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Rokiškio mieste atnaujinami 
vamzdynai

Jau kelintą vasarą iš ei-
lės Rokiškio mieste moder-
nizuojama šilumos tiekimo 
trasa. Šiemet eilės sulaukė 
Taikos gatvės vamzdynai, 
esantys tarp Rokiškio Juozo 

Tumo Vaižganto gimnazijos 
Romuvos padalinio ir vaikų 
darželio ,,Ąžuoliukas", bei 
kelių daugiabučių.

„Rokiškio sirena“ 
inform.

Per parą - net trys smurto atvejai
2022 m. birželio 7 d. apie 10 val. Rokiškyje, Topolių g., 

vyras smurtavo prieš vyrą (gim. 1992 m.).
2022 m. birželio 7 d. apie 12 val. Rokiškyje, Tyzenhau-

zų g., automobilyje, vyras (gim. 1986 m.) smurtavo prieš 
moterį (gim. 1979 m.), kuriai po medikų apžiūros paskirtas 
ambulatorinis gydimas.

2022 m .birželio 7 apie 20:30 val. Rokiškio r., Raišių 
k., konflikto metu vyras (gim. 1988 m.) pagaliu smurtavo 
prieš vyrą (gim. 1971 m.).

Panevėžio VPK inform.

Jūžintų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios 
choras – respublikinio sakralinės muzikos 
konkurso „Garbė Visagaliui 2022“ laureatai

Antrasis krikščioniškos 
sakralinės muzikos kon-
kursas „Garbė Visagaliui 
2022“ atnešė neįtikėtiną 
pasiekimą Rokiškio kultū-
ros centro Jūžintų pada-
linio sakralinės muzikos 
kolektyvui. Jie užėmę tre-
čiąją vietą ir tapo šio kon-
kurso laureatais.

Konkurso laureatų kon-
certas vyks birželio 12d. 
Vilniaus Bernardinų bažny-
čioje. Jame dalyvaus ir mūsų 

rajono kolektyvas iš Jūžintų.
Dalyvių pasirodymus 

vertino komisija: daininin-
kė, tarptautinių konkursų 
laureatė, LMTA doc. Judita 
Leitaitė, dainininkas, operos 
solistas Vaidas Vyšniauskas 
(Kristian Benedikt), Kauno 
valstybinio muzikinio tea-
tro solistė, pedagogė Rita 
Preikšaitė, Kunigas, pranciš-
konas Arūnas Peškaitis OF.

Kolektyvo vadovė Vilma 
Likienė juokauja, jog per 
30 metų darbo su „Pandėlio 

balsiukais“ pasiekimais jau 
nieko nebestebinanti.

„Kartą mano kolega pa-
juokavo: „anokia čia naujie-
na , kad „Balsiukai“ laimėjo 
n kartą, va jei paskelbtų jog 
nelaimėjo – tai būtų sen-
sacija. Jūžintų kolektyvo 
laimėjimą galiu pavadinti 
savo gyvenimo Didžiuoju  
pasiekimu. Kodėl? Todėl, 
kad tuščiame lauke, tuščioje 
vietoje sukūrėme kultūrinės 
vertės kolektyvą. Ir dar... 
prisiliesti prie sakralinės 

muzikos nėra paprasta, ji 
reikalauja ne tik vokalinių 
žinių ir įgūdžių, bet ir ypa-
tingo dvasinio jausmo, litur-
gikos išmanymo. Giedoti be 
dvasinio jausmo – tai tėra 
natų, teksto ir savo balso 
demonstravimas. Giedoti iš 
dvasinio jausmo – reiškia 
melstis dvigubai“ – įspū-
džiais po konkurso dalinosi 
kolektyvo vadovė Vilma Li-
kienė.

„Rokiškio sirena“ 
inform.

Nuo kelio nulėkė Volvo 
visureigis

2022 06 07 apie 21.20 
val. ties Vyžuonos kaimu 
(Rokiškio kaim. sen.) visu-
reigis Volvo nuvažiavo nuo 
kelio, vertėsi ir kelionę bai-
gė pamiškėje. Automobilis 

sugadintas nepataisomai, o 
įvykio aplinkybes aiškinasi 
policija.

„Rokiškio sirena“ 
inform.

Rokiškio rajono mokyklų žaidynės - finišo tiesiojoje

Rokiškio rajono moky-
klų žaidynės, prasidėjusios 
gegužės 5 d. - finišo tiesio-
joje!

 
Sužaistos 3x3 krepšinio 

rungtynės, skirtos Lietuvos 
krepšinio šimtmečiui pami-
nėti. I-II ir III-IV klasių gru-
pėje nugalėtojais tapo Rokiš-
kio Juozo Tumo-Vaižganto 
gimnazijos komandos.

 Futbolo varžybose sti-

priausi rajone buvo Rokiškio 
Juozo Tūbelio progimna-
zijos berniukai bei Kamajų 
Antano Strazdo gimnazijos 
mergaitės, kurių sudėtį labai 
sustiprino jūžintiškės. 8-9 
klasių tinklinio varžybose 
stipriausi buvo taip pat ka-
majiškiai. 

Po ilgos pertraukos įvy-
ko ir keturkovės varžybos 
individualioje įskaitoje. Ber-
niukų tarpe pirmąją vietą 

iškovojo Obelių gimnazijos 
mokinys, o mergaičių - Juo-
dupės gimnazijos atstovė.

 Ačiū visiems moky-
tojams, teisėjams ir mo-
kyklų administracijoms, 
sudariusiems sąlygas daly-
vauti. Ypatingas dėkingumas 
KKSC direktoriaus pava-
duotojui ugdymui Edmundui 
Ščiupliui.

 Liko paskutinis II-IV 
gimnazijos klasių tinklinio 

finalas, po kurio skaičiuo-
sime bendrus mokyklų su-
rinktus taškus ir paskelbsime 
sportiškiausias rajono moky-
klas. 

Matome, kad visos mo-
kyklos aktyvios, noriai da-
lyvauja, tad vertiname ir di-
džiuojamės visais, kam rūpi 
sportas.

Rokiškio rajono 
savivaldybės inform.
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Jaunimo diskusijose – ypatingas dėmesys laisvei, 
socialiniams tinklams, tolerancijai

„Rokiškis Youth Fest 
2022“ pasibaigė. Daug re-
klamos socialiniuose tin-
kluose ir kitose medijose 
nepadėjo surinkti pulkų 
dalyvių bei žiūrovų. Tikiu, 
kad Rokiškio mieste bei 
rajone jaunimo yra gero-
kai daugiau, nei jo atvyko 
į festivalį. „Pagyvenusi“ 
moteriškė buvau tikrai toli 
gražu ne vienintelė. Iš tiesų 
buvo įdomu, kuo gyvena 
jaunimas, apie ką disku-
tuoja ir kaip pramogauja. 
Nusprendžiau festivalio 
turinio nekartoti, o tiesiog 
pasidalinti nuomone bei 
pastebėjimais.

Diskusijas jungianti 
gija
Tarsi rožančiaus karoliu-

kai visas diskusijas sujungė 
žodžiai tolerancija ->socia-
liniai tinklai->dezinformaci-
ja->Ukraina->žiniasklaida. 
Tiesa, diskusijos su rožan-
čiumi nieko bendro neturė-
jo... Apie šias sąvokas buvo 
kalbama kiekvienoje iš trijų 
diskusijų: „Socialiniai tin-
klai. Kas yra tikra, o kas - 
ne?“, „Lietuvos jaunimo pi-
lietiškumas karo Ukrainoje 
atžvilgiu“ ir „Jaunimas yra 
tolerantiškas, bet….“ Tiesa, 
mano subjektyvia nuomone, 
diskusijomis šiuos pokal-
bius būtų sunku pavadinti, 
kadangi dalyvių nuomonės 
nė vienoje temoje nebuvo 
kardinaliai priešingos. Aps-
kritai daugiau buvo dalina-
masi patirtimi, išsisakoma, 
o pasirinkti pašnekovai lai-
kėsi nuosaikios, logiškos 
pozicijos, kurią būtų galima 
pavadinti – „kažkur per vi-
durį“. Kitaip sakant, „aukso 
viduriuku“. Gal ir gerai – 
jaunimas nebuvo klaidina-
mas kažkieno emocijomis.  
Kiekviena diskusija turėjo 
įsitekti į 1 val. 15 min. Jei-
gu vyktų aistringa diskusija, 
galbūt tai būtų mažai, bet kai 
žmonės sėdi, krapšto galvas, 
ką čia dar pasakius, nes va, 
sėdi ant scenos ir nebėr ką 
sakyti – tai jau yra per daug. 
Tad galbūt teisingiausia būtų 
leisti diskusijoms užsibaigti 
natūraliai, o ne minutė į mi-
nutę nustatytu laiku.

Nori būti tolerantiškas – 
pamilk save
Diskusija apie toleranciją 

– bene labiausiai vykusi ren-
ginio „Rokiškis Youth Fest 
2022“ dalis. Jeigu žmogus 
sako „Aš esu tolerantiškas, 
bet...“, su jo tolerancija - 
problema. Nors ištikimiau-
siems stebėtojams jau mer-
kėsi akys ir atbuko dėmesys, 

diskusijos moderatorius 
Nerijus Miginis (edukologi-
jos magistras, neformaliojo 
ugdymo praktikas bei jauni-
mo politikos tyrėjas) paban-
dė juos išjudinti, surengęs 
„enerdžaizerį“, o iš tiesų 
– greičiausiai, tik mankštą. 
Ši diskusija atrodė ir gy-
viausia - paremta „gyvais“ 
įrodymais, dalyvių patirtimi 
ir su šiek tiek emocijų. Iš 
kalbėjusių labiausiai įsimi-
nė žurnalisto bei fotografo 
Andriaus Stanio atviras pa-
sidalinimas patirtimi. Tur-
būt tokie gyvi tolerancijos 
įrodymai labiausiai ir užkre-
čia. Išskirtinis išore bei savo 
vidumi žmogus nepabijojo 
pasisakyti, kad mokykloje 
buvo prastas mokinys, nie-
kada nesistengė būti kaip 
visi ir niekada (pataisykite, 
jeigu klystu) dėl to nenuken-
tėjo. Taigi, bijoti išsiskirti iš 
daugumos tikrai nėra dėl ko. 
Kaip tolerancijos išbandy-
mas pasirinktas pavyzdys: 
nori sužinoti, kiek žmogus 
tolerantiškas, paprašyk leisti 
garsiai klausyti mėgstamos 
muzikos. Didelė tikimybė, 
kad žmonės susipyks. Mat 
yra muzikos stilių, kurie pa-
tinka nedaug kam. Na, dau-
geliui įtinka nebent „pop-
sas“... Deja, su „popsu“ bent 
jau mane galima ir užmušti. 
Šioje diskusijoje buvo gali-
ma prisirinkti gana taiklių 
tezių. Pasidalinsiu keletu jų. 
Kuo žmogus turi didesnę pa-
tirtį, sutikęs kuo įvairesnių 
žmonių, kuo labiau apsiskai-
tęs – tuo tolerantiškesnis. 
Dar – žmogus, kuris save 
priima ir myli tokį, koks jis 
yra, sugeba priimti ir kitus. 
Tad tolerancijos receptas 
– pirmiausia pamilti save. 
Kiekvienas žmogus yra ki-
toks, kiekvienas turi kažką 

ypatingo, dėl ko jis ver-
tingas: vienas turi šviesius 
plaukus, kitas – juodus, bet 
nė vienas dėl to nėra kažkuo 
blogesnis.

Ar viską reikia 
toleruoti?
Vis tik nebuvo atsakyta 

į klausimą, ar viską turime 
toleruoti. Manau, neturi būti 
tolerancijos smurtui, ap-
gavystėms, nusikaltimams 
ir... vulgarumui. Diskusi-
jose minėtas tą pačią dieną 
vykęs „Baltic Pride 2022“ 
festivalis, kaip apeliavimas 
į žmonių toleranciją, pagar-
bą žmogaus teisėms. Iš tiesų 
žmogaus lytinė orientacija 
negali būti priežastis jo ne-
mėgti, o juo labiau – prieš 
jį smurtauti. Tai neturėtų 
riboti asmens galimybių 
siekti savo tikslų gyvenime. 
Deja, pažiūrėjusi renginio 
nuotraukas, čia jau galėčiau 
pasakyti: „Esu tolerantiška, 
bet...“ Kai kurių žmonių 
apranga ir saviraiška fes-
tivalyje galėtų pretenduoti 
į apibūdinimą „vulgaru“. 
Taip, tokia mano nuomonė. 
Kažkas galbūt turi teisę būti 
ir vulgarus – akmenim ne-
mėtysim. Pažiūriu, gūžteliu 
pečiais ir nueinu... Nepriau-
gau.

