varpai.
- Apibūdinkite, ką reiškia varpai bažnyčiai ir pačiam miestui?
- Varpai perspėdavo apie
artėjantį pavojų, šaukė į
kovą, kvietė melstis, pranešdavo valandas, skelbdavo
liūdną ar linksmą žinią, dalyvaudavo įvairiose liturginėse
apeigose.
Dabar jų misija – kviesti
tikinčiuosius į mišias, vidudienio „Viešpaties angelo“
maldai, pranešti apie mirusį,
suskambėti iškilmingomis
progomis, palydint tikinčiųjų maldas (pvz. Velykinės
procesijos metu). Varpas –
miesto gyvybės simbolis.
- Kas paskatino įkur-

ti Lietuvos kampanologų
draugiją „Societas campanarum Lituaniae"?
- Draugijos atsiradimą įtakojo Rokiškio Šv. apaštalo
evangelisto Mato bažnyčios
senojo varpo rekonstrukcija
ir tiriamosios ekspedicijos
Rokiškio krašte 2015 metais,
kuomet pavyko identifikuoti
patį seniausią Baltijos šalyse varpą Kriaunų Dievo
apvaizdos bažnyčios varpinėje. Įkūrimo metu tokio
pobūdžio draugija buvo vienintelė ne tik Lietuvoje, bet
ir kaimyninėse šalyse.
- Jūs ir paslaptingą istoriją turintis Kriaunų varpas – kas bendro?
- Kriaunų Dievo apvaizdos bažnyčios varpo istorija
ypatinga. Kiekvieną kartą
rašant jo istoriją, būtina akcentuoti, kad be Lietuvos
kampanologų draugijos „Societas campanarum Lituaniae" indėlio jis būtų nerastas, neatpažintas.
2015 metais telkiau mecenatus atkurti Rokiškio Šv.
apaštalo evangelisto Mato
bažnyčios varpą. Kėlė rūpestį neteisingas lingavimo
mechanizmas. Norėdamas
išsiaiškinti varpo istoriją,
kreipiausi į mokslininką
Gintautą Žalėną, varpų tyrinėtoją, meno istoriką.
Su mokslininku į Rokiškį
atvyko nuolatinis jo palydovas, kaunietis varpų fotografas R. Dūda, su jais atvyko
ukmergiškis visuomenininkas Romas Petras Šaulys,
tuo metu ir iki šiol besirūpinantis, prižiūrintis senus
Veprių varpus, mecenavęs
naujus bei skambinantis jais.
Tyrinėtojų planuose buvo ne
tik Rokiškio bažnyčia: buvo
suplanuota aplankyti Jūžintų
bažnyčią, jos vienuolių celes
ir užsukti į Kriaunų Dievo
Apvaizdos bažnyčią. Šios
bažnyčios varpinėje laukė

atradimas, perrašęs ne tik
Lietuvos varpų istoriją.

su naujais varpais Šv. Mato
bažnyčioje

- Tam, kad pažinti varpus ir šventoves, reikia
daug žinoti. Ką studijavote ir kokie mokytojai davė
daugiausia žinių ir paliko
giliausią antspaudą?
- Kadangi prie varpų prisiliečiau tik prieš dešimtį
metų, per šį laikotarpį nuolat auginu save šioje srityje.
Mokslinės - tiriamosios ekspedicijos, kurios vykdomos
ne tik Lietuvoje kartu su
meno istoriku dr. Gintautu
Žalėnu, prof. Libertu Klimka, inžinieriumi Sauliu Stulpinu, suteikė ir teikia daug
žinių.
Giliausią antspaudą šioje
srityje paliko naujųjų Rokiškio varpų odisėja: nuo
idėjų iki galutinio rezultato.
Ieškant geriausio sprendimo, teko aplankyti kelias
varpų liejyklas Lenkijoje ir
Vokietijoje, ir net tris kartus
pabuvoti seniausioje pasaulio varpų liejykloje Fonderia
Pontificia Marinelli (Italija)
su ypatinga misija – pirmos
kelionės metu buvo iškeltas
tikslas susipažinti su liejykla, įvertinti galimybes užsakyti varpus. Antroji kelionė
buvo ypatingai atsakinga:
užsakymas ir derybiniai
niuansai. Trečioji kelionė –
dalyvavimas varpų liejimo
procese ir ją lydinčioje liturginėje ceremonijoje.

- Kokius įdomius faktus ir patirtis, susijusius su
varpais, norėtumėte paminėti?
- Krokuvos liejykloje
2019 m. teko pamatyti šiuo
metu didžiausią linguojantį
varpą pasaulyje „Vox Patris“
(Tėvo balsas) – 4 m aukščio
ir 4,5 m skersmens, sveriantį 55 tonas, skirtą Amžinojo
Tėvo bazilikai Trindadės
mieste centrinėje Brazilijoje. Liejybos procesui vadovavęs Piotras Olszewskis
liudijo, kad šį varpą 100 m
aukščio bokšte judins keturi
varikliai, o pasirengimas ir
bandymai lieti varpą truko
beveik ketverius metus.
Renku ypatingą kolekciją:
pasitaikius progai, legaliai
ar nelegaliai, kolekcionuoju
varpų skambėjimą, suduodamas varpo šerdimi.

- Kokią žinią norėtumėte pranešti tiems, kurie dar
nežino, kokią prasmę turi
bažnyčių varpai?
- Varpas - tai tarpininkas
tarp Dievo ir žmogaus. Varpai – meno kūriniai, ypatingi
muzikos instrumentai. Nuo
2019 m. gruodžio 8 d. iki
2022 m. balandžio 27 dienos Rokiškio krašto žmonės
ir miesto svečiai turėjo unikalią galimybę susipažinti

Nepriklausomas rajono laikraštis

Kolekcijoje:
– Švento Marko varpinės, kuri stovi priešais Šv.
Morkaus baziliką Venecijoje, vienas iš 5 varpų, kurie
pavadinti Nona, Marangona,
Maleficio, Trottiera, Pregadi;
– Gozo salos (Malta) Šv.
Jurgio bazilikos varpai;
– Vilniaus Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedros bazilikos varpinės
varpai. 2002 m. buvo pašventinti ir užkelti šeši nauji
varpai – Kelno arkivyskupijos dovana Vilniaus katedrai ir miestui. Atsidėkojant
Kelno arkivyskupui Joachimui Meisteriui, didžiausias
varpas pavadintas šv. Joachimo vardu. Kitiems varpams
suteikti Lietuvos ir Vilniaus
globėjų vardai: Šv. Kazimiero, Šv. Stanislovo, Šv. Elenos, Šv. Onos ir Pal. Jurgio
Matulaičio.
– Laisvės varpas, esantis
Vytauto Didžiojo karo mu-

- Kaip manote, ką dar
galite duoti savo kraštui?
- Visada duoti lengviau,
negu imti. Duoti galima
daug, svarbu, kad būtų kas
pasiima. Prieš kiekvieną darbą reikia gerai apmąstyti ir
tai įvertinti. Tik tada galima
patirti tikrąją vertę.
Artėja ypatingas momentas, kai per Sekmines, birželio 5 d. suskambės visi trys
Šv. Mato bažnyčios varpai.
Tai neeilinis įvykis miesto
gyvenime, nauja energija,
gyvybė.
Ypatingai šia proga norėčiau padėkoti žmonėms, prisidėjusiems prie šio įvykio
sukūrimo: dekanui Eimantui Novikui, varpų mecenatams Vladislavai ir Pranui
Blažiams, Lidijai ir Lidijui
Galvanauskams, Astai ir Irmantui Tarvydžiams, Adelei
ir Vincui Šablinskams, J. Katelės fondui, visiems parapijiečiams, prisidėjusiems prie
varpų įkėlimo ir montavimo
darbų.
- Papasakokite plačiau
apie Jūsų vadovaujamo
kunigo švietėjo Jono Katelės labdaros ir paramos
fondo išleistą knygą. Kur
ir kada su šia knyga galės
susipažinti skaitytojas?
- Fondas, bendradarbiaudamas su Lietuvos kampanologų draugija ir Rokiškio
rajono savivaldybe, išleido
unikalų albumą „Rokiškio
krašto šventovės ir varpai.
XIII-XXI a.“ (2021 m.). Šiame leidinyje apibūdinami
Rokiškio krašto varpai, apžvelgiama jų istorija.
Birželio 7 d. 16 val. Rokiškio rajono savivaldybės
Juozo Keliuočio bibliotekoje įvyks šios knygos pristatymas, kuriame dalyvaus
knygos sudarytojai ir leidėjai – tad maloniai kviečiame
per pristatymą susipažinti su
šiuo leidiniu.
Kaip sakoma, „bažnyčia
be varpo – lyg daina be žodžių“. Ši citata – iš praeitais
metais išleisto albumo „Rokiškio krašto šventovės ir
varpai. XIII-XXI a.“ Jame
– daug įdomių faktų bei bažnyčių ir varpų istorijos.
Rita GRIGALIENĖ
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Paspirtukai Rokiškyje: kam jų reikia valdžiai ir ar ateis „Bolt“?
Aną savaitę Rokiškio
valdžia miestą pralėkė demonstruodama naujutėlius
elektrinius
paspirtukus.
Pasirodo, juos įsigijo dėl
ekologijos, taršos mažinimo ir patogumo. Tuo tarpu ne tik apie savus, bet ir
apie nuomojamus elektrinius paspirtukus, kuriais
važinėja kitų miestų gyventojai, pasvajoja ir dažnas rokiškėnas.
Kaip pasidalino
„Rokiškio Sirenos“ duomenimis, tris naujutėlius
elektrinius „Ninebot by Segway“ firmos paspirtukus,
kurių vienas atsiėjo 700 Eur,
įsigijo Rokiškio rajono savivaldybė.
Du teko miesto seniūnijai, vienas – savivaldybės
vadovams. Vienas paspirtukas skirtas miesto seniūnui
Arūnui Krasauskui, kitas
– jo pavaduotojui Egidijui
Žaliauskui, trečias – rajono
savivaldybės vadovams.
Lengvesnė apžiūra
Rokiškio meras R. Godeliauskas, pirmasis iš savivaldybės vadovų išbandęs naują
elektrinį paspirtuką, patikino, kad šia transporto priemone skleidžiama pagrindinė žinutė – Rokiškis eina
link tvarumo, ekonomijos,
laiko sąnaudų ir kad mažiau
būtų naudojamas tarnybinis
transportas. Jis teigė, kad
mieste intensyviai naudojasi
paspirtuku.
„Su paspirtuku miestą
galima aplėkti greičiau nei
automobiliu. Ši transporto priemonė labai tinkama
apžiūrėti miestą, su ja lengviau pasiekti objektus. Pastebėjau, kad važiuodamas
mašina nematau šaligatvio

defektų, kitų problemų, o
riedant paspirtuku puikiai
atsiskleidžia pačios mažiausios miesto bėdos“, – teigė
R. Godeliauskas.
Dės, kai privalės
Į klausimą apie savo saugumą ir šalmo dėvėjimą
važinėjant tokia rizikinga
transporto priemone, meras
atsakė, kad saugumas priklauso nuo mūsų pačių, kai
šalmai bus privalomi, tikrai
jį užsidės.
„Apie saugumą reikia
galvoti ir einat pėsčiam, ir
važiuojant paspirtuku ar dviračiu, kiek patys elgiamės
drausmingai, tiek rizikos ir
yra. Tačiau, kol kas galvos
apsauga neprivaloma“, –
sakė rajono vadovas.
30-40 km per dieną
Rokiškio miesto seniūnas A. Krasauskas patikino,
kad naujuoju paspirtuku yra
labai patenkintas, juo intensyviai naudojasi ir, esant geroms oro sąlygom per dieną
mieste nuvažiuoja 30-40 kilometrų.
„Tai – tikrai daug, nes iš
vieno Rokiškio galo į kitą
kartais reikia važiuoti ir ne

vieną kartą. Kadangi mieste
vyksta įvairiausi darbai, turiu įvertinti, pavyzdžiui, kaip
pjaunama žolė, kaip naujai
remontuojama gatvė, atliekami kiti darbai. Prieš išvykdamas į apžiūrą, pasiderinu
maršrutą, kad važiuodamas
pirmyn ir atgal apžiūrėčiau
kuo daugiau objektų“, – pasakojo A. Krasauskas.
Mato bėdas
Miesto seniūnas įsitikinęs, kad riedėjimas šia transporto priemone atskleidžia
daugiau miesto problemų,
nei važiuojant automobiliu,
pavyzdžiui, jog reikalinga
apgenėti medį, nes važiuodamas paspirtuku ar dviračiu,
gali pasiekti galva jo šaką ir
susižeisti jos nepastebėjęs,
taipogi pamatyti, ar šaligatvio plytelės išsiklaipiusios.
„Manau, kad atnaujintų
Rokiškio miesto šaligatvių
danga yra pakankamai gera
važinėti paspirtukais. Žinoma, yra nemažai vietų, kur
reikėtų tvarkyti ar iš viso
įrengti naujus šaligatvius,
dviračių taką. Tai ir bus daroma, atliekant šaligatvių
remontą ar rekonstrukciją“,
– sakė A. Krasauskas.