Socialinės medijos – 
verslo modelis, o ne 
tiesos atspindys
Antra pagal naudingų te-

zių ištransliavimą visuome-
nei ir jaunimui – diskusija 
apie dezinformaciją sociali-
niuose tinkluose („Sociali-
niai tinklai. Kas yra tikra, o 
kas - ne?“). Šios diskusijos 
moderatorius – Aidas Ge-
dminas, skaitmeninio raš-
tingumo ir dezinformacijos 
mokymų vadovas. Patiko 

mintis, kad socialiniuose 
tinkluose mus visus apgau-
dinėja, tik yra skirtumas, 
sąmoningai, ar nesąmonin-
gai. Pristatant save, dažnai 
piešiamas daugiau ar ma-
žiau pagražintas vaizdas – 
tiek išvaizdos, tiek vidinio 
pasaulio prasme. Jautresnis 
jaunimas, bandydamas ly-
giuotis į pateikiamus idea-
lus, nuomonės formuotojus, 
pasidailinusius nuotraukas 
įvairiais filtrais ir „fotošo-
pu“ asmenis, gali ir sude-
presuoti, manydamas, kad 
yra prastesnis. Taip pat 
svarbu atskirti, kuo skiriasi 
klaidinga informacija nuo 
dezinformacijos. Dezinfor-
macija visada skleidžiama 
apgalvotai ir kryptingai, pa-
sitelkiant ne vieną jos sklei-
dėją ir siekiant sau naudingų 
tikslų. Klaidinga informaci-
ja – nežinojai tiesos, parašei, 
ką galvojai, sužinojai, kad 
suklydai, pripažinai klaidą 
ir paneigei paskleistą klai-
dingą informaciją. Melas 
ir dezinformacija – tai pat 
skirtingi dalykai. Dezinfor-
maciją nėra lengva pastebė-
ti, nes ji aktyviai platinama 
socialinėse medijose, as-
menims aktyviai dalinantis 
neva tikra naujiena, kuri 
šokiruoja, sudomina, įtrau-
kia. Tokiu būdu bet kuris iš 
mūsų galime tapti dezinfor-
macijos platintoju, to nesu-
prasdamas. Jaunimui norisi 
pakartoti diskusijose išsaky-
tą informaciją – socialinės 
medijos daugeliu atveju yra 
tam tikras verslo modelis. 60 
procentų apsikeitimų infor-
macija generuoja pajamas. 
Tokiu būdu mūsų laikas, 
praleistas socialiniuose tin-
kluose monetizuojamas – tai 
kažkam atneša pinigus. Re-
klama, įtaka, siekis patrauk-

ti, sudominti ir kažkuria 
dalimi suklaidinti – dažno 
socialinių tinklų vartotojo 
tikslas. Pasisakymų pabai-
goje siūlytos išeitys, kaip 
galėtume atsilaikyti prieš 
dezinformaciją, atskirti tiesą 
nuo melo. Taigi, tai yra kele-
tas svarbių dalykų: 1. Švie-
timas, kadangi kuo daugiau 
skaitai, tuo daugiau pažįsti, 
gali palyginti faktus, atpa-
žinti dėsningumus, suprasti 
žmogaus psichologiją; 2. 
Neskubėti, nes skaitant vien 
antraštes, ne visada suprasi 
esmę; 3. Turėti vertybes, nes 
tolerantiškas, humaniškas ir 
sąžiningas žmogus yra at-
sparesnis dezinformacijai 
– jo įsitikinimai neleidžia 
priimti destruktyvios infor-
macijos. Paminėtini ir kiti 
svarbūs dalykai: nereikia 
vertinti informacijos juo-
da – balta principu, tai retai 
yra tiesa, nepasiduoti emo-
cijoms, o išgirdus šokiruo-
jančią naujieną, pirmiausia 
sustoti, nusiraminti, pagal-
voti. Užduoti klausimus, 
atsirinkti informacijos šal-
tinius... Išsakyta tikrai ne-
mažai svarbių dalykų. Būtų 
gerai, kad bent kažkam šie 
pastebėjimai būtų palikę 
įspūdį, užkabinę ir nusėdę 
kaip vertinga patirtis. Kad 
tai įvyktų, būtų naudinga 
tokią informaciją pateikti su 
pavyzdžiais, gyvais ir labiau 
jausmingais pasakojimais.

Kaip reaguoti į karą 
Ukrainoje?
Šiek tiek mažiau naujo 

(bent jau aš taip jaučiausi) 
girdėjosi diskusijoje apie 
karą Ukrainoje. Manau, visi 
žinome, kad tai, kas šioje 
šalyje vyksta, pastaruoju 
metu jaudina daugelį. Situ-
acijos traktavimas istorine 

prasme gali būti skirtingas, 
tačiau, kaip minėjo diskusi-
jos moderatorė Vilija Mil-
čiūtė, pabėgėlių integracijos 
koordinatorė „Matos ordino 
pagalbos tarnyboje“, dabar 
mes Ukrainoje stebime tai, 
kas bus aprašoma istorijos 
vadovėliuose. Manau, tai 
niekam nekelia abejonių, 
kurioje barikadų pusėje be-
stovėtų. Vertingiausia dis-
kusijos dalyvė – ukrainietė 
Oksana Trefilova, kuri dėl 
susidariusios padėties pali-
ko gimtinę ir šiuo metu gy-
vena Rokiškyje. Ji įvardijo 
svarbiausias problemas, su 
kuriomis susiduria pabė-
gėliai iš Ukrainos – nėra 
lengva susirasti darbą, ne-
noriai žmonės išnuomoja 
butus ukrainiečiams, jais 
nepasitiki. Oksana bando 
mokytis lietuvių kalbos, 
tačiau moteris pastebėjo, 
kad ji nėra lengvai išmoks-
tama. Daugiausia viešnia iš 
Ukrainos dėkojo geranoriš-
kiems Rokiškio žmonėms, 
kurie įvairiais būdais pa-
siūlė pagalbą. Kvietimas 
pasidomėti diskusija, kuris 
skelbtas socialiniuose tin-
kluose: „Diskusijos metu 
kalbėsime, kaip reikėtų rea-
guoti į susidariusią situaciją, 
kaip galime padėti žmonėms 
nukentėjusiems nuo karo, 
kaip reaguoti į karo pabė-
gėlius.“ Negaliu sakyti, kad 
tai neįdomu kitiems, tačiau 
nepažįstu žmonių, kuriems 
kiltų klausimų, kaip reikia 
reaguoti į karo pabėgėlius, 
situaciją ir kaip padėti... Na, 
bet tai galbūt tik mano soci-
aliniame burbule.

Linkėjimai
Tikiuosi, kad šiek tiek 

kritiškas požiūris neįžeis 
diskusijos dalyvių, nes iš 
tiesų tokio tikslo nebuvo. 
Norėtųsi kitais metais jau-
nimo diskusijose pamatyti 
daugiau jaunų žmonių, gy-
vesnius pasidalinimus nuo-
monėmis, daugiau judesio 
(ne tik šokių grupės „Fies-
ta“), o taip pat - kad „Street 
Art“ dirbtuvėse kitais metais 
bus išpiešti abu žaliojo auto-
buso šonai, o ne vienas, kaip 
šiemet...

Ačiū šventės organizato-
riams už iniciatyvumą, ge-
rus norus, idėjas. Žaviuosi 
jūsų veiklumu, nuoširdžiu 
susidomėjimu. Suprantu, 
kad nelengva suruošti tokį 
renginį. Iki susitikimo kitais 
metais.

Rita GRIGALIENĖ
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Vyksta diskusijos, ar žaidimų aikštelė L. Šepkos parke 
nesudarkys kūrėjų sumanymo

Vos birželio pradžioje 
buvo pasidžiaugta, kad L. 
Šepkos parke pradėti žai-
dimų aikštelės įrengimo 
darbai, kilo diskusijos, ar 
šis parkas – tinkama vie-
ta batutams, sūpynėms, 
laipynėms ir nusileidimui 
lynu. Rokiškio rajono sa-
vivaldybės Kultūros ir 
turizmo tarybos narė bei 
rajono Nevyriausybinių 
organizacijų tarybos vado-
vė Raimonda Stankevičiū-
tė – Vilimienė su teikimu 
kreipėsi į minėtą Tarybą, 
prašydama išspręsti, ką 
daryti, kad statoma vaikų 
žaidimų aikštelė „sutrikdo 
meninio skulptūrų parko 
koncepciją ir dėl to pažei-
džia parko stilistinį vienti-
sumą“.

Klausimas: būti ar 
nebūti batutams prie 
medžio skulptūrų?
Raimonda Stankevičiū-

tė – Vilimienė kalbėjo, kad 
šiuolaikiniai statiniai, to-
kie kaip spalvoti batutai, 
nusileidimo lynas bei kiti, 
sudarkys medžio drožėjų 
sumanymą. Rokiškio kraš-
to muziejaus dailės skyrius 
(tuometinė vedėja Mari-
jona Mieliauskienė) ruošė 
projektą „Medžio drožyba: 
etninės tradicijos XXI am-
žiaus naujovių įtakoje“. Jo 
tikslas – propaguoti L. Šep-
kos kūrybos originalumą, 
įamžinti jo atminimą, ska-
tinti drožėjus drąsiau ieškoti 
išraiškos priemonių, tuo pa-
čiu išsaugant etnines tradi-
cijas. Šio projekto rezultatas 
– dabar vis daugiau rokiš-
kėnų dėmesio sulaukiantis 
parkas. R. Stankevičiūtė 
– Vilimienė prisiminė lai-
kus, kai, atvykę į plenerus, 
medžio drožėjai neturėdavo, 
kur nakvoti, tai apsistodavo 

tiesiog muziejuje. Nevyriau-
sybinėmis organizacijomis 
besirūpinanti moteris sakė 
mananti, kad šie drožėjai 
nebūtų patenkinti, šalia savo 
kūrybos išvydę spalvotus 
batutus ar karstykles. Juk 
jie – tai nei etnokultūra, nei 
tradicijos. R. Stankevičiūtė 
– Vilimienė sakė kalbėju-
si su žmonėmis ir nejutusi 
jų susižavėjimo, kad šiame 
parke šalia medžio skulp-
tūrų, alsuojančių praeitimi 
bei autentika, teks išvysti 
kol kas dar neaišku, kaip 
atrodysiančią vaikų žaidimo 
aikštelę. Juk apie tai buvo 
galima diskutuoti, klausti 
gyventojų, medžio drožėjų, 
architektų bei kultūros dar-
buotojų nuomonės.

Sakė, kad aikštelė – 
žaidimų zonos dalis
Prieš Kultūros ir turizmo 

tarybos posėdį „Rokiškio 
Sirena“ savivaldybės Archi-
tektūros ir paveldosaugos 
skyriaus vedėjo pavaduoto-
jos Ingridos Trumpaitės pa-
klausė, kaip atrodys ši aikš-
telė, kas joje bus įrengta, 
kieno tai projektas ir kokia 
jo kaina. Atsakyta, kad šiuo 
metu L. Šepkos parke vaikų 
žaidimo aikštelę įrenginė-
ja savivaldybė. Išvardinti 
įrenginiai. Projekto kaina 
nurodyta 40 000 Eur. Deja, 
iš pateiktos vizualizacijos 
nebuvo aišku, kokių spal-
vų bus šie įrenginiai, kokių 
formų, dydžio. I. Trumpaitę 
informavome, kokiu tiks-
lu domimės ir paklausėme, 
ką ji mano, ar dera vaikų 
žaidimų aikštelė su medžio 
drožiniais. Žodžiu Archi-
tektūros ir paveldosaugos 
skyriaus vedėjo pavaduo-
toja paaiškino, kad L. Šep-
kos parkas yra suskirstytas 
į zonas – jaunimo, žaidimų, 

prekybos, šunų vežiojimui 
skirtą, o žaidimų aikštelė 
bus tik žaidimų zonos dalis, 
pačiam parkui tai niekuo ne-
pakenks.

Reikalingumą bandė 
pateisinti savivaldybės 
sprendimais
Paprašyta atsiųsti parko 

planą, kuriame būtų nuro-
dytos tokios zonos, pagrįsti 
žaidimų aikštelės suderi-
namumą su medžio skulp-
tūromis, I. Trumpaitė at-
siuntė išsamų paaiškinimą: 
„Rokiškio miesto teritorijos 
bendrojo plano, kuriame 
pagal teritorijų planavimo 
lygmenį ir uždavinius nu-
statoma planuojamos teri-
torijos erdvinė struktūra ir 
teritorijos naudojimo pri-
valomosios nuostatos, rei-
kalavimai arba reglamentas 
ir apsaugos principai, pa-
tvirtinto Rokiškio rajono 
savivaldybės tarybos 2008 
m. birželio 27 d. sprendi-
mu Nr. TS-6.109 „Dėl Ro-
kiškio rajono savivaldybės 
teritorijos bendrojo plano 
ir Rokiškio miesto teritori-
jos bendrojo plano patvir-
tinimo“ aiškinamojo rašto 
3.3.2. lentelėje detalizuoja-
mi Rokiškio miesto miško 
parkai ir atskirieji želdynai 
bei jų funkcinis naudojimas. 
Šioje lentelėje 2.11. nume-
riu pažymėtas Skulptūrų 
parkas, esantis Taikos g. 2, 
Rokiškyje, kurio paskirtis ir 
funkcijos yra „kultūrinės ir 
rekreacinės paskirties – pa-
žintiniam lankymui, ramiam 
ir aktyviam poilsiui“.

Taip pat vaikų žaidimų 
aikštelės įrengimas atitinka 
Rokiškio rajono savivaldy-
bės strateginio plėtros pla-
no iki 2022 metų priemonių 
plano aktualios redakcijos 

(patvirtintos Rokiškio ra-
jono savivaldybės tarybos 
sprendimu Nr. TS-148 „Dėl 
Rokiškio rajono strategi-
nio plėtros plano iki 2022 
metų priemonių plano įgy-
vendinimo ataskaitos u-ž 
2020 metus ir jos plriedų 
patvirtinimo) priemones 
Nr. 2.1.2.8. „Sąlygų vaikų 
ir jaunimo laisvalaikio už-
imtumui sudarymas“, Nr. 
2.3.1.10. „Viešųjų erdvių 
pritaikymas kultūros ir lais-
valaikio poreikiams“, Nr. 
3.4.2.4. „Miestų, miestelių 
ir kaimų bendruomeninės ir 
viešosios infrastruktūros at-
naujinimas ir plėtra“.

Ką trumpai būtų galima 
išdėstyti, kad L. Šepkos par-
ko paskirtis ir funkcijos yra 
pažintiniam lankymui, ra-
miam ir aktyviam poilsiui ir 
tai atitinka Rokiškio rajono 
savivaldybės strateginį plė-
tros planą iki 2022 metų.

Dalyvauti Tarybos 
posėdyje nebuvo leista
Paprašius leisti dalyvau-

ti nuotoliniame Kultūros ir 
turizmo tarybos posėdyje, 
toks leidimas „Rokiškio Si-
renos“ žurnalistei nebuvo 
duotas, motyvuojant tuo, 
kad tokiu atveju reikalinga 
rašyti motyvacinį laišką ir 
pildyti kitus formalumus, o 
laiko tam nebesą. Birželio 6 
d. vykęs Tarybos posėdis tą 
dieną nesibaigė. Kaip infor-
mavo Tarybos pirmininkė 
Irena Matelienė, buvo pada-
ryta pertrauka. Cituojame: 
„Pirmadienio KTT (kultūros 
ir turizmo tarybos) posėdyje 
turėjome per mažai infor-
macijos L. Šepkos parko 
temai. Klausimą Raimonda 
Stankevičiūtė-Vilimienė iš-
kėlė, tačiau komentuodami 
kiti nariai negalėjo viena-
reikšmiškai atsakyti, ką jie 

mano. Šiandien susitiksime 
su architektūros specialis-
tais. Tuomet ir KTT narių 
nuomonė bus aiškesnė.“

Rokiškio mamų klubas 
pasiūlymus būtų 
išklausęs anksčiau
Kol Taryba nebuvo pada-

riusi išvadų dėl L. Šepkos 
parko klausimo, ką mano 
apie žaidimų aikštelės su-
derinamumą su medžio 
drožiniais, paklausėme aso-
ciacijos „Rokiškio mamų 
klubas“ vadovės Enrikos 
Pavilonienės, teikusios idėją 
dėl žaidimų aikštelės įrengi-
mo. Ji stebėjosi, kad klau-
simas, ar L. Šepkos parkas 
tinka batutams ir sūpynėms, 
iškilo tik dabar. Diskusijos, 
E. Pavilonienės manymu, 
galėjo vykti anksčiau. Siū-
lant idėją, pagalvota, kad L. 
Šepkos parke nėra ką veikti 
vaikams: šuniukams kam-
pelis yra, o vaikams lieka 
nebent pasėdinėti ant suo-
liukų. Batutas, idėjos auto-
rės žiniomis, nebus pakilęs 
virš žemės, bet įkastas gi-
lyn. Be to, jau dabar parke 
yra hamakai, staliukai žaisti 
šaškėmis ar šachmatais, to-
dėl žaidimų zona neturėtų 
labai išsiskirti iš bendro 
konteksto. E. Pavilonienės 
manymu, žaidimų aikštelė ir 
medinės skulptūros neturėtų 
trukdyti vieni kitiems. Dėl 
galutinės žaidimų aikštelės 
įrenginių spalvos parinkimo 
pasikliaujama savivaldybės 
darbuotojų kompetencija, 
kurie įgyvendins idėją. Idė-
jos teikimo ir įrenginių pir-
kimo metu pardavėjai gali 
siūlyti įsigyti ir kitų spalvų 
įrenginius, pagal tuo metu 
turimus prekyboje.  Anot 
„Rokiškio mamų klubo“ 
vadovės, jeigu tokios dis-
kusijos dėl vietos tinkamu-

mo būtų iškilę anksčiau, ji 
būtų pagalvojusi pasiūlyti 
kitą vietą laipynėms bei sū-
pynėms, o dabar tokios kal-
bos – gerokai pavėluotos. 
Sprendimą, ar tęsti pradėtus 
darbus, turės priimti savi-
valdybė. „Rokiškio mamų 
klubas“ tik pateikė idėją. 
Įgyvendinant aikštelės įren-
gimo darbus, „Rokiškio 
mamų klubas“ jokios finan-
sinės naudos negaus. Inici-
atyvos dėka bus pagerinta 
vaikų užimtumo infrastruk-
tūra mieste. Didesnių vaikų 
žaidimų erdvių mieste labai 
trūksta. Žaidimų aikštelę 
įrenginėja savivaldybė savo 
lėšomis. Be to, jau pasibai-
gus diskusijoms su įvairiais 
specialistais, E. Pavilonienė 
pažymėjo, kad „Rokiškio 
mamų klubas“ tikrai svars-
tė apie labiau „šepkišką“ 
žaidimų aikštelės vaizdą, 
galvojo apie medinius jos 
įrenginius, tačiau tokia idėja 
būtų gana brangiai kaina-
vusi, būtų sudėtingiau užti-
krinti vaikų saugumą.

Parengti penki 
pasiūlymai 
savivaldybės vadovams
Pasibaigus minėtam po-

sėdžiui, Tarybos pirminin-
kė I. Matelienė informavo, 
kad posėdžio rezultatas – 
kreipimasis į Rokiškio ra-
jono savivaldybės merą ir 
administracijos direktorių 
su pasiūlymais. Rašte infor-
muojama, kad Kultūros ir 
turizmo tarybos nariai, su-
sipažinę su Rokiškio rajono 
savivaldybės administraci-
jos Architektūros ir pavel-
dosaugos skyriaus, Jauni-
mo reikalų koordinatoriaus, 
dalomojo biudžeto projekto 
autorių, „Rokiškio mamų 
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Leidinys „Rokiškio krašto šventovės ir varpai“ – jau bibliotekose ir prekyboje
Birželio 7 d. Rokiškio 

rajono savivaldybės Juozo 
Keliuočio viešojoje biblio-
tekoje pristatytas unikalus 
leidinys „Rokiškio kraš-
to šventovės ir varpai“. 
Leidinio leidėjas ir gene-
ralinis rėmėjas – Kunigo 
švietėjo Jono Katelės lab-
daros ir paramos fondas. 
Šio fondo valdytojas Le-
onardas Šablinskas dėjo 
dideles pastangas, kad 
šis leidinys išvystų dienos 
šviesą. Prie leidybos lėšo-
mis prisidėjo ir Rokiškio 
rajono savivaldybė.

Į knygos pristatymą su-
sirinko pilna salė susido-
mėjusių Rokiškio rajono 
gyventojų, bibliotekininkų. 
Atvyko ir leidiniui įžangą 
„Kada ir kam skambina var-
pai“ parašęs etnologas prof. 
Dr. Libertas Klimka, tekstus 
rengusi Giedrė Mičiūnienė, 
redaktorė Indrė Klimkaitė. 
Leidinio fotografas Darius 
Baltakys į knygos pristaty-
mą negalėjo atvykti. Lei-
dėją už įdėtas pastangas 
pasveikino Rokiškio rajono 
savivaldybės Komunikaci-
jos ir kultūros skyriaus vy-
riausioji specialistė Janina 
Komkienė, Rokiškio rajono 
vietos veiklos grupės atsto-
vės Milda Ulevičienė ir 
Raimonda Stankevičiūtė – 
Vilimienė. Koncertavo Ro-
kiškio Rudolfo Lymano mu-
zikos mokyklos mokytojų 
ansamblis, kuriame smuiku 
grojo Laima Plepienė, altu 
– Dalia Bartninkienė, akor-
deonu – Rasa Petručionie-
nė. Prie renginio muzikinės 
dalies prisidėjo ir Leonardo 
Šablinsko anūkės Patricija, 

Faustina, Marija ir Beatričė, 
atėjusios pagerbti savo se-
nelio darbų.

Bibliotekos direktorė 
Alicija Matiukienė ir Leo-
nardas Šablinskas pasirašė 
leidinio dovanojimo sutartį. 
Keturiasdešimt šios knygos 
– albumo egzempliorių ati-
teko bibliotekai ir bus pada-
linti visiems jos filialams.

Kaip pristatydama knygą 
minėjo bibliotekos direkto-
rė A. Matiukienė, leidinys 
„Rokiškio krašto šventovės 
ir varpai“ – tai mūsų krašto 
varpų istorija, apimanti 13-
21 amžius. Leidinyje pirmą 
kartą publikuojami į vieną 
vietą surinkti duomenys apie 
rajone esančius varpus, juos 
gaminusius meistrus. Ruo-
šiant leidinį, vyko moksli-
nės ekspedicijos į Rokiškio 
šventoves – bažnyčias ir 
cerkves. Ekspedicijų tiks-

las – suregistruoti turimus 
varpus, juos nufotografuoti, 
išmatuoti varpų aukštį, dia-
metrą, raidžių dydį, identi-
fikuoti tekstus, esančius ant 
varpų, bei aprašyti varpo 
puošybą. Leidinyje varpai 
aptarti įvairiais aspektais: 
religiniu, kultūriniu, tech-
nologiniu. Leidinys pilnas 
informacijos įvairių sričių 
atstovams – amatų, kalbos, 
fotografijos, geografijos, 
istorijos, heraldikos, gene-
ologijos, dailės, keramikos, 
etnografijos, religijotyros, 
architektūros, kraštotyros... 
Didele dalimi leidinys – 
meno albumas, tačiau jį 
priskirti vien šiai sričiai 
būtų netikslu. Pakalbinti 
Rokiškio krašto varpinin-
kai, užrašyti jų pasakojimai. 
Šiuolaikiniams varpams 
varpininkai nebereikalingi 
– juos atstoja elektroninis 

skambinimo mechanizmas, 
tačiau jis neatstos žmogaus 
įdėto į skambinimą jausmo.

Leidinyje aprašyti Ro-
kiškio krašto varpininkų 
išgyvenimai, įdėti į skam-
binimo procesą. „Varpai 
– tai pakylėjimas“, - sakė 
Suvainiškio bažnyčios var-
pininkė Danutė. „Varpai – 
tai mano džiaugsmas“ – su 
šypsena paminėjo Žiobiškio 
bažnyčios varpininkė Te-
resė. „Varpai – tai džiaugs-
mas ir liūdesys“, - kartojo 
Salų varpininkė Stanislava. 
„Varpai – tai tikėjimas“, - 
džiaugsmu švytėjo Onuškio 
buvusio varpininko Romu-
aldo akys.

Varpus etnologas Prof. 
Dr. L. Klimka priskiria kul-
tūros paveldui. Jo įžangoje 
sakoma, kad: „Šio leidinio 
tikslas – supažindinti Ro-
kiškio dekanato parapijų 

bendruomenes ir krašto 
svečius su dar menkai išty-
rinėtu ir lankymui beveik 
nepritaikytu bažnytinių var-
pų pasauliu. Kad dar geriau 
pažintume savąjį kraštą ir jo 
bažnyčių sakraliąsias ver-
tybes bei dvasinius turtus. 
Prabilę varpai pasakoja ir 
apie save, ir apie parapijos 
istoriją.“

Varpų mokslinis tyrinė-
jimas ekspedicijose, varpų 
istorinių datų atpažinimas 
ir rūpestis dėl apsaugos su-
vienijo dviejų organizaci-
jų – Kunigo švietėjo Jono 
Katelės labdaros ir paramos 
fondo bei Lietuvos kampa-
nologų draugijos – narius 
bendram tikslui, leidžiant 
albumą. Lietuvos kampa-
nologų draugija šiemet pa-
žymi 5 metų sukaktį. Nors 
tai ir nedidelis laiko tarpas, 
tačiau nuveikta tikrai nema-

žai. Kampanologų draugijos 
pagrindą sudaro rokiškėnai 
– prezidentas L. Šablins-
kas, kanclerė Audronė Vai-
nauskaitė. Ši draugija or-
ganizavo ekspediciją 2015 
metais, kurioje buvo identi-
fikuotas Kriaunų bažnyčios 
varpas, nulietas 13 amžiuje. 
Kampanologų draugijos na-
rių – mokslininkų Dr. Gin-
tauto Žilėno, profesoriaus 
L. Klimkos - įžvalgos leido 
nustatyti šio varpo unikalu-
mą. Draugija rengia ekspe-
dicijas, bendradarbiauja su 
bendraminčiais Lenkijoje, 
Vokietijoje, Prancūzijoje, 
Čekijoje. Užsimezgus ben-
drystei su Italijos kampa-
nologais, gimė idėja išlieti 
naujus Rokiškio bažnyčios 
varpus. Liejimo procesas 
įvyko seniausioje Europoje 
Fonderia Pontificia Mari-
nelli liejykloje. Viešnagės 
liejykloje Italijoje momen-
tai bei varpų liejimo pro-
cesas parodytas filmuotoje 
medžiagoje, pavadintoje 
„Skambanti istorija“. Ją pri-
statė A. Vainauskaitė, kam-
panologų draugijos kan-
clerė, kuri sakėsi esanti 
daugiau metraštininkė.