Dėl saugumo
Miesto šeimininkas neslepia, kad važiuojant paspirtuku traumą „pagauti“ labai
lengva, tačiau jis stengiasi
važinėti saugiai ir atsargiai.
„Dabar važinėju be šalmo, jeigu jo reikės, tikrai
dėsiuosi. Važiuodamas stengiuosi užtikrinti savo paties
ir kitų eismo dalyvių saugumą, kur būtina, važiuoju
lėčiau, kai reikia, perspėju,
kad artėju, visą laiką būnu
įsijungęs šviesą, kad būčiau
kuo labiau pastebimas“, –
kalbėjo A. Krasauskas.
Visada svarsto
Didmiesčių ir kai kurių
rajonų centrų gyventojai jau
ne pirmus metus naudojasi
nuomojamais „Bolt“ paspirtukais, kuriais savo mieste
norėtų važinėtis ir rokiškėnai. Todėl „Rokiškio Sirena“
juos nuomojančios įmonės
pasiteiravo, kada ši madinga, greita ir patogi transporto
priemonė galėtų atsirasti ir
Rokiškyje.
„Konkrečių planų dėl Rokiškio šiais metais neturime,
tačiau ilguoju laikotarpiu
„Bolt“ visada svarsto plėtros

galimybes naujuose miestuose“, – sakė Mantas Čižas,
„Bolt“ atstovas viešiesiems
ryšiams.
Pasak įmonės atstovo,
šiuo metu „Bolt“ paspirtukais Lietuvoje naudojasi
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos,
Panevėžio, Šiaulių, Alytaus,
Marijampolės,
Mažeikių,
Kėdainių, Tauragės ir Trakų
gyventojai bei miestų svečiai.
Daugiau kaip 200
Per keletą pastarųjų metų
elektrinis paspirtukas tapo
neatsiejama miesto ir jo svečių gyvenimo dalimi. Kad ir
kaip smagu su vėjeliu lėkti
miesto šaligatviais, neretai
dėl neatsakingo važiuojančiojo elgesio nukenčia ne tik
pats paspirtukininkas, bet ir
sužalojami pėstieji.
Detalios statistikos, kiek
tiksliai paspirtukininkų nukenčia ar sukelia eismo įvykius, nėra. Tad duomenys
skaičiuojami tik tie, kuriuos
policija užregistruoja, kaip
eismo įvykius. 2021 metais
Lietuvoje registruoti 202
įvykiai, kuriuose nukentėjo
209 žmonės.

Sieks apriboti
Skaudžių nelaimių, kai
buvo stipriai sužeisti ar net
žuvo žmonės, neišvengiama
kiekvienais metais. Todėl
dešimt Seimo narių siūlo,
kad nuo šių metų liepos 1
dienos važiuojantieji elektriniais paspirtukais dėvėtų šalmą, o tamsiuoju paros metu
– dar ir šviesą atspindinčią
liemenę. Taip pat norima
paspirtukininkams uždrausti
važiuoti pėsčiųjų takais, šaligatviais ir apriboti šių transporto priemonių greitį ir galią. Greitis siektų ne daugiau
kaip iki 20 kilometrų per valandą, o galia neviršytų 500
vatų.
Elektriniais paspirtukais
siūloma leisti važiuoti ne
jaunesniems nei 16 metų asmenims. 14 metų asmenys
paspirtuku galėtų riedėti tik
tada, kai išklausytų specialų
Švietimo mokslo ir sporto
ministerijos nustatytą kursą.
Be to, juo galėtų važinėti
tik po vieną asmenį, o važiuojantysis negalėtų paspirtuko valdyti viena ranka.
Aušra
MALINAUSKIENĖ

Rokiškio baseinas vasaros atostogų išeina pasikeitusiomis kainomis
Birželio 1-ąją trims mėnesiams uždaromas Rokiškio baseinas. Visą vasarą
rokiškėnų pamėgta įstaiga
nedirbs, o naują sezoną
rugsėjo 1-ąją savo klientus pasitiks padidėjusiomis
paslaugų kainomis. Tiesa,
moksleiviai, pensininkai,
studentai ir neįgalieji mokės tiek pat, kiek iki šiol.

Lėmė augimas
Pasak Rokiškio baseino
direktoriaus Vitalijaus Jocio,
dėl sparčiai kylančios infliacijos ir augančių kainų, nenuostabu, kad ir jo vadovaujama įstaiga didina paslaugų
įkainius.
„Kainos buvo padidintos,
nes, kaip žinote, apie 18 proc.
pabrango komunalinės išlai-

dos, taip pat chemija, kurios
pagrindinis komponentas yra
druska“, – sakė V. Jocys.

Moka brangiau
Rokiškio rajono tarybai
pritarus baseino paslaugų
įkainių pakėlimui, darbo
dieną paslaugų kainos buvo
suapvalintos ir pabrango 50
centų, o savaitgalį – 1 Eur.
Tai reiškia, kad 1 asmeniui
paslauga kainavusi 50 centų
pakilo iki 1 euro. Nauji kainų
pasikeitimai įsigaliojo balandžio pabaigoje.
„Mano nuomone, tai nėra
didelis kainų šuolis, pavyzdžiui, kaimyniniame Anykščių baseine, lyginant su mūsų
įkainiais, paslaugų kainos
už valandą kainuoja 2 eurais
brangiau. Noriu atkreipti

dėmesį, kad moksleiviams,
pensininkams, studentams ir
neįgaliesiems kainos nepakilo“, – pabrėžė V. Jocys.
Tikimasi, kad padidėjusios paslaugų kainos iš dalies
kompensuos išaugusius Rokiškio baseino veiklos kaštus.
Ieškojo, rado
Rokiškėnų labiausiai pamėgta – pirčių zona. Tuo tarpu mažiau vandens pramogų
mėgėjų sulaukiama didžiajame baseine.
Pasak pašnekovo, dar visai
neseniai Rokiškio baseinas
ieškojo gelbėtojo. Darbuotojas rastas, tad šiuo metu įstaigoje visi etatai užimti.
„Rokiškio baseinas siūlo ir
naujų paslaugų, kurios susijusios su „AquaJump Rokiškis“

vandens batutų parko veikla.
Pas mus galima įsigyti vandenlenčių abonementus, taip
pat užsisakyti pamoką su
instruktoriumi“, – vardijo V.
Jocys.
Naujos paslaugos
Nuo rugsėjo Rokiškio

Nepriklausomas rajono laikraštis

baseinas siūlys naujas paslaugas: individualią 1 valandos treniruotę su treneriu 1
ir 2 asmenims, kurios kaina
20–30 eurų, 1 valandos mokymosi čiuožti vandenlente
paslaugą su instruktoriumi
(50 eurų), čiuožimo vandenlente abonementus darbo

dienoms ir savaitgaliams,
kurių kaina priklausomai
nuo trukmės ir paslaugos
suteikimo kartų yra nuo 85
(darbo dienomis) iki 300
eurų (savaitgaliais ir švenčių
dienomis).
Aušra
MALINAUSKIENĖ
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Renatas Jegorovas iš Europos čempionato Suomijoje grįžo su
vicečempiono titulu
Nuo 2019-ųjų išlaikantis
Lietuvos motokroso čempiono titulą Renatas Jegorovas šį savaitgalį (gegužės
28 d.) parsiveržė reikšmingą laimėjimą iš Europos čempionato „Cross
Country 2022“ – tapo vicečempionu.
Suomijoje,
Asikkala mieste vykusiose varžybose keturračių
kategorijoje tarp trylikos
varžovų rokiškėnas buvo
trečias, o bendroje čempionato įskaitoje – antras.
Prieš tai vykusiose Europos čempionato varžybose
Kalvarijoje tapęs nugalėtoju, R. Jegorovas į Suomiją turėjo vykti dėl bendros
įskaitos.

Varžybos reikalavo
pasirengimo
Paklaustas, ar tikėjosi tokio laimėjimo, R. Jegorovas
atsakė: „Visada važiuoju
laimėti. Žinoma, kad kažko
tikėjausi.“ Pasak daugybės
apdovanojimų
laimėtojo,
varžyboms Suomijoje teko

ruoštis vos ne visą savaitę. Iš
anksto buvo aišku, kad laukia įtemptos varžybos, todėl
pasirengimo reikėjo daug.
Važiavimas vyko dvi valandas, nesustojus, tam reikėjo
paruošti techniką. Iššūkis
sportininkui buvo ir sudėtinga, su daug akmenų trasa.

Važiuoti baigė
kiauromis padangomis
Socialiniuose
tinkluose R. Jegorovas iš karto po
varžybų pasidalino emocijomis: „Nusibeldžiau net
iki Suomijos šį kartą, bet ir
vertėjo - pamačiau, ko senai
nesu matęs. Kalba eina apie
trasą ir jos sudėtingumą.
Suomijos gruntas ir akmenys daro savo. Važiuodamas
lyderio pozicijoje, prakirtau
pirmą ratą, tad teko sustoti
pasikeisti. Aplėkęs dar vieną ratą, prakirtau dar vieną
padangą. Nebeturėjau atsarginių, tad lėkiau su kiaurais,
tuščiais ratais paskutiniame
rate, dar ir priekinį padžioviau. Nu, visas komplektas...

Bet viskas gerai, esu labai
patenkintas savo važiavimu
ir pasiektais rezultatais kitoje šalyje, toli nuo namų. Su
didžiausiu džiugesiu noriu
pranešti, kad vežu į Lietuva
ir į savo gimtąjį miestą Rokiškį Europos „Cross Country“ vicečempiono titulą.
Mes - jėga, mes – galingi.“
Čempionas ties

paskutiniu laimėjimu
nesustoja
Veždamas į Rokiškį du
medalius bei taurę iš čempionato Suomijoje, R. Jegorovas skubėjo į kitas varžybas
– sekmadienį vyko „Sėlių
taurė 2022“ II etapas. Nors
sportininkas nebuvo spėjęs
atsigauti nuo įtampos Suomijoje, Rokiškio rajone jis ir
vėl tapo nugalėtoju. Pasitei-

ravome, kokie artimiausi šio
motokroso čempiono planai.
R. Jegorovas sakė, kad ateinantį savaitgalį norės pailsėti, nors ir vyks varžybos
Latvijoje. Vis tik išgyventas įtemptas laikotarpis. R.
Jegorovas pažadėjo būtinai
dalyvauti „Lietuvos taurės
2022“ varžybose, kurios
vyks birželio 11 d. Pakruojo rajone, Petrašiūnų moto-

trasoje. Tai varžybų antrojo
etapo antra dalis.
Po laimėjimo Suomijoje
sportininkas dėkojo rėmėjams, be kurių nebūtų pasiekęs puikių rezltatų. Tai UAB
„Rokauta“, „UAB „Steka“,
UAB „Aldma“, Rokiškio rajono savivaldybė, Rokiškio
rajono kūno kultūros ir sporto centras.
Rita GRIGALIENĖ

Paskutinis skambutis –
tai šventė, kuri įsirėžia į
atmintį kiekvienam žmogui.

gerų emocijų ir prisiminimų.
Abiturientus pasveikino
gimnazijos direktorė Loreta
Grochauskienė, šventėje dalyvavusi Kamajų seniūnijos
seniūnė Lina Zolubienė bei
atvykę bendruomenių atstovai.
Žodį tarė ir dvyliktokų
pirmoji mokytoja Rimutė

Paunksnienė, taip pat jų tėveliai ir mokyklos savivaldos klubo „ARA“ atstovai.
Paliekantiems mokyklą
abiturientams dar kartelį
norime palinkėti sėkmingo
gyvenimo kelio, svajonių išsipildymo ir sėkmės!
„Rokiškio sirena“
inform.

Juodupės gimnazijoje - sporto šventė Kamajų Antano Strazdo gimnazijos
paskutinis skambutis

2022 m. gegužės 31 d.
Rokiškio rajono Juodupės
gimnazijoje vyko sporto
šventė, skirta mokyklos 95
metų jubiliejui paminėti.
Nors oras dalyvių nelepino, bet visi kantriai įveikė
judriąsias užduotis, keliavo duotu maršrutu „Pažink
Juodupę“, išbandė Aisštoką,

radijo bangomis valdomas
mašinėles ir galiausiai išsimaudė putose. Buvo fantastiška, pilna įspūdžių ir naujų
potyrių diena!
Dėkoja fizinio ugdymo
mokytojams V. Guzaitei –
Kundelei, V. Barzdoniui, už
geranorišką bendradarbiavimą:
Rokiškio Aisštoko spor-

to klubui (vadovas Vaidas
Valotka), Rokiškio vaikų ir
suaugusiųjų laisvalaikio ir
užimtumo sporto klubui „RC
Rokiškis" (vadovas Audrius
Vaitiekūnas),
Birutei Dapkienei už Putų
maudynes.
Rokiškio rajono
juodupės gimnazijos
inform.

Kamajų Antano Strazdo
gimnazijos XVII laidos abiturientams gegužės 27 dieną
taip pat nuskambėjo paskutinis skambutis, kupinas

Nepriklausomas rajono laikraštis
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Rokiškio rajone įsigaliojo naujos triukšmo prevencijos taisyklės
Nuo balandžio pabaigos
Rokiškio rajone įsigaliojo
naujos triukšmo prevencijos viešose vietose taisyklės, kuriose keičiasi galimas triukšmavimo laikas.
Atsirado ir kitų pasikeitimų, draudimų.

7 val.: motorinėse transporto priemonėse leisti muziką
ir (ar) tokių transporto priemonių skleidžiamu garsu
trikdyti asmenų darbą, poilsį
ar miegą; naudoti mechanizmus ir kitą techniką, naudojamus lauko sąlygomis, kurie
sukelia dirginimą, išskyrus
tuos atvejus, kai šios priemonės reikalingos avarijoms
likviduoti; vykdyti prekių
pristatymo ir krovos darbus
prekybos įstaigose, kurios
įsikūrusios arčiau nei 100 m
nuo gyvenamųjų namų, jei
tai trikdo gyventojų ramybę,
poilsį ar darbą.
Taip pat naudoti civilinės
pirotechnikos
priemones,
išskyrus valstybinių švenčių
dienomis bei per masinių
pramogų renginius, kuriuos
rengti nustatyta tvarka išduotas leidimas.