Į biblioteką buvo atga-
benta ir Šv. Mato, mažes-
niojo Rokiškio bažnyčios 
varpo, liejimo forma, kuri 
bevežant subyrėjo. Kaip 
sako kampanologų draugi-
jos prezidentas L. Šablins-
kas, „varpai suskambėjo, 
forma subyrėjo“. Ji jau atli-
ko savo paskirtį.

Rita GRIGALIENĖ

klubo“ atstovų, pateikta in-
formacija, teikia penkis pa-
siūlymus:

Liongino Šepkos parke 
planuojant įrengti nuolati-
nius ne kultūrinės - meninės 
paskirties įrengimus, vertėtų 
atkreipti dėmesį į ilgame-
tę parko stilistiką, kurioje 
pagrindinis požymis yra 
medžio drožiniai ir maksi-
maliai pritaikyti naujai įren-
giamus objektus šiam stiliui.

Įrengiant jau minėtus 
nuolatinius, ne meno pa-
skirties objektus, siūlytume 
medines skulptūras ir tuos 
objektus statyti taip, kad 
būtų išlaikytas parko stiliaus 
vizualinis vientisumas. Jei 
nėra techninės galimybės to 
padaryti, prašytume skulp-
tūras, derinant su autoriais, 
iškelti į kitas parko erdves, 
pasirūpinant jų rekonstravi-
mu.

Planuojant naujų nuolati-

nių objektų įrengimą Lion-
gino Šepkos parke, siūlytu-
me pasidalinti informacija 
(erdvių brėžiniais, įrengimų 
vizualizacija) su tęstinio 
drožybos plenerų projekto 
vykdytojo Rokiškio krašto 
muziejaus specialistais, pa-
gal galimybes ir su šiame 
parke jau esančių medinių 
skulptūrų autoriais, Rokiš-
kio rajono savivaldybės 
kultūros ir turizmo taryba. 
Šie suinteresuotieji asmenys 
gali turėtų vertingų pasiūly-
mų dėl parko erdvių išdės-
tymo.

Siūlytume parengti 
Liongino Šepkos parko de-
talizuotą planą, kuriame 
atsispindėtų parko erdvių 
tikslinis-tematinis suskirs-
tymas šiuo metu ir ateityje. 
Toks planas leistų visoms 
suinteresuotoms grupės aiš-
kiau planuoti projektinę vei-
klą ir jos rezultatų demons-
travimą šiame parke.

Pratęsiant 3 punkte ap-
rašytą pasiūlymą, maloniai 
prašome KTT narius infor-
muoti ir tuomet, kai planuo-
jamas kitų Rokiškio rajo-
no viešųjų atvirųjų erdvių, 
kuriose yra etnokultūros ar 
meno objektų, tvarkymo 
planus. 

Bendraujant žodžiu, I. 
Matelienė pasidalino įvai-
rių specialistų išsakytomis 
mintimis. Ji ramino, kad 
žaidimų aikštelės įrenginiai 
nebus ryškių spalvų, kons-
trukcijos nebus masyvios, 
neužims didelės teritorijos. 
Tarybos pirmininkė paste-
bėjo, kad nuomonių būta iš 
tiesų įvairių, o jos ir padėjo 
suformuluoti pasiūlymus.

Jaunimo 
koordinatoriaus 
nuomone, aikštelė atneš
naudos
Savivaldybės jaunimo 

reikalų koordinatorius Gedi-

minas Kriovė, kurio nuomo-
nė taip pat buvo išklausyta, 
sakė, kad apie idėją įrengti 
žaidimų aikštelę L. Šap-
kos parke kalbėjo su vietos 
jaunimu. Jam buvę įdomu 
išgirsti, kad gimnazistai, 
kurie mokosi „Romuvos“ 
gimnazijoje (Juozo – Tumo 
Vaižganto gimnazijos „Ro-
muvos“ padalinys) ateina 
per pertraukas ar „langus“ 
tarp pamokų tiesiog pasėdė-
ti parkelyje. Mokiniai jam 
sakę, kad pastebi, jog tuo 
metu ateina ir vaikų dar-
želių auklėtojos su vaikais 
ten pabūti, vaikai nori žais-
ti, bet neturi tam tinkamos 
erdvės ir bando ant medžio 
drožinių susikurti sau pra-
mogas. Esą, jaunimo nuo-
mone, sveikintinas dalykas, 
kad atsiras žaidimų aikštelė. 
Seniau buvo įkurta jaunimo 
erdvė. Ten - hamakai, žaidi-
mų stalai. Žaidimų aikštelė 
atsirastų šalia jaunimo er-

dvės. Jaunimas dažnai turi 
jaunesnius brolius ar seseris, 
todėl jiems, G. Kriovės nuo-
mone, būtų patogu ten ateiti 
kartu su mažaisiais. Be to, 
ten ir dabar ateina šeimos 
su mažamečiais vaikais. 
„Pats auginu 5 metų dukrą. 
Jeigu sugalvojame kažkur iš 
namų kiemo išeiti su vaiku, 
jaučiame žaidimų aikštelių 
trūkumą. Daugiabučių kie-
muose aikštelės būna pil-
nos ten gyvenančių vaikų. 
Kad tokios erdvės reikia 
Rokiškiui, tai vienareikš-
miškai, o kad kyla diskusija, 
manyčiau, ji yra pavėluo-
ta. Klausimą reikėjo kelti, 
įkūrinėjant jaunimo erdvę. 
Manau, papildomos erdvės 
parką padaro tik gyvesnį ir 
funkcionalesnį.“ – išsakė 
savo nuomonę G. Kriovė. Jo 
manymu, žaidimų aikštelė 
tik atneš naudą parkui – pri-
trauks daugiau lankytojų. 
Jie galės pasidomėti skulp-

tūromis, pasiklausyti įgar-
sintų istorijų, o kartu pabūti 
su vaikais. G. Kriovės nuo-
mone, visi gali sutilpti į šį 
parką, nes jis - gana didelis. 
Reikia išnaudoti visas parko 
galimybes. Jis vis daugiau 
įveiklinamas. Spalvos bus 
renkamos kuo natūralesnės 
spalvos. Konstrukcijos ne-
bus masyvios, neužims daug 
vietos.

Laukiamas rezultatas
Planuojama, kad žaidimo 

aikštelės įrengimo darbai 
bus baigti liepos mėnesį. 
Šiemet bus įrengti 4 įren-
gimai: tinklinės laipynės, 
supynės, į žemę įleidžiami 
batutai ir nusileidimas lynu. 
Kalbama, kad kitais metais 
vyks antrasis aikštelės įren-
gimo etapas. Kaip atrodys 
L. Šepkos parkas po pirmo-
jo – pamatysime netrukus.

Rita GRIGALIENĖ

iš 4 p.
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Pagerbiant Matildos Olkinaitės atminimą, paminėta 100 metų sukaktis

Panemunėlyje gyvenu-
siai gabiai Lietuvos žydų 
poetei Matildai Olkinai-
tei (gimimo liudijime – 
Matlei) 2022 m. birželio 6 
d. būtų sukakę 100 metų. 
Deja, jos gyvenimo gija 
nutrūko, sulaukus vis 
19-os. 1941 m. liepos 10 
d. Olkinų ir Jofės šeimų 
žydai, iš viso 9 asmenys, 
vietos baltaraiščių buvo 
sušaudyti miške ties Še-
duikiškio kaimu, neto-
li Kavoliškio. Matildos 
gyvenimas paliko gilų 
pėdsaką panemunėliečių, 
rokiškėnų, visos Lietuvos 
ir netgi pasaulio žmonių 
širdyse. Tragiškai žuvu-
sios žydaitės 100 metų 
jubiliejus paminėtas ne 
vienu renginiu.

„Nutildytos mūzos“ –
apie jaunąją 
Panemunėlio poetę
Sukakties išvakarėse, 

birželio 5 dieną, Rokiškio 
krašto muziejuje po ilgos 
pertraukos parodytas aso-
ciacijos „Rokiškio teatras“ 

kūrybinės komandos (re-
žisierė Neringa Danienė) 
pastatytas spektaklis „Nu-
tildytos mūzos“. Šis spek-
taklis pirmą kartą parody-
tas 2016 metais, o dabar 
atkurtas po penkerių metų, 
pakeičiant dalį aktorių - 
Matildos vaidmenį atliko 
Ieva Lapelytė, tai pat nau-
jokai spektaklyje - Ugnius 
Danys ir Brigita Jegoro-
vaitė. Jie gavo Matildos 
medalionus ir yra oficialiai 
priimti į „Matildos klubą“. 
Vaidinimas parengtas pa-
gal rastą M. Olkinaitės die-
noraštį, eiles ir amžininkų 
prisiminimus, kuriuos už-
fiksavo istorikė Violeta 
Aleknienė bei Rokiškio 
muziejininkai. Emociškai 
jautrus, įtikinantis spekta-
klis nepaliko abejingų.

Matildos atminimą savo 
pasisakymais pagerbė Ro-
kiškio rajono savivaldybės 
mero pavaduotojas Tadas 
Barauskas, Seimo nario 
Vidmanto Kanopos padė-
jėja Aldona Minkevičienė, 
Panevėžio žydų bendruo-

menės pirmininkas Gen-
nady Kofman perdavė lin-
kėjimus nuo Lietuvos žydų 
bendruomenės.

Matildos dienoraštį 
galima pamatyti 
Rokiškio krašto 
muziejuje
Po spektaklio Rokiškio 

krašto muziejuje atidary-
ta M. Olkinaitės nuolatinė 
ekspozicija. Čia svarbiau-
sios relikvijos - poetės die-
noraštis bei eilėraščių są-
siuvinis, kuriuos a. a. prof. 
Irena Veisaitė perdavė 
saugoti Lietuvių literatū-
ros ir tautosakos institutui. 
Šių svarbių istorinių do-
kumentų atradimo istorija 
ypatinga. Studijuodama 
Matilda gyveno Vilniuje, 
J. Basanavičiaus gatvėje. 
Po daugelio metų, 1987-ai-
siais, į tą pačią gatvę pas 
profesorę I. Veisaitę atėjo 
vyras, nešinas jaunos poe-
tės lietuvių kalba parašytų 
eilėraščių sąsiuviniu, ku-
riame buvo 33 eilėraščiai. 
Pasirodo, šis sąsiuvinis ir 

Matildos dienoraštis buvo 
patikėti saugoti Panemu-
nėlio kunigui Matelioniui. 
Žinodamas apie pavojų, 
šis kunigas Olkinų šeimą 
buvo priglaudęs, tačiau jie 
nusprendė nekelti grėsmės 
jų gelbėtojui ir pakliūti 
mirčiai į rankas. Profesorė 
30 metų saugojo jai pati-
kėtus raštus, tačiau vėliau 
nusprendė, kad Matildą 
turi pažinti visas pasaulis. 
Šiuo metu Matildos Olki-
naitės vardas ne tik Lietu-
voje, bet ir pasaulyje yra 
tapęs lietuviškuoju Anos 
Frank sinonimu. 

Iškalbinga 
dokumentika
Tą pačią dieną buvo 

pristatytas JAV sukurtas 
dokumentinis filmas „Fin-
ding Matilda“ („Atrandant 
Matildą“) su lietuviškais 
subtitrais. Filmą vaizdo 
konferencijos būdu iš JAV 
pristatė Aplinkos tyrimų ir 
švietimo centro profesorius, 
Urbanistikos atsparumo 
centro įkūrėjas ir direktorius 
profesorius Philip Reeder. 
Naudodami neinvazinę ap-
aratūrą, amerikiečių moks-
lininkai 2018 metų vasarą 
ieškojo tikslios kapavietės 
vietos. Ji rasta šiek tiek to-
liau į mišką nuo anksčiau 
teatralų iniciatyva pastatyto 
paminklinio akmens, Sa-
charos durpyne. Jubiliejaus 
proga parodytas epizodas iš 
dar kuriamo lietuviško do-
kumentinio - meninio filmo 
„Dangaus stulpai - skam-
bančios sinagogos“. Apie 
šio filmo kūrybinį procesą 
papasakojo kino režisierius, 
dokumentalistas Laurynas 
Valkiūnas. Filmo muzikinis 
takelis sukurtas pagal Matil-
dos eilėraščius. Dalis paro-
dyto filmo epizodo filmuota 
Pakruojo sinagogoje. Fil-
mavosi spektaklyje Matildą 
įkūnijusi jaunoji aktorė Ieva 
Lapelytė.

Pagerbta žūties vieta
Iš Rokiškio krašto mu-

ziejaus automobilių kolo-
na pajudėjo link Sacharos 
durpyno, kur pastatytas 
paminklinis akmuo, o ne-
toliese, tikrojoje palaidoji-
mo vietoje birželio 5 dieną 
buvo atidengta stela. Ją 
atidengė ir žydišką mal-
dą perskaitė teisininkas, 
Amerikos žydas, organi-
zacijos „Remembering 
Litvaks" vadovas Philip 
Shapiro. Šią maldą, išvers-
tą į lietuvių kalbą, sukal-
bėjo ir visi susirinkusieji. 
Apie istorinius žūties mo-
mentus prie kapo kalbėjo 
istorikas, Rokiškio krašto 
muziejaus direktorės pava-
duotojas Giedrius Kujelis. 
Kadangi žydai ant kapo 
gėlių nededa, tik akmenis, 
mirties vieta pagerbta, kie-
kvienam padedant po baltą 
akmenėlį.

Lelijos pamerktos prie 
atminimo stogastulpio
Rokiškio bibliotekinin-

kų iniciatyva Panemunėlio 
geležinkelio stoties gyven-
vietėje, netoli vietos, kur 
gyveno Olkinų šeima, pa-
statytas medinis stogastul-
pis. Jo autorius – liaudies 
meistras, medžio drožėjas 
Vidmantas Zakarka. Sto-
gastulpio viršutinėje dalyje 
išraižyta Dovydo žvaigždė, 
žemiau – simboliai iš Ma-
tildos poezijos: jos pamėg-
ta lelija ir atversta knyga 
su kulkomis suvarpytu 
ketureiliu. Paminint iškil-
mingą sukaktį, Panemunė-
lyje prie šio stogastulpio 
skambėjo Matildos eilės, 
kalbėjo Panemunėlio se-
niūnė Dalia Dubenčiukie-
nė, Lietuvių literatūros ir 
tautosakos instituto direk-
torė prof. Aušra Martišiū-
tė – Linartienė, Panevėžio 
žydų bendruomenės pirmi-
ninkas Gennady Kofman, 
JAV gyvenantis, tačiau 
Rokiškio krašte nebe pir-
mą kartą besilankantis or-
ganizacijos „Remembering 
Litvaks" vadovas Philip 
Shapiro. Prie stogastulpio 

padėtos Matildos mėgsta-
miausios gėlės – lelijos.

Iš daugybės žmonių 
neliko nė vieno
Šiuo metu karo Ukrai-

noje akivaizdoje tragiška 
žydų Olkinų ir Jofių isto-
rija skamba dar jauriau. 
Istorija linkusi kartotis. 
19 amžiaus pabaigoje Ro-
kiškyje žydai sudarė apie 
75 procentus gyventojų. 
Nuo neatmenamų laikų 
Lietuvos žydų pragyveni-
mo šaltinis buvo verslai. 
Taip ir Rokiškyje, kur žy-
dams priklausė didžioji 
dalis miesto parduotuvių, 
įmonių, dirbtuvių. Žydai 
buvo ir savivaldybės tary-
bos nariai, tarp jų – žino-
mas advokatas, gydytojas, 
vaistininkas... Rokiškio 
krašto žydų gyvenimas 
buvo glaudžiai persipynęs 
su vietos lietuvių, vietiniai 
žydai nemažai prisidėjo ir 
prie Lietuvos Nepriklauso-
mybės gynimo. Šiuo metu 
Rokiškyje nėra nė vie-
no žinomo žydų tautybės 
žmogaus...

Gimimo diena 
paminėta ir Matildos 
gimtajame 
Panemunėlyje
Matildos gimimo dieną, 

birželio 6-ąją, gimimo die-
nos paminėjimas persikėlė 
į poetės gimtinę – Panemu-
nėlį. Čia daugiafunkciame 
centre dar kartą parodytas 
spektaklis „Nutildytos mū-
zos“, dokumentinis filmas 
„Atrandant Matildą“. Po to 
– iškilminga eisena iš Pa-
nemunėlio iki stogastulpio 
Matildai atminti, kur buvo 
skaitomos eilės. Vietoje, 
kur kažkada gyveno vais-
tininko Noacho ir Asnės 
šeima, dabar stovi mūrinis 
namas, niekuo neprime-
nantis buvusio žydų medi-
nio gyvenamojo namo.

Rita GRIGALIENĖ
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Kalvėje atidaryta Romo Kazlausko paroda „Medžio monai“
Birželio 7 d. atidaryta 

Romo Kazlausko darbų 
paroda „Medžio monai“. 
Ją bus galima pamatyti 
iki liepos 31 dienos adresu 
Tyzenhauzų al. 6 esančioje 
Kalvėje. Šiuo metu Vilniu-
je gyvenantis, tačiau gimęs 
ir augęs Rokiškyje, par-
odos autorius sako meis-
trauti iš medžio mėgęs nuo 
vaikystės, tačiau ši paroda 
53-ejų kūrėjui – pirmoji. 
Iš medžio gabalėlių, šake-
lių ir kitų tiesiog ant tako 
rastų smulkmenėlių karš-
tais klijais bei lipalu sulip-
dytos figūrėlės kiekviena 
turi savo charakterį. Kai 
kurios – netgi prototipą. 
Rokiškio turizmo ir verslo 
informacijos centro spe-
cialistė amatams Loreta 
Araminienė sako medi-
niuose žmogeliuose įžvel-
gianti Napoleoną, J. Ba-
sanavičių ir netgi ne vieną 
Girinį. Pasak R. Kazlaus-
ko, čia atvežta kraštie-
čiams parodyti tik treč-
dalis turimos kolekcijos. 
Sukrovęs trapius daiktus 
į dėžes, vyras juos gabe-
nęs iš Vilniaus. Supakavęs 
juos kiekvieną į popierių 
atskirai, kad nesubyrėtų.

Kūrybos proceso pabaiga 

dažnai nebūna iš anksto nu-
spėjama – esą kūrėjas nie-
kada iš anksto nežino, kas 
gausis. „Dėlioju kaip Lego 
kaladėles“, - pasakojo R. 
Kazlauskas. Medžiagų kū-
rybai vilnietis, didelę dalį 
gyvenimo praleidęs užsie-
nyje, pasakoja prisirenkan-
tis, kai išeina su žmona pasi-
vaikščioti. Renka nuo tako, 
žolės, visur, kur tik randa, 
įdomesnes šakeles, medžio 
atplaišėles. Surastą „lobį“ 
medžio meistras klijuoja, 
skaptuoja peiliuku, pasinau-
doja žnyplėmis. Vėliau visą 
gaminį sutvirtina lipalu. 
Tokį vyro hobį labai palaiko 
ir žmona. R. Kazlauskas už-
siminė, kad sutuoktinė netgi 
pataria, ką galima padaryti 
geriau, būna pati pirmoji 
kūrinio kritikė.

Sūnaus pomėgį meistrau-
ti skatina ir palaiko mama 
Alė Darata Kazlauskienė, 
kuri ir pati neabejinga kū-
rybai. Tik šios rokiškėnės 
kūriniai kitokie – tai eilės 
ir jausmingi sveikinimai. 
Moteris yra išleidusi keletą 
knygų. Mama ir R. Kazlaus-
ko brolis Valius nemažai 
prisidėjo prie to, kad ra-
maus būdo Romo kūriniai 
būtų pristatyti Rokiškyje. R. 
Kazlauskas sakė iki tol juos 

eksponavęs tik „Instagra-
me“, kur jau sulaukė nema-
žo būrio sekėjų ir bendra-
minčių. Tiesa, tokiu būdu 
pagamintų figūrėlių esą 
niekas jokiuose socialiniuo-
se tinkluose nėra matęs, o 
„Instragramo“ gerbėjai ku-
ria šį bei tą skirtingo. Romo 
mama pasakojo, kad atvy-
kęs į svečius kūrybingas sū-
nus dažnai atsineša kuprinę 
ir papila krūvą „šiukšlių“ 
ant stalo, o po to iš tos krū-
vos atsiranda vienas ar du 

mediniai žmogeliukai. Alė 
Kazlauskienė juokavo, kad 
galbūt apsirikusi sūnų leis-
dama į mokslus, kai po aš-
tuntos klasės jį nusiuntė mo-
kytis melioracijos, kuri po 
to pasirodė niekam neberei-
kalinga. Esą geriau jau būtų 
į dailės technikumą išleidu-
si. Pasidžiaugdama sūnaus 
darbais, A. D. Kazlauskienė 
perskaitė jam skirtas eiles iš 
savo knygos.

Nors ir neragavęs „di-
delių“ mokslų, R. Kazlaus-

kas nesijaučia nuskriaustas 
– daug keliauja, lengvai 
keičia gyvenamąją vietą 
tai užsienyje, tai Lietuvoje, 
daug laiko leidžia gamto-
je ir džiaugiasi kurdamas 
galbūt ir visai nepraktiškus 
medinukus. Sako, net vietos 
namuose jiems ima trūkti. 
Meistrauja vyras figūrėles ir 
iš metalinių detalių – verž-
lių, varžtelių, sraigtelių. To-
kių kūrinėlių šioje parodoje 
– trys, o namuose liko dar 
daugiau.

Romas neatmeta galimy-
bės, kad bus surengta dar ne 
viena paroda. Kitą parodą 
galbūt surengsiantis Obe-
liuose, kur dirba brolis, bet 
kaip dar būsią – niekas neži-
no. Šie „Medžio monai“ at-
ėjusius pasveikinti autoriaus 
ir nustebino, ir nudžiugino. 
Panašu, kad ir pats autorius 
nesitikėjo, kad kažkam Ro-
kiškyje jo meistrystės tiek 
patiks.

Rita GRIGALIENĖ

Rokiškio savivaldybė turės dar vieną partnerį – jau septynioliktą
Savaitgalį su oficialiu 

vizitu Rokiškio rajono sa-
vivaldybės delegacija lan-
kėsi Červionka- Leščynos 
mieste, kur pasirašytas 
tarptautinio bendradarbia-
vimo ketinimų protokolas. 
Tai reiškia, kad netolimoje 
ateityje Rokiškis turės dar 
vieną savivaldybę partnerę 
užsienyje.

Pasirašė protokolą
Į Lenkiją vykusią Rokiš-

kio rajono savivaldybės dele-
gaciją sudarė meras Ramūnas 
Godeliauskas ir administraci-
jos direktoriaus pavaduotojas 
Valerijus Rancevas.

„Džiaugiuosi galimy-
be pradėti naują tarptautinę 
partnerystę. Pasirašytas Ro-
kiškio rajono savivaldybės ir 
Červionka-Leščynų savival-
dybės tarptautinio bendradar-
biavimo ketinimų protoko-
las bus startas mūsų artimai 
pažinčiai viešojo valdymo, 
verslo, kultūros, švietimo 
ir sporto srityse. Simboliš-
ka, kad mūsų pažintis įvyko 
Ukrainoje, praėjusiais metais 
dalyvaujant Dubno miesto 
šventėje. Deja, tą džiaugsmo 
nuotaiką šiandien temdo ka-
ras. Sutarėme būti solidarūs, 
dirbti kartu, kad būtume sti-
presni patys ir galėtume pa-

dėti kitiems!“, - po sutarties 
pasirašymo savo soc. tinklo 
paskyroje paskelbė R. Gode-
liauskas.

Bus namų darbai
Šiuo ketinimų protokolu 

pradedamas Rokiškio rajo-
no savivaldybės ir Červion-
ka-Leščynų rajono ir miesto 
savivaldybės bendradarbiavi-
mo procesas siekiant sudaryti 
tarptautinio bendradarbiavi-
mo sutartį. Tai reiškia, kad 
abu savivaldybės dabar turi 
du tikslus: išskirti bendra-
darbiavimo sritis ir parengti 
tarptautinio bendradarbiavi-

mo sutartį.
Šis protokolas galios ne il-

giau kaip 1 metus, iki tol, kol 
Rokiškio ir Červionka-Leš-
čyny vadovai pasirašys ben-
dradarbiavimo sutartį. O per 
tą laiką reikės atlikti namų 
darbus: organizuoti abiejų 
savivaldybės atstovų susitiki-
mus, keistis aktualia tarptau-
tinio bendradarbiavimo infor-
macija savivaldos, turizmo, 
kultūros, švietimo, sporto ir 
kitose srityse.

  
Skaičius auga
Šiuo metu Rokiškio rajono 

savivaldybė turi net 17 mies-

tų partnerių įvairiose šalyje, 
egzotiškiausia iš jų – Kinija. 
Su miestais-draugais rokiš-
kėnus sieja įvairūs saitai: 
bendradarbiavimo sutartys, 
ketinimų protokolai ar tiesiog 
statusas „palaikomi draugiški 
ryšiai“.

Seniausia sutartis 
pasirašyta dar 1999 
metais su Pabianicės 
miestu Lenkijoje.
Daugiausiai draugų – net 

šešis, savivaldos lygmeniu 
turime kaimyninėje Latvi-
joje. Tai  – Baldone, Cesio, 
Daugpilio, Jekabpilio, Lu-

dzos, Viesytės savivaldy-
bės. Su visomis pasirašytos 
bendradarbiavimo sutartys, 
išskyrus su Balduone, su ku-
ria Rokiškį sieja tik draugiški 
ryšiai.

Po vieną bendradarbiavi-
mo sutartimis susaistytą par-
tnerį rokiškėnai turi su Tapa 
(Estija), Ozurgečiu (Gruzija), 
Provadija (Bulgarija), Borša 
(Rumunija) ir Harbino miestu 
(Kinijos Liaudies Respublika 
Jane Wu).

Tuo tarpu ketinimų pro-
tokolai pasirašyti su trimis 
savivaldybėmis: Estenfeldo 
miestu (Vokietija), Dubno 

(Ukraina) ir Červionka-Leš-
čynos (Lenkija). O statusas 
„palaikomi draugiški ryšiai“ 
galioja šioms dviem savival-
dybėms: Lowicz (Lenkija) ir 
Slany (Čekija).

Rokiškio rajono savival-
dybė miestų partnerių Ru-
sijos Federacijoje neturėjo. 
Su partneriais Baltarusijoje, 
Vitebsko srities Pastovių ra-
jone, partnerystės sutartis 
mūsų savivaldybės iniciatyva 
vienašališkai buvo nutraukta 
2022 metų kovo 25 dieną.  