Kad triukšmas – aktuali
problema, rodo ir Rokiškio
rajono policijos komisariato duomenys. Šiemet nuo
sausio 1-osios iki gegužės
22-osios nustatyta 13 pažeidimų ir paskirta baudų už
825 Eur. Pernai per visus
metu užfiksuoti 38 triukšmo taisyklių pažeidimai, už
kuriuos rokiškėnams skirta
baudų už 1 270 Eur.
Nebeatitiko reikalavimų
Rokiškio rajono taryba
patvirtino naujos redakcijos
triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisykles, nes
senosios, galiojusios iki šiol,
nebeatitiko šiuo metu galiojančio įstatymo nuostatų.
Pasak Evelinos Grėbliauskienės, Rokiškio rajono savivaldybės gydytojos,
būtent dėl to ir reikėjo peržiūrėti taisykles.
„Įsigaliojus Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo
įstatymo pakeitimams, pasikeitė dalis sąvokų bei jų apibrėžimų, dienos, nakties ir
vakaro laikas, triukšmo valdytojų pareigos ir teisės. Nustatytos naujos pagrindinės
sąvokos: gyvenamoji aplinka, viešoji vieta, viešosios
rimties trikdymas, judrus
triukšmo šaltinis“, – aiškino
E. Grėbliauskienė.
Pasikeitė laikas
Triukšmas pagal paros laiką skirstomas: dienos, vakaro, nakties. Taigi, patvirtinus
naujas triukšmo prevencijos
viešosiose vietose taisykles,
laikas pasikeitė taip: dienos
– nuo 7 iki 19 val. (buvo nuo

6 iki 18 val.); vakaro – nuo
19 iki 22 val. (buvo nuo 18
iki 22 val.); nakties – nuo 22
iki 7 val. (buvo nuo 22 iki 6
val.).
Viešosiose vietose renginiai gali būti organizuojami
dienos ir vakaro metu.
„Triukšmo prevencijos
viešosiose vietose taisyklėse atsirado pakeitimas, kad
triukšmo šaltinio naudojimo
trukmę, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, galima pailginti ne tik
seniūnijų seniūnų teikimu,
bet ir kreipiantis visiems renginių organizatoriams, kurie
Rokiškio rajono viešosiose
vietose planuoja organizuoti
masinius muzikinius, informacinius, reklaminiuose ir
kitus renginius“, – sakė E.
Grėbliauskienė.
Kas draudžiama
Taip pat nustatyta naujų
triukšmo prevencijos priemonių viešosiose vietose.
Tyliosiose viešosiose zono-

se ir tyliosiose gamtos zonose transporto priemones
ir rankinius mechanizmus,
keliančius triukšmą, darbo
dienomis draudžiama naudoti nuo 22 iki 7 val., poilsio
ir švenčių dienomis – nuo 18
iki 8 val.
Gyvūnų savininkai arba
už juos atsakingi asmenys
privalo užtikrinti, kad jų gyvūnai netrikdytų viešosios
rimties.
Viešosiose vietose nuo 22
iki 7 val. draudžiama, teikiant paslaugas ar vykdant
prekybą viešosiose vietose,
trikdyti viešąją rimtį: garsiai
leisti muziką, groti muzikiniais instrumentais, skleisti
garsinę reklamą, išskyrus
renginius, kuriems yra išduotas Rokiškio rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus leidimas organizuoti renginį.
Ir leidžia, ir neleidžia
Naujoje tvarkoje taip pat
draudžiama nuo 22 val. iki

Netaikoma patalpoms
Pasak E. Grėbliauskienės,
taisyklių reikalavimai netaikomi uždarose patalpose
grojamai muzikai, skleidžiamai garsinei informacijai ar
reklamai, jei garsas nesklinda į išorinę aplinką ir neviršija teisės aktuose nustatytų
triukšmo ribinių dydžių.
„Nustatyta triukšmo prevencija ribojant veiklą, kurioje numatyta, kad gyvenamojoje aplinkoje valyti ir
tvarkyti teritorijas, naudoti
tam skirtą techniką, išvežti
atliekas, krauti prekes, produkciją ir kitas medžiagas
naktį nuo 22 val. iki 7 val.
galima tik nekeliant triukšmo ir netrikdant gyventojų
ramybės. Taip pat Rokiškio
savivaldybėje nustatyta leidžiama statybos, remonto
darbų pradžia ir pabaiga
darbo dienomis 7–19 val.,
šeštadieniais 8–17 val., sekmadieniais 10–15 val.“, –
vardijo E. Grėbliauskienė.
Pateikti prašymą

Savivaldybės gydytojos
teigimu, triukšmas gali sukelti nepalankias ir kenksmingas pasekmes sveikatai,
todėl visi pakeitimai ar papildomos triukšmo prevencijos priemonės nustatytos
tam, kad apsaugotų nuo
neigiamų triukšmo sukeliamų padarinių gyventojus
bei būtų nustatytos triukšmo
valdymo subjektų teisės ir
pareigos.
„Už taisyklių nesilaikymą, asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatyta tvarka. Taip pat
noriu priminti, kad gyventojai, planuojantys statybos,
remonto, montavimo darbus
gyvenamosiose vietovėse,
privalo ne vėliau kaip prieš
7 kalendorines dienas iki šių
darbų pradžios pateikti Rokiškio rajono savivaldybės
administracijai elektroniniu
paštu savivaldybe@rokiskis.
lt arba kitokiu būdu nustatytos formos informaciją (formą galima rasti https://rokiskis.lt/d-u-k/) apie triukšmo
šaltinių naudojimo vietą,
planuojamą triukšmo lygį ir
jo trukmę per parą, triukšmo
mažinimo priemones. Nepateikus nurodytos informacijos, darbai negali būti pradėti, o jau pradėti darbai turi
būti nedelsiant nutraukti“,
– pabrėžė E. Grėbliauskienė.
Gresia baudos
Triukšmavimas vertinamas kaip administracinis
nusižengimas. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso
(ANK) 48 straipsnį yra numatyta administracinė atsakomybė už Savivaldybių
tarybų patvirtintų triukšmo
prevencijos viešosiose vietose taisyklių nesilaikymą,
kuri užtraukia baudą nuo 150
Eur iki 600 Eur.
Šauksmai, švilpimas, garsus dainavimas arba groji-

Paskutinio skambučio šventė Pandėlio gimnazijoje
Gegužės 26 dieną Pandėlio
gimnazijoje nuaidėjo Paskutinio skambučio šventė. Ryte
dvyliktokus ir jų auklėtoją
V. Danienę gausiais plojimais pasitiko visa mokyklos
bendruomenė. III g klasės
mokiniai pasveikino abiturientus ir įteikė jiems varpelius.
Skambant skambučiui visi
palydėjo dvyliktokus į paskutinę pamoką.

Paskutinis skambutis šiemet
skambėjo šešiolikai abiturientų,
kuriuos į gimnazijos salę po
paskutinės pamokos atlydėjo
pirmokėliai. Iškilmingą šventės
dalį pradėjo III g klasės mokinė Gabija C., kuri padainavo
„Paukščius”. Smagų pasirody-

mą dvyliktokams dovanojo pirmokai kartu su savo mokytoja
I. Veikšriene.
Abiturientus sveikino gimnazijos direktorė Jūratė Kavoliūnienė, Pandėlio miestelio
seniūnas Algirdas Kulys ir
bažnyčios parapijos klebonas
Albertas Kasperavičius.
Šventės metu skambėjo eilėraščiai, dainos, taip pat buvo
galima pasidžiaugti vienuoliktokų ir dvyliktokų šokiais.
Vėliau dvyliktokai dėkojo tėveliams, mokytojams ir įteikė
jiems gėlių.
Visi mokiniai ir jų auklėtoja
buvo apdovanoti dovanėlėmis,
o dvyliktokai vienuoliktokams
įteikė simbolinį gimnazijos

raktą, testamentą. Šventės pabaigoje skambėjo III g klasės
mokinių atliekama daina „Vandenynai”.
Mokyklinis skambutis šiuos
mokinius lydėjo dvylika metų.
Jis buvo visoks: kartais linksmas, o kartais įsakmus. Tačiau
jo skambesys tapo kasdieninio
gyvenimo dalimi, tokia pat tikra
ir neginčytina, kaip paukščių ar
upelio čiurlenimas. Bet viskas
turi savo pradžią ir savo pabaigą - mokyklinis skambutis 16ai abiturientų nuaidėjo paskutinį kartą. Patys nuoširdžiausi
linkėjimai abiturientams pradedant naują gyvenimo etapą.
Pandėlio gimnazijos
inform.

Nepriklausomas rajono laikraštis

mas muzikos instrumentais,
kitokiais garsiniais aparatais
ar kiti triukšmą keliantys
veiksmai gatvėse, aikštėse,
parkuose,
paplūdimiuose,
viešajame transporte ir kitose viešosiose vietose, o
vakaro (nuo 19 iki 22 val.)
ir nakties (nuo 22 iki 7 val.)
metu – ir gyvenamosiose
patalpose, įmonėse, įstaigose ar organizacijose, kai tai
trikdo asmenų ramybę, poilsį ar darbą, užtraukia baudą
nuo dvidešimt iki 80 eurų.
Kaimynų bėdos
Savivaldybės
gydytoja
daugiabučių namų savininkų
bendrijų pirmininkams rekomenduoja Namo vidaus tvarkos taisyklėse nustatyti buitinio ir laisvalaikio triukšmo
prevencijos reikalavimus.
„Vis tik nereikėtų piktnaudžiauti ir kaimynams
skųsti savo kaimynų dėl bet
kokio kiek garsesnio triukšmo, girdimo iš jų buto – keliamo vaikų triukšmo, šuns
lojimo, grojimo, buities
prietaisų naudojimo, kurie
skleidžia triukšmą. Tai yra
savaime suprantami, neišvengiami ir pateisinami
triukšmo šaltiniai“, – sakė E.
Grėbliauskienė.
Kiekvienu
konkrečiu
atveju su kaimynais galima
susitarti, juos informuojant
apie tai, jog vakare bus girdima garsesnė muzika arba
kad kurį laiką bute bus atliekamas remontas. Gal geriau vertėtų už tai iš anksto
atsiprašyti savo kaimynų,
kad kurį laiką bus trikdoma
namo gyventojų rimtis.
Aušra
MALINAUSKIENĖ
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Informuojame žemės sklypo Nr.7337/0002:289 esančio Rudžių
k., Kamajų sen., Rokiškio r., savininkus, kad R.Barono žemėtvarkos darbų įmonės matininkas Eugenijus Mikulėnas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-328) 2022-06-21 d. 11 val. vykdys
žemės sklypų Nr.7337/0002:137 ir Nr.7337/0002:138 esančių
Rudžių k., Kamajų sen., Rokiškio r., ribų ženklinimo darbus.
Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į R.Barono žemėtvarkos įmonės E.Mikulėną adresu Taikos g.5, Rokiškis el. paštu kavolzeme@parok.lt. arba telefonu 861295721;
861295720.
Užs. 1773

95-erių metų proga širdingai sveikiname
literatą, kraštotyrininką Vladą Liolį ir linkime daug gražių šiltų kasdienybės akimirkų
bei šviesios kūrybos. Tegul metų bėgimas,
niekada nepakeičia akių spindesio ir širdies
šilumos. Linkime ilgo ir šviesaus gyvenimo
tako! Būkit sveikas ir laimingas!
Rokiškio rajono literatų klubas „Vaivorykštė“
(pirmininkė Daiva Vilkickienė)

Bradesių stovyklavietėje apdovanoti pažintinio-orientacinio
žaidimo „Rokituras" dalyviai
Šį savaitgalį dvi dienas
trukęs „Rokituras" baigėsi. Neišsigandę darganoto
oro, Bradesių stovyklavietėje susirinkę dalyviai dalinosi žaidimo įspūdžiais,
o tuo tarpu žaidimą organizavęs Rokiškio turizmo
ir verslo informacijos centras skaičiavo rezultatus.

Iš viso Rokituro metu
dalyviai galėjo surinkti 249
taškus, 11 pagrindinių taškų, kurie žymėjo "VasarOK
su Kalėda" maršrutą ir 29
Bonus taškus. Žaidime dalyvauti užsiregistravo 19
komandų. Žaidimo dieną
užduotis pasiimti atvyko
16 komandų, finišavo - 14.
Bendrai ekipažuose dalyvavo apie 70 dalyvių.
Pirmąją vietą užėmusi
komada įveikė beveik visas užduotis ir surinko 246,

antrosios vietos nugalėtoja
komanda surinko 244 taškus, trečiosios- 243. Kitų
komandų rezultatai skyrėsi
tik vienu tašku. Ketvirtą penktą vietą užėmusios dvi
komandos surinko po 241
taštą, šešta - septinta 240
taškų, aštunta - 239 taškus.
Sekančios komandos surinko keliais taškais mažiau.
Iš sudarytų užuominų
dalyviai turėjo iššifruoti,
koks objektas slepiasi, nuvykti prie jo ir atlikti nurodytą užduotį. Kaip sako
Rokiškio turizmo ir verslo
informacijos centro darbuotojos, organizavusios
„Rokituras" žaidimą, pagal
turimas užduotis, sunkiau
dalyviams sekėsi surasti
Pandėlyje esantį siauruką.
Teisingai pažymėjo tie, kurie rado prie stotelės esantį
mėlyną namą, ant kurio vi-

sai neseniai nupieštas siaurukas. Šiemet sunkiai išgvildenama užduotis buvo
surasti Užubalių piliakalnį,
akmenį su Vyčiu bei akmenį Adolfui Ramanauskui
-Vanagui.
Tiems, kas išsprendė
užuominą, labai gerą įspūdį paliko Kamajų istorijos
ir poeto ir kunigo Antano
Strazdo muziejus. Nei vienas prieš tai nebuvo lankęsis ir net nežinojo, kad tokia
naujoviškai įrengta vieta rajone egzistuoja.
Tie dalyviai, kurie pirmą
kartą išbandė, susidomėjo
nauja sporto šaka - aisštoku.
Už išradingumą dovanų
ir papildomų ovacijų susilaukė komanda, neradusi
Sacharos pelkės stendo, bet
suradusi išeitį ir nusifotografavusi prie "Sacharos"

batų parduotuvės iškabos.
Organizatoriai taria nuoširdų Ačiū žaidimo metu
dalyvių laukusiems - IN
and Co, ČIZ ir LĖLĖS,
Zanapolio Dvaras, Levandų Vanagynė, Levandų sodyba, Salų dvaro kultūros

ir laisvalaikio rezidencija,
Ilzenbergo dvaras ir ūkis,
Vyndario kaimo turizmo sodyba „Roksala", Broniaus
sodyba, Senas Grafas, Ice
Stock Sport Rokiškis, Gačionių dvaras, J. ir B. Baltakių sodyba „Alkas".