Aušra 
MALINAUSKIENĖ
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Nepriklausomas rajono laikraštis

Rokiškio rajono savivaldybės administracija skel-
bia konkursą į Rokiškio rajono savivaldybės admi-
nistracijos Statybos ir infrastruktūros plėtros sky-
riaus vyresniojo specialisto pareigas (karjeros 
valstybės tarnautojas, pareiginės algos koeficien-
tas – 8,50).
Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savivaldy-
bės interneto svetainėje adresu: https://rokiskis.

lt/gyventojui/konkursai-ir-darbo-pasiula/ arba https://portalas.
vtd.lt/lt/statybos-ir-infrastrukturos-pletros-skyriaus-vyresny-
sis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;49729.html

Užs. 1777

G. Nausėda: NT mokestis turi būti 
mokesčių reformos dalis

Prezidentas Gitanas 
Nausėda sako teigiamai 
vertinantis, kad visos 
pajamos iš planuojamo 
naujo modelio gyventojų 
nekilnojamojo turto (NT) 
mokesčio tektų savival-
dybėms. Tačiau jis teigia, 
kad mokestis turi būti 
mokesčių reformos dalis 
ir ragina valdančiuosius 
jos imtis.  

„Visgi esu įsitikinęs, 
kad Lietuvai būtų naudin-
giau, jei NT mokestis būtų 
svarstomas kompleksiškai 
su kitais mokestiniais pa-
keitimais, o ne kaip neiš-
baigta pavienė iniciatyva 
be pilno paketo. Kviesčiau 

valdančiuosius imtis mo-
kesčių reformos iš esmės“, 
– pranešime teigė G. Nau-
sėda.

Be kita ko, jis akcen-
tavo, kad NT mokesčio 
svarstymas neturėtų būti 
stabdantis veiksnys prii-
mant sprendimą Seime dėl 
konstitucinio įstatymo. 

Pernai prezidentas ini-
cijavo pataisas dėl konsti-
tucinio fiskalinę drausmę 
reglamentuojančio įstaty-
mo pakeitimo, kuris Sei-
mui pateiktas 2021 metų 
gruodį. Vėliau Finansų 
ministerija pateikė savo 
projektą, kuriuo siūlė leis-
ti savivaldybėms skolintis 
kartu su ES ir kita tarptau-

tine finansine parama įgy-
vendinamiems projektams 
bendrai finansuoti.

„Vyriausybė pagaliau 
grįžo nuo sunkiai įgyven-
dinamų pasvarstymų prie 
realybės sprendžiant žmo-
nių regionuose problemas. 
Džiugu, kad pavyko pa-
keisti jos požiūrį į regioni-
nę ekonomiką. Čia didelę 
įtaką padarė 2020-aisiais 
pasirašytas memorandu-
mas dėl savivaldos sava-
rankiškumo. Savivaldos 
balsas, be jokios abejonės, 
bus labai svarbus disku-
tuojant dėl galutinių įstaty-
mo pataisos formuluočių“, 
– pažymėjo prezidentas.

BNS inform.

„Sijonuotos vasaros“ sutiktuvės 
su IN and Co

„IN and Co“ kūrybinin-
kės jau trečius metus puo-
selėja „Sijonuotos vasaros“ 
sutiktuvių idėją. Į draugys-
tės, laimės, moteriškumo 
ir buvimo kartu renginį 
organizatorės Inga Belo-
vienė ir Nadiežda Ivanova 
sukvietė aktyviausias savo 
klientes, edukacinių užsiė-
mimų dalyves ir visas tas, 
kurios džiaugiasi, naudo-
jasi ir dalinasi jų sukurtais 
rankų darbo suvenyrais, 
dovanėlėmis, aksesuarais 
ir kt. Kol kas vasara šiltais 
orais nelepino, tad vasariš-
kai ir svajingai nusiteiku-
sios renginio dalyvės buvo 
pakviestos į bendradarbys-
tės centrą  ,,Spiečius“.

Birželio 3 d. vykusio ren-
ginio akcentas – ilgi sijonai/
suknelės, gėlės ir puiki nuo-
taika. Šis renginys tiesiogiai 
yra priminimas apie ypa-
tingą, išskirtinai moteriš-
ką, sakralinę prasmę turintį 
moterišką drabužį. Jis trau-
kia akį savo nekasdieniu ir 
išskirtiniu grožiu, kuris mo-
teriai suteikia paslaptingu-
mo. Pasipuošus ilgu sijonu, 
norisi išsitiesti, pasitempti, 
judėti lėtai, ramiai – kara-
liškai.  Visai neatsitiktinai 

susirinkusias dalyves ap-
lankė  Rokiškio krašto  mu-
ziejaus ,,grafienė“ Laimutė 
Skardžienė. Ji pakvietė pa-
simėgauti juodąja arbata ir 
saldėsiais. Arbatos gėrimo 
ceremonijos metu moterys 
sužinojo apie šio gėrimo ke-
lią į Lietuvą, paruošimą, sau-
gojimo subtilybes, anglišką 
5 val. arbatos gėrimo tradici-
jos ceremoniją.

Inga ir Nadiežda pamokė 
susirinkusias moteris pa-
sigaminti sagę ,,Saulėgrą-
žą“ – pasitikėjimo savimi ir 
meilės sau, savo atliktiems 
darbams, simbolį. Saulėgrą-
ža tiesiasi į saulę ir siunčia 
žinutę, jog reikia nuolat tikė-
ti savimi, neprarasti vilties. 

Be to, saulėgrąža laikoma 
Ukrainos gyvybės simboliu, 
kuris nuolat primena, kad tu-
rime puoselėti vienybę ir kad 
augti galime tik padėdami 
vieni kitiems.

Sijonuotos vasaros sutik-
tuvių susibūrimas neapsiėjo 
be smagaus juoko, nuošir-
daus bendravimo, gėlėtos fo-
tosesijos, puikios nuotaikos. 
Išlaisvinusios savo vidinę 
eleganciją, laisvę ir moteriš-
kumą, dalyvės atsisveikino 
su viltimi kitą vasarą pasi-
tikti gamtos apsuptyje. Ir 
palinkėjo organizatorėms 
kūrybinių minčių antplūdžio 
ir neišsenkančios energijos.

„Rokiškio sirena“ 
inform.
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08:05 Padūkėlių lenktynės
08:35 Tomo ir Džerio šou 
08:55 Obuolys ir Svogūnas
09:25 Pagrobta princesė 
11:15 Aš iš kitos veidrodžio pusės
13:10 Mano super buvusioji 
15:05 Forestas Gampas 
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Monstrų viešbutis 2
21:15 Karštos gaudynės
23:05 Mano motinos prakeikimas
01:00 Heraklis

Btv

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu
07:00 Lietuvos galiūnų 
čempionato finalas
08:00 Varom!
08:30 Tauro ragas
09:00 Galiūnai
10:00 Pričiupom! 

10:30 Gyvūnų būstai. Gamtos 
inžinieriai
11:40 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu
12:45 Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos 
14:00 Pragaro virtuvė 
15:00 Ekstrasensų mūšis
17:00 Betsafe–LKL čempionatas
19:30 Juodasis sąrašas
20:30 Supermenas ir Luiza
21:30 Sūnus paklydėlis
22:30 Narkotikų prekeiviai. 
Meksika
23:55 Operacija "Argo"

Lrytas

06.00 Juvelyrų klanas
08.00 Grilio skanėstai
08.30 Kaimo akademija
09.00 Aiškiaregė
10.00 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu
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06:00 Himnas
06:02 Gyventi kaime gera
06:30 Praeitis ateičiai
07:30 Beatos virtuvė
08:30 Mes iš Ukrainos
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
09:30 Žinios
11:45 Didžioji Britanija iš 
paukščio skrydžio 
12:40 Lotynų Amerikos 
13:35 Jaunasis 
Montalbanas
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Praeitis ateičiai
18:30 Žinios
19:00 Euromaxx

19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Auksinis protas
22:25 Dinas 
24:00 Greiti ir įsiutę 2 
01:45 Mano uošvis, kempingo 
savininkas
04:05 Jaunasis Montalbanas

Tv3

06:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga
06:30 Kempiniukas Plačiakelnis
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga
07:30 Bailus voveriukas
08:00 Kempiniukas Plačiakelnis
09:00 Simpsonai
10:00 Skaniai ir paprastai
10:30 Penkių žvaigždučių būstas
11:00 Sveiki atvykę
11:30 Svajonių sodai
12:30 Nuostabūs metų laikai

13:40 Įspūdingiausi gyvūnų šokiai
14:45 Nauji Aladino nuotykiai
16:45 Karštos galvos
18:30 TV3 žinios
19:30 Vaiduoklių medžiotojai
21:55 Apdovanotoji
00:00 Fanatikė
01:55 Muštinė trauma
03:50 Pažeidimas

Lnk

05:35 Programos pabaiga
06:35 Neramūs ir triukšmingi
07:05 Bunikula
07:35 Deksterio laboratorija
08:05 Padūkėlių lenktynės
08:35 Tomo ir Džerio šou
08:55 Obuolys ir Svogūnas
09:25 Pagrobta princesė
11:15 Aš iš kitos veidrodžio pusės
13:10 Mano super buvusioji

15:05 Forestas Gampas
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Monstrų viešbutis 
21:15 Karštos gaudynė
23:05 Mano motinos prakeikimas
01:00 Heraklis

Btv

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu
07:00 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu
08:00 Varom!
09:00 Sveikatos kodas. Laida apie 
sveikatą
10:00 Pričiupom! 
10:30 Gyvūnų būstai. Gamtos 
inžinieriai
11:40 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu

12:45 Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos 
14:00 Pragaro virtuvė
15:00 Ekstrasensų mūšis 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas
19:30 Kaukės
22:00 Operacija „Argo“
00:25 Artėjant prie nežinomybės
02:10 Viską prisiminti

Lrytas

06.00 Juvelyrų klanas
06.59 Programa
07.00 Juvelyrų klanas
08.00 Vyrų šešėlyje
08.30 Kryptys LT
09.00 Aiškiaregė 
10.00 Vantos lapas
10.30 Klausimėlis
11.00 Misija - vasara
11.30 Išpažintis su Marija

12.00 Vieno nusikaltimo istorija
14.00 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 Misija - vasara
04.20 Aiškiaregė
05.10 Išpažintis su Marija
05.35 Vantos lapas
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06:00 Himnas
06:02 LRT radijo žinios
06:07 (Pra)rasta karta
07:00 Veranda
07:30 Šventadienio 
mintys
08:00 Išpažinimai
08:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite
09:00 Čia mano sodas
09:30 Svajoja vaikai
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mano geriausias 
draugas
12:00 Planeta Žemė
12:55 Amerika iš 
paukščio skrydžio. 
13:50 Mis Marpl. 
„Bertramo“ viešbutis

15:30 Žinios
15:45 „Dainų dainelės“ laureatų 
apdovanojimų akimirkos
16:00 Dainų dainelė 2022
17:30 Žinios
18:00 Dainų dainelė 2022
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Jaunieji slaugytojai 
21:45 Supertėtis 
23:10 Slapta Ain Rand aistra 
00:55 Dinas 
02:25 Planeta Žemė
03:15 Amerika iš paukščio 
skrydžio
04:10 Mokslo ekspresas
04:25 Mis Marpl. „Bertramo“ 
viešbutis

Tv3

06:00 Keista šeimynėlė
06:30 Kempiniukas Plačiakelnis
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga

07:30 Bailus voveriukas
08:00 Kempiniukas Plačiakelnis
08:30 Svajonių ūkis
09:00 Asteriksas. Stebuklingojo 
gėrimo paslaptis
10:40 Flukas
12:30 Nuostabūs metų laikai
13:40 Įspūdingiausi gyvūnų šokiai
14:50 Drakonų kova. Evoliucija
16:30 Misteris Dydsas
18:30 TV3 žinios
19:30 Metam monetą
21:00 Grenlandija. Išlikimas
23:30 Septinta kategorija. Pasaulio 
pabaiga
01:15 Bado žaidynės. Ugnies 
medžioklė
04:10 Elementaru

Lnk

06:35 Neramūs ir triukšmingi
07:05 Bunikula 
07:35 Deksterio laboratorija

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
17.30 Neatrasta Rusija
18.00 Žinios
18.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu 
19.00 Reali mistika
20.00 Žinios
20.30 Lietuvos dvarai
21.00 Klausimėlis
21.30 24/7
22.30 Žinios
23.00 Vieno nusikaltimo istorija
01.00 Pėdsakas. Ukraina“ 
02.50 Reali mistika
04.20 Aiškiaregė
05.10 Mažos Mūsų Pergalės
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Pagalbos šauksmas
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
16:15 Perplaukus Atlantą 
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 Paskutinė stotis
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 Perplaukus Atlantą
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
05:15 Ponių rojus

Tv3

06:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga
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 Jeloustounas
20:30 (ne) Viskas įskaičiuota
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Siuntinys
00:25 Rezidentas
01:30 Elementaru
02:30 X mutantai
03:30 Naujakuriai
04:00 Rezidentas
05:00 Moderni šeima
06:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga

Lnk

06:00 Pakvaišusi porelė
07:00 Ūkininkas ieško žmonos 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris

10:00 Rimti reikalai 
11:00 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 Kaip atsikratyti boso?
00:30 Paskutinis laivas
01:30 Pakeleivių karta
03:25 Volkeris, Teksaso reindžeris