Taip pat dėkoja prizų
steigėjams - Rokiškio rajono savivaldybė, Gastrostudija „Šaukštas ir šakutė",
Grill Bankas, Lenktynių
Zona.
„Rokiškio sirena“
inform.

proc. buvo 40-49 metų
amžiaus, 17,3 proc. – 1629 metų jaunimas ir 16,8
proc. – vyresni nei 50 metų
ukrainiečiai. Daugiau nei
kas antras – su aukštuoju
išsilavinimu, tarp apklaustų ukrainiečių tik 19 proc.
neturi profesinės kvalifikacijos, 28,6 proc. – su kvalifikacija.
Daugiausiai – 38 proc.
pabėgėlių atvyko iš Centrinės Ukrainos dalies, 26
proc. – iš Rytų, 21 proc. – iš
Pietų ir 15 proc. iš šiaurinės
dalies. Kaip paaiškėjo, daugiau kaip trečdalio moterų
sutuoktiniai liko Ukrainoje, į Lietuvą dauguma – 64
proc. atvyko kartu su nepilnamečiais vaikais.
Net 87 proc. nurodė,
kad lietuviai juos priėmė
labai gerai. Apklausa taip
pat parodė, kad daugiausiai
respondentų savo problemas linkę aptarti su šeimos
nariais, draugais ir pažįstamais, kiek rečiau pagalbos
kreipiasi į valstybines institucijas ar NVO. Nedidelė

dalis nurodė, kad neturi, ar
nežino, su kuo aptarti jiems
rūpimus klausimus, į ką reikėtų kreiptis pagalbos.
Užimtumo
tarnyboje
registruotiems karo pabėgėliams iš Ukrainos pirmiausiai buvo suteiktos
informavimo ir konsultavimo paslaugos. Dauguma
pageidavo susirasti, nors ir
laikiną darbo vietą, todėl
Užimtumo tarnybos specialistai intensyviai tarpinin-

kavo įdarbinant. Įvairiuose
šalies miestuose buvo organizuojamos darbo (kontaktų) mugės.
Iš apklaustų respondentų
45 proc. įsidarbino. Daugumą jų tenkina darbo sąlygos, atmosfera darbe, o štai
darbo užmokesčiu patenkintas tik daugiau nei kas
antras įsidarbinęs ukrainietis.
Nedidelis
atvykusių
ukrainiečių skaičius susido-

mėjo profesinio mokymo ir
pameistrystės galimybėmis,
kai kurie buvo įdarbinti
subsidijuojant.
Apklausa atlikta gegužės
mėnesį, telefonu respondentams anonimiškai atsakius į Užimtumo tarnybos
parengtus klausimus. Apklausti pabėgėliai iš Ukrainos naudojosi Užimtumo
tarnybos teikiamomis paslaugomis.
Šiuo metu Užimtumo tar-

nyboje registruota daugiau
nei 6,3 tūkst. nuo karo atvykusių Ukrainos piliečių.
Per tris mėnesius padėta
įsidarbinti 6,8 tūkst. asmenų. Dabar šalyje iš viso registruota 13,4 tūkst. laisvų
darbo vietų, iš jų – 5,7 tūkst.
darbdaviai pažymėjo, kad
įdarbintų ir ukrainiečius.
Užimtumo tarnybos
prie LR socialinės
apsaugos ir darbo
ministerijos inform.

Užimtumo tarnybos apklausa išryškino ukrainiečių poreikius
Ateities planus su Lietuva sieja 17 proc. mūsų
šalyje šiuo metu gyvenančių ukrainiečių. Jie norėtų čia toliau gyventi ir
dirbti. Vis dėlto daugelis
jų atsiradus galimybei, sugrįžtų į tėvynę. Dėl ateities
nėra apsisprendę trečdalis
(31 proc.). Taip teigė gegužę Užimtumo tarnybos
apklausoje dalyvavę 399
karo pabėgėliai iš Ukrainos.
„Su ukrainiečių tiksline grupe pradėjome dirbti
prieš tris mėnesius. Aptarnaujant kitos tautybės
klientus turime geriau juos
pažinti. Svarbu išsiaiškinti
demografines charakteristikas, lūkesčius, ateities planus ir įvertinti jų nuomonę
apie mūsų teikiamas paslaugas“, – kalbėjo Užimtumo
tarnybos Kokybės vadybos
skyriaus vedėjas Vygintas
Morkūnas.
Apklausa parodė, kad
daugumą pabėgėlių sudaro
30-49 metų moterys, 27,1

Nepriklausomas rajono laikraštis

ANTRADIENIS 06.07

PIRMADIENIS 06.06

SEKMADIENIS 06.05

ŠEŠTADIENIS 06.04
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06:00 Himnas
06:02 Gyventi kaime gera
06:30 Klauskite daktaro
07:30 Beatos virtuvė
08:30 Mes iš Ukrainos
09:00 Labas rytas,
Lietuva
09:30 Žinios
11:55 Didžioji Britanija iš
paukščio skrydžio
12:50 Lotynų Amerikos
platybėse
13:45 Jaunasis
Montalbanas
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų
koncertas
17:30 Praeitis ateičiai
18:30 Žinios
19:00 Euromaxx

06:00 Himnas
06:02 LRT radijo žinios
06:07 Mano ir tavo žemė
07:00 Veranda
07:30 Šventadienio mintys
08:00 Išpažinimai
08:30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite
09:00 Čia mano sodas
09:30 Svajoja vaikai
10:00 Gustavo enciklopedija
10:30 Lietuvos
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mano geriausias
draugas
12:00 Planeta Žemė 2
13:00 Sekminės iš Vilniaus
Kalvarijų. Šv. Mišių
15:00 Pasivaikščiojimai
15:30 Žinios

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuv
06:30 Žinios
08:55 Detektyvas Monkas
09:40 Komisaras Reksas
10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Mes iš Ukrainos
12:00 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite
12:30 (Ne)emigrantai
13:30 Mūsų gyvūnai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena,
Lietuva
15:00 Žinios
15:15 Laba diena,
Lietuva
16:00 Žinios
16:30 Pagalbos šauksmas
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda
19:30 Paskutinė stotis

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 Dviračio žinios
12:00 Gyventi kaime gera
12:30 1000 pasaulio
stebuklų
13:30 Veranda
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:30 Pagalbos šauksmas
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda
19:30 Lietuvos sienos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Dviračio žinios
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19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Dainuoju Lietuvą
23:20 Karalienės Elžbietos II
platininio valdymo jubiliejaus
koncertas Londone
00:55 Seržantas Bilkas
02:30 Mokslo ekspresas
02:45 Bili Kukuk. Margot turi likti
04:15 Jaunasis Montalbanas
Tv3
05:20 Moderni šeima
06:00 Transformeriai. Kibernetinė
Visata
06:30 Kempiniukas Plačiakelnis
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjung
07:30 Bailus voveriukas
08:00 Kempiniukas Plačiakelnis
09:00 Simpsonai
10:00 Skaniai ir paprastai
10:30 Penkių žvaigždučių būsta

11:00 Sveiki atvykę
11:30 Svajonių sodai
12:30 Laukinė Japonija
13:40 Madagaskaro lemūrai
14:40 Matilda
16:40 Meilė, vedybos, šeimyninis
gyvenimas
18:30 TV3 žinios
19:30 Protėvių šauksmas
21:25 Mumbajaus viešbutis
00:00 Išbadėjusių žaidynės
01:40 Nakties klajūnai 2
03:25 Bet kokia kaina
Lnk
06:20 Neramūs ir triukšmingi
06:50 Bunikula
07:20 Deksterio laboratorija
07:50 Padūkėlių lenktynės
08:20 Tomo ir Džerio šou
08:50 Obuolys ir Svogūnas
09:20 Dagas iš akmens amžiaus

15:45 Istorijos detektyvai
16:35 Su tavo diena, Tėti!
17:00 Pažinti tėtę
18:00 Savaitė su Dviračio žiniomis
18:30 Žinios
19:00 Keliai. Mašinos. Žmonės
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Nacionaliniai kino
apdovanojimai „Sidabrinė gervė“
23:00 Vairavimo pamokos
00:30 Paskutinis Robinas Hudas
02:00 Seržantas Bilkas
03:30 Planeta Žemė 2
04:20 Didžioji Britanija iš paukščio
skrydžio
05:10 Istorijos detektyvai

07:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga
07:30 Bailus voveriukas
08:00 Kempiniukas Plačiakelnis
08:30 Svajonių ūkis
09:00 Peliukas Stiuartas Litlis 3.
Gamtos šauksmas
10:30 Šuns tikslas
12:25 Nuostabūs metų laikai
13:40 Laukinė Naujoji Zelandija.
Prarastas rojus
14:40 Stebuklinga žaislų krautuvėlė
16:30 Prielipa
18:30 TV3 žinios
19:30 Metam monet
21:00 Angelo apgultis
23:25 Pavojai gelmėse 2
01:15 Bado žaidynės

Tv3

Lnk

06:00 Keista šeimynėlė
06:30 Kempiniukas Plačiakelnis

06:25 Neramūs ir triukšmingi
06:55 Bunikula

20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Dviračio žinios
22:00 Viena byla dviem
23:00 LRT radijo žinios
23:05 Grančesteris
23:55 Komisaras Reksas
00:45 Kelionių atvirukai
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Paskutinė stotis
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Pagalbos šauksmas
02:50 Jonas Mekas. Draugai
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Savaitė
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Vizionieriai. Antanas Gerlikas
05:15 Ponių rojus

06:30 Didvyrių draugužiai
07:00 Keista šeimynėlė
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis
08:00 Svajonių sodai
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė
11:00 Aistros spalva
12:00 Nuodėminga žemė
14:00 Meilės gijos
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Tautos tarnas
20:30 (ne) Viskas įskaičiuota
21:00 (ne) Viskas įskaičiuota
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Muštinė trauma
00:25 Rezidentas
01:30 Elementaru
02:30 X mutantai
03:30 Naujakuriai
04:00 Rezidentas
05:00 Moderni šeima
06:00 Transformeriai. Kibernetinė
Visata

Tv3
06:00 Transformeriai. Kibernetinė
Visata
22:00 Viena byla dviem
23:00 LRT radijo žinios
23:05 Grančesteris
23:55 Komisaras Reksas
00:45 Kelionių atvirukai
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Lietuvos sienos
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Pagalbos šauksmas
02:50 Jonas Mekas. Rašytojas,
poetas
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo 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
Tv3
06:00 Transformeriai. Kibernetinė

Visata
06:30 Keista šeimynėlė
07:05 Kempiniukas Plačiakelnis
07:40 Tautos tarnas
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė
11:00 Aistros spalva
12:00 Nuodėminga žemė
14:00 Meilės gijos
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Tautos tarnas
20:30 (ne) Viskas įskaičiuota
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Medžioklės sezonas
00:15 Rezidentas
01:15 Elementaru
02:15 X mutantai
Lnk
06:00 Pakvaišusi porelė
07:00 Ūkininkas ieško žmonos

11:00 Neįtikėtinos Lemoni Sniketo
istorijos
13:10 Mažylis" Tomis
15:05 Kur tu pradingai,
Bernadeta?
17:20 Ponas Bynas
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Monstrų viešbutis.
21:20 Faras be baimės
23:10 Meilės guru
00:55 Svetimšalis
Btv

10:00 Pričiupom!
10:30 Liūtų valdžia
11:40 Negyvenamose salose su
Beru Grilsu
12:45 Padėtis nevaldoma.
Žmonijos katastrofos
13:55 Pragaro virtuvė
14:55 Ekstrasensų mūšis
17:00 Betsafe–LKL čempionatas
19:30 Kaukės. Įslaptintas muzikos
šou
22:00 Šilumos smūgis
23:55 Nelaisvėje
02:10 Snaiperis

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

Lrytas

07:25 Deksterio laboratorija
07:55 Padūkėlių lenktynės
08:25 Tomas ir Džeris lobių saloje
10:00 Du ančiukai ir žąsinas
11:45 Nelydimi nepilnamečiai
13:35 Naujokė 2
15:30 Tavo, mano ir mūsų
17:20 Teleloto. TV žaidimas
18:30 Žinios
19:30 Valerianas ir tūkstančio planetų
miestas
22:15 Neregistruotas keleivis
00:35 Faras be baimės

10:05 Pričiupom!
10:35 Liūtų valdžia
11:50 Negyvenamose salose su Beru
Grilsu
13:00 Padėtis nevaldoma. Žmonijos
katastrofos
14:15 Pragaro virtuvė
15:15 Ekstrasensų mūšis
17:30 Nacionaliniai darbo ypatumai
18:30 Iškvietimas
19:30 Juodasis sąrašas
20:30 Supermenas ir Luiza
22:30 Sūnus paklydėlis
23:30 Narkotikų prekeiviai. Meksika

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

Btv
Lrytas
06:00 Info komentarai su Arnu
Mazėčiu
07:00 Galiūnai
08:00 Pričiupom!
08:30 Tauro ragas
09:00 Galiūnai

Lnk
06:00 Rimti reikalai 4
07:00 Ūkininkas ieško žmonos
11:05 Keičiu žmoną. Įžymybė
12:00 Vidurdienio žinios
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki....
20:30 Turtuolė varguolė
21:30 Žinios
22:30 Nudėk mane triskart
00:20 Paskutinis laivas
01:20 Neregistruotas keleivis
03:30 Volkeris, Teksaso reindžeris
Btv
06:05 Privatus detektyvas
Magnumas
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
09:50 Ūkininkas ieško žmonos
11:05 Keičiu žmoną. Įžymybės
12:00 Vidurdienio žinios
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios.
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki....
20:30 Turtuolė varguolė
21:30 Žinios.
22:30 Baimės kaina
01:05 Paskutinis laivas
02:05 Nudėk mane triskart
03:35 Volkeris, Teksaso reindžeris
Btv
06:05 Privatus detektyvas
Magnumas
07:00 Mano virtuvė geriausia
08:25 Teisingumo agentai
09:30 Kalnietis

06.00 Daktarė Kovalčiuk
8.00 Grilio skanėstai
08.30 Kaimo akademija
09.00 Aiškiaregė
10.00 Krepšinio pasaulyje su
07:00 Mano virtuvė geriausia
08:25 Teisingumo agentai
09:30 Kalnietis
10:35 Liūtų valdžia
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 Tamsos riterio sugrįžimas
00:15 Juodasis sąrašas
01:15 Sūnus paklydėlis
02:15 Narkotikų prekeiviai.
Meksika
03:20 Supermenas ir Luiza
Lrytas
05.15 Vantos lapas
05.45 Bušido ringas
06.15 TV parduotuvė
06.30 Grupės „Jonis“ koncertas
10:35 Iškvietimas
11:35 Mentalistas
12:35 Privatus detektyvas
Magnumas
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Kalnietis
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Betsafe–LKL čempionatas
21:00 Misionierius
22:55 Tamsos riterio sugrįžimas
02:05 Strėlė
Lrytas
05.15 Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
07.00 Reali mistika
08.00 Juvelyrų klanas
09.00 Pėdsakas. Ukraina
10.05 Gyvenimo linija
11.10 Neišsižadėk
12.15 TV parduotuvė
12.30 Neatrasta Rusija
13.00 Nauja diena
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11.00 Grupės “Jonis” koncertas
12.00 Vieno nusikaltimo istorija
14.00 Pėdsakas. Ukraina
16.00 Žinios
16.30 Lietuvos dvarai
17.00 Grilio skanėstai
17.30 Vantos lapas
18.00 Žinios
18.30 Bušido ringas
19.00 Reali mistika
20.00 Žinios
20.30 Mano karas. Afganistanas
21.55 Kalėjimo pradžiamokslis
22.30 Žinios
23.00 Vieno nusikaltimo istorija
01.00 Pėdsakas. Ukraina
02.50 Reali mistika
03.35 Lietuvos dvarai
04.00 Grilio skanėstai
04.20 Aiškiaregė
05.10 Grilio skanėstai
05.35 Vantos lapas
V.Mačiuliu
10.30 Klausimėlis
11.00 Bušido ringas
11.30 Grilio skanėstai
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 Neatrasta Rusija
19.00 Reali mistika
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Neišsižadėk
22.30 Reporteris
23.00 Neatrasta Rusija
23.30 24/7
00.30 Teisingumo agentai
01.30 Reali mistika
02.30 Vantos lapas
03.00 Gyvenimo linija
03.55 24/7
04.35 Reali mistika
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 NeSpaudai
17.30 Aiškiaregė
18.00 Reporteris
19.30 Neatrasta Rusija
19.00 Reali mistika
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Neišsižadėk
22.30 Reporteris
23.00 Neatrasta Rusija
23.30 NeSpaudai
00.30 Teisingumo agentai
01.30 Reali mistika
02.30 Kryptys
03.00 Gyvenimo linija
03.55 NeSpaudai
04.35 Reali mistika
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PASLAUGOS

PERKA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Gyvenamąjį namą Kamajų
miestelyje. Kaina sutartinė.
Tel. 8 620 15 919. Rokiškis
• Rokiškio raj., Bryzgių km.
žemės ūkio paskirties sklytpą
2,07 ha. Unikalus. nr 44002060-2353 . Kaina 6500 Eur.
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Jau greitai pardavime
2 kambarių erdvų 55,98
kv. m butą Taikos g. 21.
Renovuotame name,
renovacija išmokėta. Penktas
aukštas. Kaina sutartinė .
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
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• Namą Obelių m., Rokiškio
r. Pirmame aukšte, 90 kv.
m, 3 kambariai, virtuvė,
mansarda. Namas rąstinis,
būklė gera. Grindys medinės,
geros būklės. šildymas kietu
kuru, yra stačiamalkis. 12
a sklypas, ūkiniai pastatai,
rūsys . Kaina 12200 Eur.
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Viso žemės sklypo plotas
su namu 0,1400 ha. Trys
kambariai ir didelė virtuvė.
Dviejų kambarių langai
plastikiniai. Kanalizacijos
ir vandentiekio nėra.
Reikalingas didelis remontą.
Šildymas centralinis.
Rokiškio r., Čedasų mst .
Kaina 2500 Eur.
Tel. 8 605 22 306. Rokiškis
• Namą 2 aukštų 57 kv.
m. 4 kambariai. Tinkamas
gyventi (tvarkingas,
plastikiniai langai, šarvo
durys). Reikalinga įvesti
komunikacijas. Didelis rūsys,
sandėliukas, garažas. 10
a sklypas. Skubiai. Kaina
16500 Eur. Tel. 8 602 62 068.
Rokiškis
• 2 kambarių butą Skemų
kaime su patogumais. Yra
ūkinis pastatas, garažas,
pavėsinė, šiltnamis.
Kaina sutartinė. Daugiau
informacijos telefonu .
Tel. 8 654 53 459. Rokiškis
• Sodo namelį Uljanavos k,
Ūkinis pastatas, šiltnamis.
Visa detalesnė informacija
telefonu. Tel. 8 611 23 157.
Rokiškis
• Sodybą prie upės kranto, su
4 ha žemės .
Tel. 8 675 96 103. Rokiškis
• 3 kambarių 65 kv. m butą
Rokiškio raj., Juodupės
m., Tekstilininkų g. Pirmas
aukštas. Sudėti plastikiniai
langai, užstiklintas didelis
balkonas. Kambariuose
laminuotos grindys. Vonia
ir tualetas atskirai . Kaina
9500 Eur. Tel. 8 634 35 728.
Rokiškis
• Erdvų 80 kv. m 4 kambarių
butą P. Širvio gatvėje.
Puikioje vietoje - arti
daug patogiam gyvenimui
reikalingų įstaigų. Didelis
balkonas ir rūsys. 5 a .
Tel. 8 655 04 628. Rokiškis
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• 5 kambarių rąstinį
namą su 0,24 ha sklypu
Rokiškio raj., Panemunėlio
geležinkelio stotyje, Šetekšnų
g. Vandentiekio nėra, yra
šulinys. Name negyvenama
apie 10 metų, reikalingas
remontas. Daugiau
informacijos telefonu. Kaina
derinama. Kaina 3500 Eur.
Tel. 8 629 66 624. Panevėžys
• Čedasų m. 15 min. nuo
Rokiškio namą 64,15 kv. m.
3 kambariai, virtuvė, ūkinis,
šulinys. Viename kambaryje
reiktų keisti grindis. Medinis
namas, apmūrytas. Yra
patalpa vonios kambariui
įrengti. Erdvus 20 a sklypas .
Kaina 11000 Eur.
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis

BALDAI

. Kaina 25 Eur.
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Pakabinamą veidrodį.
Aukštis 68 cm, plotis 50 cm .
Kaina 37 Eur.
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Fotelį-čiužinį 90x210 cm.
Oranžinė spalva. Yra 2 vnt.
Vnt. kaina 60 Eur. Skambinti
darbo dienomis po 17 val .
Tel. 8 680 40 313. Rokiškis
• Nedidelius stalus 85x65
cm, 85x80 cm . Kaina 52 Eur.
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Fotelius. Skirti sėdėjimui .
Kaina 38 Eur.
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Tamsią sekciją - 135 Eur.,
sekcijos dalys po 39 Eur .
Kaina 135 Eur.
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Dvigulę lovą su tvarkingu
čiužiniu . Kaina 165 Eur.
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Tvarkingą 4 durų spintą .
Kaina 198 Eur.
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis

• Nebrangiai 17 avių bandą
ir dvi Čekų veislės metines
ožkas. Kaina 1280 Eur. Bičių
šeimas su aviliais.
Tel. 8 675 96 103. Rokiškis

KITA

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Labai geros būklės mažai
naudotą sofą lovą su dviem
foteliais. Galiu atvežti . Kaina
130 Eur. Tel. 8 696 65 249.
Anykščiai
• Miegamojo komplektą
Grafų baldai: dvigulė
lova (2x1,80 m) su dviem
spintelėmis, stumdomomis
durimis spintą, aukštis 2,30
m, plotis 1,80 m, gylis 54 m,
dvi komodos, ilgis 88 cm,
aukštis 90 cm, gylis 47 cm.
Galiu atvežti . Kaina 350 Eur.
Tel. 8 696 65 249. Anykščiai
• Puikios būklės metalinę
7 pakopų lentyną. Lentynos
reguliuojasi. Aukštis 160 cm,
plotis 105 cm . Kaina 40 Eur.
Tel. 8 682 36 492. Rokiškis
• Stalą . Kaina 20 Eur.
Tel. 8 682 21 205. Rokiškis
• Medinę lentyną su stalčiumi

• Rezervuojami juodi su
sidabru cvergšnaucerių
veislės šuniukai. Gimę 202204-20. Laisvi 2 berniukai.
Bus paskiepyti, turės
mikročipus, skiepų ES paselį.
Išrašoma sąskaita. Tėveliai su
kilmės dokumentais, mažyliai
be . Kaina 600 Eur.
Tel. 8 674 41 154. Rokiškis
• Naujų namų ieško trys
linksmi meilūs guvūs ožiukai.
Jie jau ūgtelėję, 3 mėn.,
savarankiški, patys geria, ėda
žolę ir šieną, itin nereiklūs.
Rokiškio apylinkės. Kaina
derinama . Tel. 8 629 56 192.
Rokiškis
• Kaimiškai augintas kiaules.
3 Eur/kg. Kaina 3 Eur.
Tel. 8 620 31 985. Rokiškis

• Skaldytais malkas mažais
kiekiais. Atvežu.
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Medinę duoninę . Kaina
17 Eur. Tel. 8 610 49 507.
Rokiškis
• Trifazį asinchroninį elektros
variklį 1,1 kW 1400 ap/min .
Kaina 40 Eur.
Tel. 8 693 82 442. Rokiškis
• Sausas žalias malkas,
medienos atraižas. Atvežu.
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Supynes .
Tel. 8 574 46 471. Rokiškis
• Dešinės rankos M dydžio
riešo įtvarą. Kaina 19 Eur.
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Naują lino audinį. Ilgis 12
m, plotis 1,80 m. Metro kaina
6 Eur. Kaina 6 Eur. Tel. 8 610
49 507. Rokiškis
• Sausas uosio, klevo,
juodalksnio, beržo malkas .
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Malkas rąstais, kaladėmis
arba skaldytas.
Tel. 8 680 49 599. Rokiškis
• Supjautas medienos atraižas.
Lapuotis ir spygliuotis. Vežu