Btv

06:00 FTB
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:25 Teisingumo agentai
09:30 Kalnietis
10:35 Gyvūnų būstai. Gamtos 
inžinieriai

11:35 Mentalistas
12:35 FTB
13:30 Mano virtuvė geriausia
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Kalnietis
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Čikagos policija
19:30 Akloji zona
20:30 Pričiupom!
23:10 Juodasis sąrašas
00:10 Sūnus paklydėlis
01:10 Narkotikų prekeiviai. 
Meksika
02:35 Supermenas ir Luiza
03:20 Akloji zona

Lrytas

05.15 Vantos lapas
05.45  Bušido ringas
06.15 TV parduotuvė
06.30 Misja – vasara
07:00 Išpažintis su Marija
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
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
09:00 Bėgliai. Tuneliu į 
laisvę
10:00 Minėjimas, skirtas 
Gedulo ir vilties bei 
Okupacijos ir genocido 
dienoms atminti
11:20 Dokumentinė 
apybraiža „Mes 
nugalėjom“
12:00 Valstybės vėliavos 
pakėlimo ceremonija 
Nepriklausomybės 
aikštėje
12:15 Pagarbos eisena ir 
istorinės atminties akcija 
„Ištark, išgirsk, išsaugok“
13:00 Bėgliai. Pabėgimas 
iš Taljanų
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva

16:15 Perplaukus Atlantą
17:15 Premjera. 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
22:00 Kai nusėda dulkės 
23:00 LRT radijo žinios
23:05 Grančesteris
23:50 1000 pasaulio stebuklų
00:45 Kelionių atvirukai
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Lietuvos sienos
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Perplaukus Atlantą
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 Bakuganas. Šarvų sąjunga
06:30 Keista šeimynėlė
07:05 Kempiniukas Plačiakelnis
07:40 Jeloustounas
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 Jeloustounas
20:30 (ne) Viskas įskaičiuota
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Tarp pilkų debesų
00:40 Rezidentas
01:40 Elementaru
02:40 X mutantai

Lnk

06:00 Pakvaišusi porelė

07:00 Ūkininkas ieško žmonos
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Rimti reikalai
11:00 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 Anonimė
00:25 Paskutinis laivas
01:25 Kaip atsikratyti boso?
03:15 Volkeris, Teksaso reindžeris

Btv

06:00 FTB
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:25 Teisingumo agentai
09:30 Kalnietis
10:35 Čikagos policija

11:35 Mentalistas
12:35 FTB
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Kalnietis
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Čikagos policija
19:30 Akloji zona
20:30 Pričiupom!
21:00 Kalnietis IV.
22:45 Sibiras 
00:55 Strėlė
01:55 Akloji zona

Lrytas

05.15  Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06:30 Kryptys
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
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

•  Žemės ūkio paskirties 
sklypus nuomai, Didsodė 
ar aplinkui. Kaina pagal 
susitarimą . Tel. 8 625 85 804. 
Rokiškis
•  Išnuomoju žemės ūkio 
paskirties žemės sklypą 2 ha 
Prūselių k., Juodupės sen. 150 
Eur/ha . Tel. 8 616 05 668. 
Rokiškis
•  Išnuomojame 2 kambarių 
butą su baldais ir buitine 
technika Jaunystės g. 5. 
Pageidautina tvarkinga 
dirbanti šeima . Kaina 180 
Eur. Tel. 8 615 65 445. 
Rokiškis
•  Nuo liepos 1 d. 
išnuomojamas 1 kambario 
butas mikrorajone. 
Pageidautina jauna, dirbanti 
pora. . Tel. 8 650 97 026. 

Naujo, lakuoto parketo 
šlifavimas. 

Senų dažytų grindų
restauravimas. Parketo 

klojimas, lakavimas.  
Tel. (8-699) 1662

PERKA

NUOMA

Rokiškis
•  Tvarkinga dirbanti pora 
ieško išsinuomoti 2 kambarių 
butą . Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 641 64 889. Rokiškis
•  Ieškomas 2 kambarių butas 
nuomai . Tel. 8 622 26 754. 
Rokiškis

BALDAI

•  3 gulimus fotelius. Visi 
išsiskleidžia. Atskirai, po 125 
Eur., ir vienvietis 61 Eur .  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
•  Tualetinį staliuką . Kaina 
90 Eur. Tel. 8 620 71 468. 
Rokiškis
•  Naują neišpakuotą sekciją. 
Kaina sutartinė .  
Tel. 8 620 71 468. Rokiškis
•  Viengulę lovą. Kaina pagal 
susitarimą . Tel. 8 620 71 468. 
Rokiškis
•  Valgomąjį stalą. Kaina 
pagal susitarimą .  
Tel. 8 620 71 468. Rokiškis
•  Naudotus uosinius lauko 
baldus . Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 699 33 087. Rokiškis
•  Tualeto kėdę Kid-man. 
Pridedame du dėklų 
komplektus .  
Tel. 8 616 87 206. Kupiškis
• Veliūrinį kampą su miegama 
funkcija 2,50x1,85 m. Kaina 
250 Eur. Tel. 8 615 75 543. 
Rokiškis
•  Naudotą kampą. Defektai 
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tik tokie: vaiko apipilstyta 
buvo ir viena pusė daugiau 
išgulėta . Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 678 05 029. Rokiškis

DOVANOJA

• Atiduodu pievą nusišienauti. 
Laibgaliai. Tel. 8 606 02 944. 
Rokiškis
•  Neatlygintinai leidžiame 
nusišienauti 2 ha pievą prie 
pat Velniakalnio kolektyvinių 
sodų . Tel. 8 692 13 892. 
Rokiškis
•  Gruntą, statybines atliekas 
Rokiškio mieste, Taikos g. 
Išsivežti patiems .  
Tel. 8 650 31 967. Rokiškis
•  Dovanojami baldai. 
Atsiimti Rokiškyje. (Dujinės, 
skalbimo mašinos nebėra) . 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
•  Atiduodame šaldytuvą 
Snaigė. Šaldo, tik teka 
šaldymo kamera. Miliūnų 
kaimas . Tel. 8 675 00 301. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

•  Namą Putinų skersgatvyje, 
Rokiškyje. 6 a žemės. Viduje 
reikalingas remontas . Kaina 
63000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
•  Namą Pandėlyje. Medinis, 
apmurytas. Erdvus 23 a 
sklypas. Ūkinis pastatas . 
Kaina 12200 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
•  Namą su 4 a žemės Obelių 
centre. Tinkama vieta 
verslui. Kuopiamos šiukšlės, 
neįrengtas. Kaina sutartinė . 
Tel. 8 670 06 481. Rokiškis
• Dalį mūrinio namo. Gerai 
įrengtas. Virtuvė, tualetas, 
dušas. 68 kv. m, miesto 
vandentiekis, kanalizacija. 
Galimybė pirkti visą namą. 
Kaina 67000 Eur.  
Tel. 8 698 31 695. Rokiškis
•  Garažą. 4 korpusas prie 
norfos, pietinė pusė . Kaina 
5800 Eur. Tel. 8 671 75 080. 
Rokiškis
•  Sodybą su visais ūkiniais 
pastatais ir žemę 2,57 ha 
Pagirės Viensodis. Kaina 
sutartinė. Graži vieta .  

Tel. 8 687 98 729. Rokiškis
• 5 kambarių rąstinį namą su 
0,24 ha sklypu Rokiškio raj., 
Panemunėlio gelež. stotyje, 
Šetekšnų g. Vandentiekio 
nėra, yra šulinys. Name 
negyvenama apie 10 m., 
reikalingas remontas. 
Daugiau informacijos 
telefonu. Kaina derinama. 
Kaina 4500 Eur.  
Tel. 8 629 66 624. Panevėžys
•  1 kambario butą, 3 
aukštas, reikalingas 
remontas . Kaina 24000 Eur. 
Tel. 8 647 87 342. Rokiškis
•  Namą 119 kv. m Rokiškio 
raj., Laibgalių k. Laibgalių 
g. 13. Pastato tipas: medinis 
su karkasu. Gyvenamas 
plotas: 83 kv. m.  Malkinės 
plotas: 40 kv. m. Malkinės 
sienos: medis su karkasu. 
Daržinės plotas: 39 kv. m . 
Kaina 14000 Eur.  
Tel. 8 659 12 691. Rokiškis
• Rokiškio r. 
Panemunėlyje 185 kv. m 
namą. 10 km iki Rokiškio. 
Erdvus 41 a sklypas. 3 
kambariai, virtuvė, vonios 

kambarys. Po namu rūsys. 
Antras aukštas neįrengtas. 
Grindinis šildymas, naujas 
pečius. Kaina 32000 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
•  Žemės ūkio paskirties 
sklypą 1,2 ha Parokiškėje. 
10 kilometrų nuo Rokiškio . 
Kaina 15000 Eur.  
Tel. 8 608 28 256. Rokiškis
•  2 kambarių 50,14 kv. m 
butą su 2,86 kv. m rūsiu 
Jaunystės g. 12. 4 aukštas. 
Plastikiniai langai, šarvuotos 
durys, stiklintas balkonas, 
suremontuota rakinama 
laiptinė . Kaina 35000 Eur. 
Tel. 8 687 41 112. Vilnius
•  4 kambarių butą 
Juodupėje, Liepų g. 2 
aukštas . Kaina 8500 Eur. 
Tel. 8 626 36 407. Rokiškis
• Sklypą prie Žiobiškio 
tvenkinio. 62 a. Namų valda. 
Sklype yra 23 a įžuvintas 
tvenkinys. 75 m tvenkinio 
pakrantės. Kaina 25000 Eur. 
Tel. 8 652 66 596. Rokiškis
•  2 kambarių butą Kauno 
g. Smulkesnė informacija 
telefonu . Tel. 8 645 32 738. 

Rokiškis
• Namą Kavoliškyje, Kalno 
g. 23,6 a sklypas. Atlikta 
dalis remonto, plastikiniai 
langai, grindinis šildymas, 
išbetonuota. 1 aukšte 3 
kambariai, virtuvė, vonios 
kambarys. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
•  Rokiškyje, Radutės g., 
nuosavų namų kvartale 19,8 
a namų valdos sklypą su 
namo projektu ir statybų 
leidimu. Elektra: šalia 
sklypo. Vanduo: miesto. 
Kanalizacija: miesto . Kaina 
15000 Eur.  
Tel. 8 687 41 112. Rokiškis
•  Panemunėlio GS 
prie Šetekšnos upės 
didelę sodybą su 2 ha 
žemės sklypu. Pastatai: 
gyvenamasis namas (152,82 
kv. m), ūkinis pastatas. 
Sklypo plotas: 2,05 ha . 
Kaina 10000 Eur.  
Tel. 8 687 41 112. Rokiškis
•  Žemės ūkio paskirties 
žemės sklypą 60 a 
Parokiškėse . Kaina 6000 
Eur. Tel. 8 687 98 729. 
Rokiškis
• Labai geroje vietoje 
Panemunėlio gelež. st. namą, 
ūkinius pastatus. Yra trifazis. 
Namas kraštinis, geras 
privažiavimas. 28 a žemės. 
Galima eiti ir gyventi.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą Kamajų 
miestelyje. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 620 15 919. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

•  Ieškomas automobilių 
kėbulų paruošėjas - surinkėjas 
. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 622 06 975. Rokiškis
•  Ieškau jaunos, energingos 
merginos kuri nebijo kamerų. 
Detaliau viska aptartume 
telefonu . Tel. 8 678 05 029. 
Rokiškis
•  Ieškomas mechanikas-
šaltkalvis lengvųjų 
automobilių (variklio, 
važiuoklės, stabdžių 
sistemos ir pan. remontas) - 
specialistui su darbo patirtimi. 
Naujos erdvios patalpos, 
nauji įrankiai, draugiškas 
kolektyvas, aprūpiname darbo 
apranga . Tel. 8 628 12 097. 
Rokiškis
•  UAB Rokauta siūlo 