su automobilinę priekabėlę po
2 m. Kaina 80 Eur.
Tel. 8 602 87 040. Rokiškis
• Naujus įvairius kraunamus
klausos aparatus. Čekų,
vokiečių gamybos. Siunčiu
nuo 60 Eur .
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus įvairius žvejybos
tinklus. Pristatome. Kaina
40 Eur. Tel. 8 678 66 028.
Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius. 50 vnt.
Kaina 0,50 Eur/vnt.
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Naudotą langą. Aukštis
1,80 m, plotis 2,87 m . Kaina
100 Eur. Tel. 8 620 56 706.
Rokiškis
• Aliuminį karutį dideliais
ratais . Kaina 65 Eur.
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• Kokybiškus be žievės ir
kitų priemaišų medienos
pjuvenų briketus RUF.
Viename padėkle supakuota
960 kg. Kaina 1 padėklo 340
Eur. tame tarpe 9% PVM.
Atsiėmimas Miškininkų
10, Rokiškis. Už papildomą
mokestį galime pristatyti
iki pirkėjo sandėlio. Kaina
340 Eur. Tel. 8 656 20 131.
Rokiškis
• Kepsninę - rūkyklą . Kaina
400 Eur. Tel. 8 698 04 622.
Rokiškis
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NUOMA
• Žemės ūkio paskirties
žemės nuomai. Gindviliai,
Varaščina, Vyžeičiai,
Kladninkai, Čelkiai,
Karveliškis, Šileikiai,
Palūšniai, Spiečiūnai. Sutartis
3, 5 ir ilgesnis laikotarpis.
Sumoku 15%GPM mokestį.
Moku avansu . Kaina 180
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Eur. Tel. 8 610 15 946.
Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti 1
kambario butą Rokiškyje.
Geriausia būtų su baldais ir
buitine įranga.
Tel. 8 624 56 328. Rokiškis
• Tvarkingą 2 kambarių butą
Juodupėje . Tel. 8 650 73 686.
Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti 1
kambario butą Rokiškyje.
Siūlyti variantus su baldais
ir buitine technika . Kaina
100 Eur. Tel. 8 628 82 121.
Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti 1 ar 2
kambarių butą ilgam laikui .
Tel. 8 607 36 877. Rokiškis
• Išsinuomosiu garažą prie
autobusų stoties Rokiškyje .
Tel. 8 614 59 157. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Ieškau pjovėjų arba
pagalbinių darbininkų miške .
Tel. 8 616 51 956. Rokiškis
• Darbas pagalbiniui
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darbininkui, meistrui.
Vairuotojo pažymėjimas
B kategorija - privalumas.
Detalesnė informacija apie
darbo pobūdį telefonu .
Tel. 8 646 04 035. Rokiškis
• Pastoviam darbui
statybose ir remontui
reikalingi darbuotojai,
geros darbo sąlygos, darbas
komandiruotėse Lietuvoje,
apgyvendiname. Dienos
atlygis 30-80 Eur. .
Tel. 8 611 01 110. Rokiškis
• Reikalinga pardavėja
Čedasų mst. parduotuvėje.
Mokamas minimalus darbo
užmokestis .
Tel. 8 687 89 625. Rokiškis
• Reikalingas pagalbinis
darbuotojas, betonuotojas
ir plytelių klojėjas. Darbas
Vilniuje. Apgyvendinsiu
nemokamai, darbo rūbus
duosiu. Kaina 2000 Eur.
Tel. 8 604 74 745. Rokiškis
• UAB Ramundas GM
reikalinga (-s) krautuvo
vairuotoja (-s). Darbo vieta
Panemunėlio gelež. stotis,
Rokiškio r. Darbas nuo 8:00 17:00 val. Darbo užmokestis
neatskaičius mokesčių nuo
1050 iki 1225 Eur. Tel. nr.
861003980. Tel. 8 656 20
131. Rokiškis
• Reikalingi pagalbiniai
darbuotojai. Informacija
telefonu . Tel. 8 655 08 291.
Rokiškis
• Siūlo darbą prie smulkių
statybos darbų. Visa
informacija telefonu .
Tel. 8 655 08 291. Rokiškis
• Pilnas buhalterinės
apskaitos vykdymas.
Aukštasis, koleginis
išsilavinimas finansų
srityje. Ne mažesnė nei 3 m.
patirtis buhalterijoje. Geri
kompiuterinio raštingumo
įgūdžiai. Atlyginimas nuo 800
Eur/mėn. į rankas .
Tel. 8 615 86 093. Rokiškis
• Skubiai reikalingi restorano
darbuotojai darbui Kipre .
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
• Reikalingi pjovėjai ir
pagalbiniai darbininkai miške.
Pasiimame iš sutartos vietos .
Tel. 8 684 89 786. Rokiškis
• Ieškome komandos
pastiprinimo buhalterinių
paslaugų įmonėje. Darbas
biure Rokiškyje. Grafikas

lankstus. Atlyginimas nuo
800 Eur . Tel. 8 645 16 991.
Rokiškis
• Grūdų įrangos montavimo
ir priežiūros įmonė ieško
naujų komandos narių. Darbo
pobūdis - grūdų įrangos
montavimas ir kiti darbai.
Pageidautina B kategorijos
vairavimo pažymėjimas.
Siūlomas darbo užmokestis
800 Eur. į rankas.
Tel. 8 619 37 758. Rokiškis

IEŠKO DARBO
• Labai jaunas vyras ieško
ūkio darbo, prižiūrėti
gyvulius. Skambinti, į žinutes
neatsakau . Tel. 8 602 80 359.
Rokiškis
• Ieškau darbo savaigaliais .
Tel. 8 610 17 627. Rokiškis
• Vyras be žalingų įpročių
ieško darbo. Turiu automobilį,
vairuotojo pažymėjimą.
Darbo miške ir lentpjūvėje
nesiūlyti. Tel. 8 629 76 680.
Rokiškis
• Moteris ieško pardavėjos
darbo. Tel. 8 636 35 260.
Rokiškis
• Ieškau darbo. Esu tvarkinga
ir atsakinga moteris. Galėčiau
prižiūrėti senyvo amžiaus
žmones ar sodybas Rokiškio
rajone . Tel. 8 626 36 468.
Rokiškis
• 18 m. jaunuolis ieško
darbo. Galiu pjauti žolę arba
būti pagalbiniu darbininku.
Ir kita . Tel. 8 626 71 992.
Rokiškis
• Vyras ieško darbo. Galiu
pjauti žoles, skaldyti malkas .
Tel. 8 676 76 509. Rokiškis
• 42 m. moteris ieško darbo.
Galiu tvarkyti aplinką, ravėti
daržus. Tel. 8 602 21 055.
Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo.
Darbo nebijau .
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Galiu
prižiūrėti senyvo amžiaus
žmones. Yra patirtis.
Tel. 8 615 92 745. Rokiškis
• Ieškau darbo vasarai. Galiu
dirbti aukle .
Tel. 8 662 55 190. Rokiškis
• Ieškau darbo Rokiškio
mieste. Patirties neturiu. Esu
darbšti, tvarkinga, sąžininga.
Galiu dirbti valytoja, auklė,
kambarių tvarkytoja .
Tel. 8 693 01 051. Rokiškis

• Ieškau vasaros sezonui
darbo Rokiškio mieste.
Patirties neturiu, bet greit
mokausi. Esu darbšti,
tvarkinga, komunikabili,
sąžininga. Galiu dirbti auklė,
kavinėje, parduotuvėje.
Tel. 8 625 27 024. Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Siūlyti
įvairius variantus.
Tel. 8 624 11 019. Rokiškis
• Jaunas vaikinas ieško
darbo. Baigiama elektriko
profesija . Tel. 8 632 25 393.
Rokiškis
• Ieškau vasaros sezonui
darbo Rokiškio mieste.
Patirties neturiu, bet greit
mokausi. Esu komunikabili,
sąžininga. Galiu dirbti
parduotuvėje, kavinėje, aukle
. Tel. 8 621 29 371. Rokiškis
• Ieškau darbo savaitgalais .
Tel. 8 615 91 429. Rokiškis

GARSO TECHNIKA
• Nešiojamą aktyvią garso
kolonėlę 120 W. Bluetooth,
FM radijas, USB. 2
belaidžiai mikrofonai, lizdai
gitarai ir papildomiems
mikrofonams, atskiras
garsumo reguliavimas, ECHO
aidas. 7 AH akumuliatorius,
nuotolinis pultelis .
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Naujas ausines Galaxy
Buds2 . Kaina 70 Eur.
Tel. 8 833 21 420. Rokiškis
• Puikiai veikiančias Apple
Airpods . Kaina 20 Eur.
Tel. 8 668 88 568. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA
• Filmavimo kamerą Sony.
Kaina 160 Eur.
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Televizorių Philips. 81 cm
įstrižainė. Android. Mažai
naudotas . Kaina 150 Eur.
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis

DOVANOJA
• Dovanoju 6 šuniukus. 3
mergaitės, 3 berniukai .
Tel. 8 682 95 786. Rokiškis
• Dovanoju koklius ir
šamotines plytas nuo išardyto
pečiaus. Išsivežti patiems .
Tel. 8 621 70 354. Rokiškis
• Dovanoju video aparatūrą.
Yra diskų su filmais .
Tel. 8 601 50 996. Rokiškis
• Kraujo spaudimo matavimo
aparatą . Tel. 8 610 66 352.
Rokiškis
• Dovanoju molines
figūrėles-žaisliukus. Pasiimti
patiems. Nesiunčiu .
Tel. 8 678 09 731. Rokiškis
• Medinius dvigubus langus
113x150 cm - 13 vnt., 66x150
cm - 7 vnt. Langai su stiklais.
Išsivežti patiems .
Tel. 8 677 07 289. Rokiškis`

BUITINĖ TECHNIKA
• Elektrinę siuvimo mašiną
Čaika 134. Kaina 85 Eur.
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Elektrinę viryklę Blomberg
. Kaina 50 Eur.
Tel. 8 685 40 071. Rokiškis
• Naują neišpakuotą Beko
skalbimo mašiną.
Tel. 8 694 99 664. Rokiškis
• Didelį šaldytuvą. Aukštis
162 cm, plotis 75 cm . Kaina
60 Eur. Tel. 8 674 64 495.
Rokiškis
• Garinį prietaisą siurblį
Rovus Poseidon. Skambinti
darbo dienomis po 17 val .
Kaina 120 Eur.
Tel. 8 680 40 313. Rokiškis
• 2 automatines skalbimo
mašinas Whirlpool 5 kg .
Kaina 80 Eur.
Tel. 8 639 04 429. Rokiškis
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ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Presą . Kaina 800 Eur.
Tel. 8 622 01 179. Utena
• Grėblį-vartytuvą (Roki kio
mašin. gamyk.), suomi ką
grėblį-vartytuvą .
Tel. 8 618 25 707. Rokiškis
• Dirbantį Dobilas 3, kaina 400
Eur. Kraniuką kabinamą ant
galo traktoriaus, kaina 550 Eur
. Tel. 8 672 76 732. Kupiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA
• Nešiojamąjį kompiuterį
Lenovo . Kaina 150 Eur. Tel. 8
639 04 429. Rokiškis
• Monitorių Samsung. 19 colių
. Kaina 20 Eur. Tel. 8 639 04
429. Rokiškis
• Naują Samsung SSD 870
EVO 2tb. Tinka nešiojamiems
ir stacionariems kompiuteriams
. Kaina 190 Eur. Tel. 8 639 24
752. Rokiškis
• Labai geros būklės Xbox S
1TB. Baltos splavos. Vienas
pultelis, Hdmi ir maitinimo
laidas, plius žaidimai . Kaina
170 Eur. Tel. 8 698 53 124.
Rokiškis
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MOBILIEJI TELEFONAI
• Huawei P40 Pro 256 GB.
Skilęs stiklas vir uje, valdosi .
Kaina 100 Eur.
Tel. 8 698 53 124. Rokiškis
• Gerai veikiantį telefoną HTC.
Kaina 28 Eur.
Tel. 8 679 72 890. Rokiškis
• Samsung J5 išmanų dėkliuką
. Kaina 10 Eur.
Tel. 8 676 78 801. Rokiškis
• Xiaomi Redmi Note 10S
dėkliuką . Kaina 11 Eur.
Tel. 8 679 72 890. Rokiškis
• Xiaomi Redmi Note 10S
nugarėlę . Kaina 11 Eur.
Tel. 8 679 72 890. Rokiškis
• Dėkliuką Huawei P Smart
2019 . Kaina 10 Eur.
Tel. 8 679 72 890. Rokiškis
• Huawei Y6p. Viskas veikia.
Yra kroviklis. Kaina derinama .
Kaina 50 Eur.
Tel. 8 698 53 124. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA
• Naują trimerį. Kaina 90 Eur.
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Benzinines žoliapjoves.
Nesikuria . Tel. 8 611 78 562.
Rokiškis
• Naują originalią galingą
krūmapjovę (trimerį) . Kaina
155 Eur. Tel. 8 604 36 839.
Rokiškis
• Benzininius pjūklus:
Husqvarna 135, 1,6 kW, 200
Eur. Husqvarna 340, 2,0 kW,
200 Eur, Stihl MS 261 C, 3,4
kW, 220 Eur, Cecho CS 350
ES, 200 Eur., 1,6 kW. Pjūklai
visi puikiai veikiantis .
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Trimerį Alpino 60 . Kaina
60 Eur. Tel. 8 605 25 460.
Rokiškis
• Veikiančią savaeigę
žoliapjovę. Kaina 200 Eur.
Tel. 8 698 80 915. Rokiškis
• Naują savaeigę žoliapjovę.
Kuriasi starteriu . Kaina
350 Eur. Tel. 8 659 64 181.
Rokiškis
• Trimerius Dolmar, kaina 180
Eur., Ecna 70 Eur .
Tel. 8 699 33 087. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA
• Įvairią pjautą statybinę
medieną . Tel. 8 671 89 551.
Rokiškis
• Labai geros būklės naudotas
trinkeles. Tel. 8 686 93 775.
Rokiškis
• Geros kokybės pjautą
statybinę medieną įvairių
išmatavimų. Tel. 8 618 33 452.
Rokiškis
• Ketaus šulinio žiedą.
Skersmuo 62 cm . Kaina
12 Eur. Tel. 8 610 49 507.
Rokiškis
• Viengubo pjovimo lentas,
bruselius . Tel. 8 671 89 551.
Rokiškis
• 2 kub. m gegnių 5x15 cm.
Ilgis 6 m. Kaina sutartinė.
Tel. 8 605 80 876. Rokiškis
• Kieto kuro katilą Kalvis.
Kaina 150 Eur.
Tel. 8 675 96 103. Rokiškis
• Mažai naudotas medžio
pjovimo stakles, obliarką .
Tel. 8 658 55 210. Rokiškis
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• Už simbolinę kainą eglines
lentas. Patiems išsivežti .
Tel. 8 615 81 577. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS
• Opel Astra (universalas),
1999 m., 2 l variklis, TA 2
metai . Kaina 800 Eur.
Tel. 8 655 75 642. Rokiškis
• Motorolerį Mosca Fava
49cc. Techniškai tvarkingas,
pravažiuotas 3500 km. TA 2 m
. Kaina 450 Eur.
Tel. 8 607 10 412. Zarasai
• VW Golf V. 2007-11, 1,9
l, 77 kW, TA iki 2022-09,
universalas. Važiuoja tvarkingai
. Kaina 2350 Eur.
Tel. 8 647 10 234. Rokiškis
• Husqvarna TE410 Enduro.
Ką tik praeita TA. Be defektų .
Kaina 2200 Eur.
Tel. 8 620 30 304. Rokiškis
• Dviračiai rusiškus. Yra
vyriškas, moteriškas ir
užsienietiškas. Bėginis
sulankstomas, paprastas .
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Priekabas lengvajam
automobiliui, japoniškam
traktoriukui, žoliapjovei,
traktoriukui . Tel. 8 621 51 320.
Rokiškis
• Dviratį. 26 colių ratai . Kaina
100 Eur. Tel. 8 674 54 495.
Rokiškis
• Dviratį. 26 colių ratai . Kaina
150 Eur. Tel. 8 674 54 495.
Rokiškis
• Peugeot 307. 2002 m.,
1,6 l, benzinas, TA iki 202405. Geros padangos . Kaina
750 Eur. Tel. 8 673 06 263.
Panevėžys
• Volvo V50. 2005 m., 2,0 l,
D, TA iki 2023-12. Šildomos
sėdynės, elektriniai langai,
veidrodėliai, klimato kontrolė ir
t.t. Domintų keitimas į Vokišką
automobilį. Kaina šiek tiek
derinama prie automobilio.
Kaina 1900 Eur.
Tel. 8 608 33 486. Rokiškis
• Toyota Corolla. 2002 m., TA
iki 2023 m. Skambinti telefonu
. Kaina 1200 Eur.
Tel. 8 610 21 728. Rokiškis
• Audi A4 B6. 2001 m.,
quatrro. 650 galimos serijos.
Važiuojantį. Tel. 8 623 73 170.
Rokiškis
• Tvarkingus dviračius
paaugliams . Tel. 8 611 78 562.
Rokiškis
• Tvarkingą VW Passat. 1,9
l, 96 kW, 4x4. Pakeisti filtrai,
tepalai, purkštukai, galinis
tiltas. Tvarkinga važiuoklė,
viskas veikia. Visa informacija
telefonu . Kaina 1250 Eur.
Tel. 8 606 27 481. Rokiškis
• Tvarkingą dviratį. Diskiniai
stabdžiai, ratai 26 dydžio .
Kaina 100 Eur.
Tel. 8 625 82 360. Rokiškis
• Automobilį Opel Vectra.
Kaina sutartinė .
Tel. 8 611 71 662. Rokiškis
• Keleivinį Opel Movano.
2004 m., 2,5 l, TDI, plius
chip. Variklis keistas iš
angliško automobilio. Rida
57 tūkstančiai, įdėta nauja
sankaba. Ilgintas ir aukštintas.
Turi smulkių defektų. Visa

informacija telefonu .
Tel. 8 660 20 461. Rokiškis
• Priekabą savos gamybos
su dokumentais. Yra TA,
draudimas . Kaina 450 Eur.
Tel. 8 647 10 234. Rokiškis
• Geros būklės vaikišką
dviratį. R20 ratai. 3 vidinės
pavaros . Kaina 40 Eur.
Tel. 8 622 68 880. Rokiškis
• Geros būklės mergaitišką
dviratį. Ratai 26 colių. Kaina
80 Eur. Tel. 8 612 11 951.
Rokiškis
• Opel Vectra. TA du metus.
Kaina 550 Eur.
Tel. 8 651 22 918. Rokiškis
• Mažai naudotą elektrinę
riedlentę. Pirkta prieš pusę
metų, greitis iki 30 km/h,
atstumas nuo 12-15 km. Viskas
veikia idealiai, yra kroviklis .
Kaina 300 Eur.
Tel. 8 655 12 035. Rokiškis
• Opel Astra. 1999 m., 1,7
l, dyzelis, 50 kW . Kaina
450 Eur. Tel. 8 608 41 444.
Rokiškis
• Opel Zafira dalimis. 2001 m.,
74 kW, 2 l. Tel. 8 640 49 466.
Rokiškis
• Vaikišką geros būklės dviratį
BMX Urbangori. Triukai
nedaryti . Kaina 30 Eur.
Tel. 8 674 41 154. Rokiškis
• Audi A6. Dyzelinas, 2,5 l,
TDI, 103 kW, TA iki 2023-03.
Darbinis automobilis. Traukia,
važiuoja gerai. Kaina 650 Eur.
Tel. 8 673 06 263. Panevėžys
• Tvarkingą VW Passat B5+.
1,9 l, 96 kW, 4 motion, TA iki
2023-06 . Kaina 1250 Eur.
Tel. 8 656 55 112. Rokiškis
• Su daugiau kaip 100 Eur
nuolaidą naują el. paspirtuką
Evo-7 . Tel. 8 610 17 664.
Rokiškis
• Motorolerį. Neužsikuria,
reikia keisti grupę . Kaina
200 Eur. Tel. 8 622 29 819.
Rokiškis
• Tvarkingą kalnų dviratį.
Aliuminis. Kaina 190 Eur.
Tel. 8 659 64 181. Rokiškis
TRANSPORTO PRIEMONIŲ
DALYS

• Renault Scenic dalimis. 2001
m., 2 l, 102 kW, 4x4, džipas,
benzinas . Tel. 8 645 87 075.
Rokiškis
• VW Passat dalimis. 2003 m.,
1,9 l, TDI, 96 kW, universalas .
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Audi 100 C4 dalimis. 1993
m., universalas, 2,0 l. 16
vožtuvų, Dosh benzinas .
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Opel Meriva dalimis .
Tel. 8 618 25 711. Rokiškis
• Padangas, ratlankius ir kitas
dalis lengvųjų automobilių
priekaboms, rusiškoms .
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• GAZ detalės, GAZ 51, 53
padangas . Tel. 8 621 51 320.
Rokiškis
• Dalimis B4, Ford Mondeo,
Pezo 306, Opel Kadett.
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Naujas padangas 225/65
R17. 4 vnt . Kaina 300 Eur.
Tel. 8 672 48 125. Rokiškis
• Lietus ratlankius su
padangomis 175/65R14. 4

skylių, centrinė skylė 63,5 cm.
Kaina 60 Eur.
Tel. 8 645 42 505. Rokiškis
• VW Golf 5 dalimis. 1,9 l,
TDI, 77 kw. Tel. 8 605 09 113.
Rokiškis
• 2001 m. Opel Zafira galinį
dangtį . Tel. 8 605 80 900.
Rokiškis
• VolksWagen Tiguano
ratlankius su padangomis ir
Audi Q5 R17 5/112 . Kaina
300 Eur. Tel. 8 641 48 433.
Rokiškis
• Padangas 195/65 R15 M+S
Continental su skardiniais
ratlankiais Ford 5/108. Galima
atskirai . Kaina 120 Eur.
Tel. 8 641 48 433. Rokiškis
• 205/55 R16 padangas
Goodyears 2019 m. Kaip
naujos su skardiniais ratlankiais
5/108. Ford, galima atskirai.
Kaina 160 Eur.
Tel. 8 641 48 433. Rokiškis
• 235/45 R17 vasarines
padangas Continental. Likutis
po 7 mm . Kaina 150 Eur.
Tel. 8 641 48 433. Rokiškis
• Audi A3 dalimis. 1,9 l, TDI,
81 kW. Variklį, dėžę, sankabą .
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Opel Astra dalimis. 2001
m., 1,7 kv. Variklį, dėžę, vairo
kolonėlę, žibintus. Sidabrinės
spalvos. Tel. 8 614 87 836.
Rokiškis
• Passat B5 B5+ dalimis. 1,9 l,
81 kW, 85 kW, 96 kW .
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• BMW 320D E46 dalimis. 2
l, 110 kW. Tel. 8 627 41 833.
Rokiškis
• VW Golf dalimis. 1999 m.,
1,9 l, TDI, 66 kW. 2 durų .
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Padangas R14 185/65.
Likutis 8-9 mm. 4 vnt . Kaina
50 Eur. Tel. 8 674 92 644.
Rokiškis
• Vasarines padangas R16
205/55 . Kaina 25 Eur.
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Citroen C3 dalimis. 2005 m.,
1,4 l, 66 kW, dyzelis .
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Audi A6 dalimis. 2003 m.,
1,9 l, TDI, 96 kW, universalas .
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• VW Passat dalimis. 2003 m.,
1,9 l, TDI, 96 kW, universalas.
Juodos spalvos .
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Opel Meriva 2005 m.
priekinį stiklą . Kaina 15 Eur.
Tel. 8 624 31 256. Rokiškis
• Opel Zafira dalimis. 2002
m., DTI . Tel. 8 619 11 054.
Rokiškis
• 2003 m. Audi A6 universalas
dalis. Priekinį ir galinį bamperį,
šildomą elektrinį odinį saloną
ir kitas dalis. Kaina sutartinė.
Jūžintai. Tel. 8 623 73 170.
Rokiškis
• Padangas R14 M+S. Likutis 7
mm. 4 vnt. Kaina 80 Eur.
Tel. 8 678 29 533. Rokiškis
• Automobilinį dujų balioną .
Kaina 15 Eur.
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• VAZ 2101 priekinį stiklą
ir priekinius plastmasinius
sparnus . Kaina 10 Eur.
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis

L. Šepkos parke prasidėjo
žaidimų aikštelės įrengimo
darbai

Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja Ingrida
Trumpaitė, kuruojanti šį
projektą, džiaugiasi, kad
keletą metų brandinta
vaikų žaidimo aikštelės L.
Šepkos parke idėja materializuojasi.
Aikštelės įrengimo darbai
jau prasidėjo ir tikimasi, kad
turėsime saugią, estetiškai
atrodančią ir itin patrauklią
žaidimų aikštelę. Juk taip
svarbu suteikti vaikams tai,

ko jiems taip reikia – nerūpestingą pramogą saugioje ir
draugiškoje aplinkoje. Vaikų
saugumas yra nepaprastai
svarbus, todėl visa įranga
atitiks EN 1176 Europos
standartą.
Šiemet bus įrengti 4 įrengimai: tinklinės laipynės,
supynės, į žemę įleidžiami
batutai ir nusileidimas lynu.
Žaidimo aikštelės įrengimo
darbai turi pasibaigti liepos
mėnesį.
„Rokiškio sirena“
inform.

Vyriausybė iš esmės pritarė
taromatų sistemos plėtrai
Aplinkos ministerija siūlymu iš esmės pritarta Pakuočių
ir pakuočių atliekų tvarkymo
projekto tikslui, tačiau siūloma jį tobulinti. Anot jos,
taromatai dabar nepritaikyti
priimti tokių pakuočių – jie
negalėtų priimti apie 60 proc.
jų rūšių.

Ministerija siūlo sistemą
plėsti įtraukiant stipriųjų gėrimų, vyno ir kokteilių metalines
bei PET pakuotes. Į taromatus
būtų priimamos nuo 100 mililitrų iki trijų litrų pakuotės.
Ministerija BNS patikslino,
kad tokiu atveju nuo 2023 metų
taromatuose būtų priimamos
vyno, jo kokteilių, šaltos kavos
ir sirupų metalinės bei PET pakuotės – 2020 metų duomenimis, rinkoje buvo apie 3,5 mln.
tokių pakuočių.
Teigiama, kad pagal parlamentarų siūlymą įtraukus visas
stiklines alkoholinių ir nealkoholinių gėrimų pakuotes, jų kiekis išaugtų daugiau nei keturis
kartus, didėtų ir jų sandėliavimo
plotas prekybos vietose – „Užstato sistemos administratoriaus“ duomenimis, jose prireiktų iki 2 tūkst. kvadratinių metrų
papildomo ploto.
Nurodoma, kad praplėtus
užstato sistemą stipriųjų alkoholinių gėrimų stiklinėmis pakuo-
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tėmis, tokių atliekų taromatuose
ir konteineriuose būtų surinkta
iš viso 81,3 proc., o tik konteineriuose – 73,1 proc. pakuočių.
Taromatų įrengimo ir priežiūros sąnaudos padidėtų apie
8 mln. eurų, o visos užstato plėtros sąnaudos siektų 146–165
mln. eurų per 20 metų. Taip pat
reikėtų 1,5–2 mln. eurų investicijų užstato sistemos administratoriaus skaičiavimo centrui
ir jo patalpoms atnaujinti. Gamintojams ir importuotojams
papildomų pakuočių tvarkymas
kainuotų apie 4–5 mln. eurų per
metus.
Ministerija siūlo užstato sistemos plėtrą įtraukiant stiklines
stipriųjų gėrimų pakuotes svarstyti 2024 metais, jei paaiškėtų,
kad neįvykdyta 2023 metų jų
perdirbimo užduotis.
Nurodoma, kad jei į sistemą
būtų įtrauktos tik PET ir metalinės stipriųjų gėrimų pakuotės,
nereikėtų reikšmingai investuoti, gamintojams ir importuotojams papildomų pakuočių
sutvarkymas kainuotų apie 78
tūkst. eurų per metus.
Pabrėžiama, kad įstatymo
projektas turi būti notifikuotas
Europos Komisijai.
Dabar į taromatus priimama
alaus, sidro, vandens, giros ir
kitų nealkoholinių gėrimų tara.
BNS inform.
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Birželio 3-oji,
penktadienis,
22 savaitė.

Skanusis grikių apkepas su vištiena ir sūriu

PAGRINDUI:
• 400 gramų vištienos (virtos, keptos
arba rūkytos)
• 200 gramų grikių
• 200 gramų grietinėlės (arba grietinės)
• 200 gramų sūrio
• 3 vienetai kiaušinių
• 2 vienetai morkų
• 1 vienetas bulvių
• 1 vienetas svogūnų
• 3 skiltelės česnako
• pagal skonį prieskonių paukštienai
• pagal skonį druskos
• šiek tiek pipirų

Iki Naujųjų liko 211 dienos.
Dangaus kūnai:
saulė teka 4.47 val.,
leidžiasi 21.46 val.
Dienos ilgumas 16.59 val.
Mėnulis (jaunatis)
leidžiasi 0.58 val., teka 7.21 val.
Sąjūdžio diena
Pasaulinė dviračio diena

Savo vardadienius
šiandien švenčia:

Karolis, Klotilda, Tautkantas,
Dovilė
Rytoj: Pranciškus, Dausprungas,
Deimena, Kornelijus, Vincentas,
Vincė, Vincenta
Poryt: Bonifacas, Vinfridas,
Kantautas, Kantvydė, Marcė

Šiandien
pasaulio
istorijoje

1726 — gimė anglų geologas
James Hutton (Džeimsas Hatonas).
1785 — Londone buvo išbandytas pirmasis parašiutas, sukurtas
aeronauto Jean Pierre Francois
Blanchard (Žano Pjero Fransua
Blanšaro). Pirmąja jo parašiutininke tapo katė, išmesta iš 300 metrų
aukštyje skriejusio oro baliono. Katytė nusileido laimingai.
1865 — gimė Anglijos karalius
(1910—1936) George V (Jurgis V).
1875 — mirė prancūzų kompozitorius Georges Bizet (Žoržas
Bizė). Gimė 1838 m.
1899 — mirė austrų kompozitorius ir dirigentas Johann Strauss
(Johanas Štrausas). Gimė 1825 m.

Šiandien Lietuvos
istorijoje

1926 — gimė alpinistas Gediminas Pranciškus Akstinas. Žuvo
1959 m.
1944 — naciai sudegino Pirčiupių kaimą ir 119 jo gyventojų.
1988 — Vilniuje susikūrė Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinė grupė.
2014 — Darbo partijos įkūrėjas Viktoras Uspaskichas atsisakė Seimo nario mandato ir
netrukus tapo europarlamentaru,
tuo pačiu įgydamas naują teisinį
imunitetą. Dėl to Lietuvos apeliaciniame teisme sustojo Darbo
partijos „juodosios“ buhalterijos ir
sukčiavimo byla.

Post scriptum

Dabok sveikatą jaunystėje, o
garbę senatvėje.

Naujų automobilių šiemet
įregistruota 24 proc. mažiau
Lietuvoje šiemet sausį-gegužę įregistruota 12,9
tūkst. naujų lengvųjų automobilių – 23,7 proc. mažiau nei pernai tuo pačiu
metu.

Vien gegužę jų registravimas sumažėjo 29,2 proc. iki
3 tūkst., pranešė bendrovė
„AutoTyrimai“, remdamasi
„Regitros“ duomenimis.
Anot pranešimo, pagrindinės nuosmukio priežastys
– dėl mikroschemų, laidų
pynių ir kai kurių kitų detalių
stygiaus smakiai sumažėjusi
daugumos automobilių modelių gamyba ir smarkiai apribotos galimybės patenkinti
buvusią didelę reeksporto
paklausą.
Greitojo reeksporto mas-

tai praeitą mėnesį buvo itin
maži: vos 15 įregistruotų
naujų automobilių buvo išregistruota iki mėnesio pabaigos, o dar septyni bus išregistruoti artimiausiu metu.
Gegužę asmeninių automobilių registravimas sumažėjo 32,8 proc. iki 2,6 tūkst.,
tuo metu lengvųjų komercinių išaugo 16.,3 proc. iki
372.
Lietuvos naujų automobilių rinkoje gegužę dominavo
„Toyota“ markė (711), toliau rikiavosi „Volkswagen“
(272) ir BMW (203).
Praeitą mėnesį įregistruoti 156 grynieji elektromobiliai – 57,6 proc. daugiau nei
prieš metus.
BNS inform.

PARUOŠIMO BŪDAS:
1. Grikius biriai išvirti šiek tiek pasūdytame vandenyje ir atvėsinti.
2. Keptuvėje ant trupučio aliejaus pakepinti smulkiai pjaustytą svogūną iki gražiai auksinės spalvos. Sudėti per stambią tarką sutarkuotas morkas, kapotą česnaką ir dar porą
minučių pakepinti.
3. Pakepintas daržoves dubenyje sumaišyti su atvėsusiais grikiais. Ten pat sudėti smulkiai supjaustytą virtą arba keptą (tinka ir rūkyta) vištieną, pilti grietinėlę, įmušti kiaušinius, per smulkią tarką įtarkuoti bulvę ir gerai išmaišyti.
4. Sūrį smulkiai sutarkuoti. Trečdalį atsidėti apkepo viršui, o likusį sūrį įmaišyti į grikių
masę. Pagal skonį pagardinti druska ir pipirais, įberti dar šiek tiek mėgstamų prieskonių
paukštienai. Viską gerai išmaišyti ir dėti į sviestu arba aliejumi pateptą kepimo formą.
5. Kepti iki 180 C laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 30 minučių. Tada užbarstyti likusį tarkuotą sūrį ir dar keletą minučių pakepti, kol sūris gražiai išsilydo. Ištraukus leisti keletą
minučių atvėsti, apkepui truputį sutvirtėti.
Jeigu norisi sveikiau, į apkepo vidų vietoje sūrio dėkite pakelį varškės, o sūrį naudokite
tik apkepo viršui. Tik tokiu atveju dėkite daugiau prieskonių.

Pernai liepą-gruodį dujų
importas į Lietuvą mažėjo
trečdaliu, vartojimas –
ketvirtadaliu
Į Lietuvą praėjusių
metų antrąjį pusmetį buvo
importuota beveik 32 proc.
mažiau gamtinių dujų nei
tuo pačiu metu 2020-aisiais, o jų vartojimas sumažėjo ketvirtadaliu.

Pernai liepą-gruodį į Lietuvą importuota 10,47 teravatvalandės (TWh) dujų
– 31,8 proc. mažiau nei tuo
pačiu laiku 2020 metais, iš
jų 1,35 TWh eksportuota į
kitas Europos Sąjungos šalis – eksporto mastas mažėjo
75,2 proc., skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo
taryba (VERT).
Dujų perdavimo sistema
liepą-gruodį buvo transportuota 23,65 TWh dujų – 22,6
mažiau, tuo metu jų tranzitas augo 2,6 proc. iki 12,88

TWh. „Amber Grid“ pajamos už dujų perdavimą augo
10 proc. iki 23,1 mln. eurų.
Dujų suvartojimas per šį
laiką buvo 25,3 proc. mažesnis ir siekė 9,326 TWh.
Vidutinė svertinė importuotų dujų kaina antrąįį
2021-ųjų pusmetį augo beveik 5 kartus – iki 54,23
euro už megavatvalandę, o
sąnaudos išaugo 5,6 karto –
iki 567,6 mln. eurų.
Pernai liepą-gruodį Klaipėdos suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminale išdujinta 6,982 TWh gamtinių
dujų – 35,6 proc. mažiau nei
2020 metais, SGD dujinimo
veiklos pajamos sumažėjo
20,3 proc. iki 16,941 mln.
eurų.
BNS inform.
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Orų prognozė birželio 4 - 7 d.
Diena

Debesuotumas

Temperatūra

Vėjas

Birželio 4 d.

Naktį 8
Dieną 20

V,
3-8 m/s

Birželio 5 d.

Naktį 9
Dieną 22

ŠV,
4-9 m/s

Birželio 6 d.

Naktį 10
Dieną 23

V,
3-8 m/s

Birželio 7 d.

Naktį 12
Dieną 24

P,
2-6 m/s

Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos
mokinės dalyvavo konkurse „Kanklių
giesmė-2022”

Velykalnio aikštyne įvyko Rokiškio
rajono paplūdimio tinklinio 1-asis
etapas

Gegužės 27 d. įvyko
Rokiškio rajono paplūdimio tinklinio 1-asis etapas.
Nors sinoptikai prognozavo prastą orą, tačiau
komandų neišgąsdino susirinko 9 merginų ir 13

vaikinų komandų.
Velykalnio aikštyne netrūko įnirtingų kovų, o pasibaigus varžyboms, komandų atstovai sakė, kad ruošis
2-am etapui, kuris vyks bir-

želio 23 d. 15.30 val.
Kviečiame į antrąjį etapą
ir kitas komandas, kurios dar
nedalyvavo.
Rokiškio rajono
savivaldybės inform.

Kupiškio meno mokykloje vyko Respublikinis
liaudies instrumentų festivalis-konkursas „Kanklių
giesmė-2022”,
kuriame
dalyvavo visos septynios
Rokiškio Rudolfo Lymano
muzikos mokyklos moki-

nės.
Austėja Vedeikaitė ir
Meda Braukylaitė tapo II
vietos laureatėmis, o Goda
Spundzevičiūtė ir ansamblis
(Emilija Pauliukaitė, Simona
Simanavičiūtė, Emilija Ga-
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čionytė ir Eglė Tūskaitė) - III
vietos laureatėmis.
Jaunosioms
kanklininkėms akompanavo Audronė
Paliukienė.
Rokiškio Rudolfo
Lymano muzikos
mokyklos inform.
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SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS
• Riedučius. 38 -39 dydis.
Kaina 8 Eur.
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS
• Pigiai triratuką nuimamais
papildomais ratais ir du
dviračius 5-10 m. mergaitėms.
Mažai naudoti.
Tel. 8 618 33 452. Rokiškis
• Metalinį balansinį
dviratuką pusiausvyrai laikyti.

16 psl.
Reguliuojasi vairo ir sėdynės
aukštis. Minkšto poliuretano
tyliai važiuojantys ratukai.
Vairo blokavimas nuo pilno
apsisukimo. Patogi atrama
kojytėms . Kaina 20 Eur.
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI
• Gal kas dovanojate statybinę
medieną Rokiškyje .
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis
• Gal kas gali padovanoti
dviaukštę lovą dviem
berniukams. Labai reikia.
Tel. 8 625 48 995. Rokiškis

• Gal kas turi nenaudojamą
siurblį ir galėtų padovanoti.
Tel. 8 604 00 701. Rokiškis

DRABUŽIAI/AVALYNĖ
• Įvairios prekės moterims
Rokiškyje. Galimas
pristatymas pagal susitarimą .
Kaina 15 Eur.
Tel. 8 628 84 173. Rokiškis
• Įvairius drabužėlius
berniukui. Dydžiai 92, 98,
104, 110, 116 cm . Kaina
18 Eur. Tel. 8 615 16 534.
Rokiškis

AUGALAI
• Pigiai įvairias vasarines
gėles . Tel. 8 650 74 117.
Rokiškis
• Dekoratyvinius krūmelius:
ožerkšnį, sidabražolę, veigelę,
japonišką klevelį. Kudirkos
g. 19 . Tel. 8 623 70 111.
Rokiškis
• Grikius sėklai .
Tel. 8 618 60 325. Rokiškis
• Grikius . Kaina 700 Eur.
Tel. 8 657 65 407. Rokiškis

Petriukas grįžo iš
mokyklos ir tėvas jį
klausia:
- Na, papasakok. Kaip
naujoji mokytoja?
- Man patiko. Tiktai
gaila, kad tarp mūsų toks
didelis amžiaus skirtumas.
***
Petriukas grįžo iš
mokyklos ir tėvas jį
klausia:
- Na, papasakok. Kaip
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Kalbasi du narkomanai.
Vienas klausia:
- Serioža, kaip manai,
kokia transporto priemonė
pati greičiausia?
- Aišku "trūlikas"!

- Kodėl?
- Pažiūrėk kaip lekia
pririštas! O jeigu dar
atrištum.
***
Paplūdimys Floridoje.
Baisus karštis. Staiga
pasirodo naujasis rusas
su slidėmis, apsirengęs
sportiniu žieminiu
kostiumu. Sustoja ir žiūri
į dangų nekreipdamas
dėmesio į aplinkinius.
Kažkas iš paplūdimio
darbuotojų prieina prie
naujojo ruso ir sako:
– Pone, jūs suklydote,
čia Majamis, čia žiemos
nebūna.
– Ramiai! Sniegas jau
atskrenda kitu reisu.
***
- Mano daktaras sakė,
kad rūkymas sutrumpina
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gyvenimą du kartus!
- sako vienas draugas
kitam. - Kiek tau metų?
- 30.
- Va, o jei nerūkytum,
tai būtų 60.
***
- Tėti, aš alkanas...
- Sveikas, alkanas, aš
tėtis.
- Tėti, aš rimtai!
- Ne, tu alkanas!
- Tu juokauji?
- Ne, aš tėtis.
***
Naujasis rusas
susilaužė ranką. Ateina
pas daktarą, tas apžiūri
ir sako:
- Na, ką... Reikės dėti
gipsą...
- Kam gipsą? Dėk
marmurą, aš moku!
Leidžiamas antradieniais ir
penktadieniais
Laikraščio tiražas – 3000 egz.
Redakcija už skelbimų, reklamos
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