pastovų darbą vairuotojams-
ekspeditoriams:  vilkikais su 
tentinėmis puspriekabėmis, 
motyvacinę darbo 
užmokesčio sistemą; 
lanksčias darbo sąlygas; 
mėnesinį darbo užmokestį 
nuo 1500 eur.; profesionalią 
komandą efektyviam 
rezultatui pasiekti.  
Tel. +370 685 18977, +370 
656 60552 . Rokiškis
•  Ieškau transporto kas galėtų 
pervežti baldus .  
Tel. 8 608 28 256. Rokiškis
• Ūkininko ūkyje 
reikalingas traktorininkas 
- mechanizatorius. Darbas 
ilgalaikis, pastovus. 
Privalumas, patirtis žemės 
ūkyje dirbant žemės dirbimo, 
purškimo darbus, derliaus 
nuėmimo darbus. Kaina 
1500 Eur. Tel. 8 660 87 681. 
Rokiškis
•  UAB Ramundas GM 
reikalingas (-a) vilkiko 
vairuotojas (-a). Darbo 
vieta - Dirbtuvių g. 13, 
Obeliai, Rokiškio r. Darbas 
pamaininis. Darbo užmokestis 
neatskaičius mokesčių nuo 
1120 Eur iki 1210 Eur.  
Tel. Nr. 861003980 .  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Žmogus ar šeima gyventi 
sodyboje vienkiemyje Jūžintų 
sen. Sodyba didelė, keletą 
metų negyvenama. Namas 
medinis, elektra yra, vanduo 
iš šulinio. Reiktų nebijoti 
darbo, apsitvarkyti namus. 
Galėčiau prisidėti finansiškai. 
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Tel. 8 682 52 801. Rokiškis
• Ieškome pagalbinio 
darbuotojo statybose. 
Stogai, fasadai. Jai esi 
pasiruošęs dirbti ir užsidirbti. 
Atsiskaitome kas penktadienį. 
Tel. 8 608 09 520. Rokiškis
• Ieškomas pagalbinis 
darbininkas prie malkų.  
Tel. 8 612 59 168. Rokiškis
•  Ieškau meistro sudėti 
grindis verandoje .  
Tel. 8 646 81 861. Rokiškis
•  Įmonė ieško pagalbinių 
darbuotojų prie statybos 
darbų. Darbas pastovus, nuo 
pirmadienio iki penktadienio. 
Suteikiamos visos socialinės 
garantijos . Tel. 8 601 01 990. 
Rokiškis
•  Skubiai reikalingi 
produkcijos darbuotojai 
mėsos fabrike, darbas 
Norvegijoje, Rogaland .  
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
• Ieškau žmogaus prie 
griovimo darbų su B 
kategorijos vairuotojo 
pažymėjimu. Kaina 5 Eur. 
Tel. 8 650 86 798. Rokiškis
•  Kavoliškyje ieškoma 
moteris, kuri galėtų 2-3 kartus 
per mėnesį tvarkyti butą .  
Tel. 8 605 68 654. Rokiškis
•  Reikalingas tarptautinių 
pervežimų vairuotojas darbui 
su tentine puspriekabe. 
Maršrutas: Lietuva - 
Prancūzija - Lietuva. Reisas 
trunka 7-10 d .  
Tel. 8 620 52 423. Anykščiai
•  Ieškomas programinės 
įrangos ir taikomųjų 
programų kūrėjas ir 
analitikas. Mokėti dirbti su 
xHTML, PHP, JavaScript. 
Privalumai: AJAX 
technologijų išmanymas, 
reliacinių duomenų bazių 
MySQL ir Microsoft SQL 
žinios, jQuery žinios . Kaina 
800 Eur. Tel. 8 657 58 415. 
Rokiškis
• Darbo pobūdis: UX/UI 
dizaineris pateikia eskizus ir 
karkasus, kaip turėtų atrodyti 
patogi ir aiškiai suprantama 
svetainė ar programėlė. 
Internetinių projektų (Web 
/ CRM / Mobile) dizainų 
kūrimas HTML/CSS/ADOBE 
PHOTOSHOP/FIGMA 

technologijų pagalba. Kaina 
800 Eur. Tel. 8 657 58 415. 
Rokiškis
•  Reikalinga mezgėja/-as 
virbalais, megzti kojines 
namuose . Tel. 8 692 50 786. 
Rokiškis
•  Darbo pobūdis, 
pareigybės aprašymas: 
dokumentų, pasiūlymų 
ruošimas, dokumentacijos 
plano ruošimas ir 
vykdymas, kasdienis biuro 
administratoriaus darbas ir 
kiti projektų vadovo pavesti 
darbai . Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 657 58 415. Rokiškis
•  Ieškome turinio ir 
skaitmeninės rinkodaros 
vadybininko (IT sritis) . 
Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 657 58 415. Rokiškis
•  Ieškau pjovėjų arba 
pagalbinių darbininkų miške . 
Tel. 8 616 51 956. Rokiškis

IEŠKO DARBO

•  Ieškau darbo savaitgaliais. 
Bet koks tinka . Tel. 8 678 26 
467. Rokiškis
•  17 m. jaunuolis ieško 
sezoninio darbo vasarai. 
Savaitgalinis darbas 
nedomina . Tel. 8 623 25 845. 
Rokiškis
•  Ieškau darbo. Galiu 
prižiūrėti vaikščiojantį ligonį 
arba mažametį vaiką. Patirties 
turiu . Tel. 8 628 01 846. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu 
prižiūrėti senyvo amžiaus 
žmogų. Turiu patirties. 
Galiu dirbti ryte, per pietus, 
vakarais ir išeiginėmis.  
Tel. 8 625 24 087. Rokiškis
• Vyras ieško darbo. Galiu 
pjauti žolę, pjauti skaldyti 
malkas. Tel. 8 608 28 256. 
Rokiškis
•  Vyras ieško darbo. Galiu 
pjauti žolę, pjauti malkas bei 
skaldyti . Tel. 8 687 98 729. 
Rokiškis
•  Moteris iešo bet kokio 
darbo. Siūlyti įvairius 
variantus . Tel. 8 624 11 019. 
Rokiškis
•  Ieškau darbo. Galiu savo 
įrankiais pjauti malkas, žolę . 
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
•  Ieškau darbo savaitgaliais. 

Galiu padėti atlikti beveik bet 
kokius darbus Rokiškyje .  
Tel. 8 644 46 517. Rokiškis
• Du 18 m. vyrai ieško darbo 
aplink Rokiškį.  
Tel. 8 629 81 848. Rokiškis
•  Galiu prižiūrėti senyvo 
amžiaus žmogų. Esu baigusi 
soc.darbuotojos padėjėjos 
kursus. Neturiu žalingų 
įpročių . Tel. 8 605 26 340. 
Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Galiu 
prižiūrėti senyvo amžiaus 
žmones. Turiu patirties.  
Tel. 8 615 92 745. Rokiškis

•  Beveik naują kavos aparatą 
Zelmer Maestro. Galia 1050, 
slėgis-15, vandens talpa-2,1 
l. Vandens lygio indik, karoto 
vandens funkcija. Pieno 
paruošimas garu Cappuccino/
Late. Naudojama malta 
kava. Vienu metu gali būti 
užpildomi du puodeliai. 
Pusiau automatinis. Kaina 
derinama . Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 682 20 068. Rokiškis
•  Geros būklės mikrobangų 
krosnelę Samsung T.D.S. 
Metų senumo, juodos spalvos 
. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 674 22 229. Rokiškis
•  Veikiantį dulkių siurblį 
Beko . Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 611 78 562. Rokiškis
•  Dujinę viryklę . Kaina 
90 Eur. Tel. 8 620 71 468. 
Rokiškis
•  Skalbimo mašiną . Kaina 
120 Eur. Tel. 8 620 71 468. 
Rokiškis
•  Vieną kartą naudotą 
gruzdintuvę . Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 680 90 181. Rokiškis
•  10 l elektrinį vandens 
šildytuvą . Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 679 38 286. Rokiškis
•  Mikrobangų krosnelę Acme 
. Tel. 8 605 80 900. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

•  4 rėmelių medsukį 
cinkuotos skardos .  
Tel. 8 650 86 833. Rokiškis
•  Naujus įvairius kraunamus 
klausos aparatus. Čekų, 
Vokiečių gamybos. Siunčiu 
nuo 60 Eur .  
Tel. 8 646 04 605. Rokiškis

KITA

•  Naujus įvairius žvejybos 
tinklus. Pristatome . Kaina 
40 Eur. Tel. 8 646 04 605. 
Rokiškis
•  Skaldytas pagrinde beržines 
malkas. Južintų sen. Rageliai 
. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 686 07 834. Rokiškis
• Lapuočių skaldytas malkas. 
Atvežu sunkvežimiu 8 m.  
Tel. 8 602 53 232. Rokiškis
•  Naudotus špižinius 
radiatorius, apie 100 sekcijų, 
po 3 Eur. už sekciją .  
Tel. 8 698 86 362. Rokiškis

•  PS 4. Priedai: klaviatūra, 
pelė, ausinės, žaidimas ir 
paskira paliekama su nemažai 
pirktų žaidimų. Yra du pultai, 
abu veikia, laidai Ps. Be dėžės 
. Kaina 220 Eur.  
Tel. 8 616 27 809. Rokiškis
•  Kompiuterį Intel i5-4440 
CPU 3,10 GHZ. RAM 8,00 
GB, vaizdo plokštė GeForce 
GTX1660 . Kaina 400 Eur. 
Tel. 8 685 12 320. Rokiškis
•  Stacionarų kompiuterį 7 
Wind . Tel. 8 605 80 900. 
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

•  Samsung Galaxy S9 Plus. 
Viskas veikia kaip priklauso. 
Nedaužtas ir neremontuotas. 
Ekranas turi naudojimo 
žymių. Yra dėžutė, kroviklis, 
silikoninis dėklas . Kaina 
130 Eur. Tel. 8 697 41 092. 
Rokiškis
•  Idealios išvaizdos Samsung 
Galaxy S20. Visą laiką buvo 
naudotas su silikoniniu 
dėklu ir apsauginiu stikliuku. 
Nedaužtas ir neremontuotas. 
Viskas veikia kaip priklauso. 
Yra dėžutė, kroviklis. 
Pridėsiu naują juodą 
silikoninį dėklą . Kaina 
310 Eur. Tel. 8 697 41 092. 
Rokiškis
•  Geros būklės Huawei 
P40 Lite. Saugotas nedužęs, 
veikia viskas. Programas 
siustis per ap galerija 
galima visas. Kamera 
labai gera. Yra dėžutė, 
kroviklis.&nbsp;Greitas 
krovimas.&nbsp;Kaina 

MOBILIEJI TELEFONAI

minimaliai derinama . Kaina 
100 Eur. Tel. 8 616 27 809. 
Rokiškis
•  Telefoną Huawei P40 Pro . 
Kaina 320 Eur.  
Tel. 8 607 68 436. Rokiškis
•  Geros būklės telefoną 
Samsung Galaxy Note 3. 
Spalva auksinė . Kaina 
60 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis
•  Labai geros būklės telefoną 
iPhone 6s 165 GB. Spalva 
sidabrinė . Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Huawei P40 Pro 256 GB. 
Skilęs ekranas, veikia. Kaina 
90 Eur. Tel. 8 698 53 124. 
Rokiškis

•  Pianiną. Kaina derinama . 
Kaina 220 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
•  Pianiną . Kaina 220 Eur. 
Tel. 8 620 71 468. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

•  Prašau padovanoti 
automatinę skalbimo mašiną . 
Tel. 8 602 21 055. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

•  Du vaikiškus minamus 
traktorius su priekabėlėmis. 
Už abu 80 Eur., vieno kaina 
40 Eur . Tel. 8 624 90 036. 
Rokiškis
•  Vaikišką Chicco vežimėlį. 
Susilanksto, nusiima stogelis, 
stogelis su stoglangiu. Yra 
šilta apsauga kojytėms 
žiemai, dvigubi ratai (lengvai 
stumasi neasfaltuotu keliu). 
Išvalytas, tačiau reikėtų 
kai kurias detales nuėmus 
išsiplauti . Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 687 96 911. Rokiškis
• Vežimą, 20 Eur, maniežą,  
20 Eur, triratuką, 10 Eur. 
Reikia išsivalyti patiems. 
Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 621 13 926. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

RASTA, PAMESTA

•  Pamesta vyriška piniginė . 
Tel. 8 616 07 557. Rokiškis

•  Traktoriuką-žoliapjovę 
Partner. Brigstration 
12,5ag variklis, penkių 
bėgių mechaninė dėžė, be 
surinkimo, tik smulkinimas . 
Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 673 76 232. Rokiškis
•  Šakų smulkintuvą-kapoklę 
su benzininiu 15ag varikliu. 
Du velenai po 3 peilius. 
Smulkina mediena iki 8 
cm storio, 5-15 cm ilgio 
gabaliukais. Pagaminta 
Lietuvoje, su garantija. 
Velenų dantračiai sukasi 
tepale . Kaina 1350 Eur. 
Tel. 8 673 76 232. Rokiškis
• Naują savaeigę žoliapjovę. 
Kuriasi elektros starteriu. 
Kaina 320 Eur.  
Tel. 8 659 64 181. Rokiškis
•  Nedideliems plotams 
elektrinę žoliapjovę . Kaina 
45 Eur. Tel. 8 682 31 964. 
Rokiškis
•  Trimerį su defektais .  
Tel. 8 676 76 509. Rokiškis
•  Savaeigę žoliapjovę. 
Kuriasi, pjauna . Kaina 
50 Eur. Tel. 8 693 04 817. 
Zarasai

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Mažai naudotą dviratį-
treniruoklį. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 616 55 300. Rokiškis
• Geros būklės treniruoklį. 
Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 682 76 679. Rokiškis

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS

•  Įvairią pjautą statybinę 
medieną . Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
•  14 kub. m eglės rąstus .  
Tel. 8 611 17 092. Rokiškis
•  Lentas grindims . Kaina 

STATYBINĖ ĮRANGA
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1000 Eur. Tel. 8 620 71 468. 
Rokiškis
•  Sausą statybinę medieną 
viengubo pjovimo. Ilgis 5 m 
ir 2,5 m, 5 mm storio. Galiu 
supjauti pagal poreikį .  
Tel. 8 607 56 198. Rokiškis
•  Naudotas spygliuočių 
medienos lakuotas duris 
su stakta. Išmatavimai 
2,08x0,86 m. 3 raktai. Varčios 
išmatavimai 2,00x0,78 m . 
Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 675 03 048. Rokiškis
• Spygliuočių medienos lauko 
dailylentes. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Lapuočių medienos 
dailylentes. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
•  Šamotines plytos. 0,50 
Eur/vnt . Tel. 8 620 21 782. 
Rokiškis

•  Fotoaparatą Sony. Yra 
pilnas komplektas . Kaina 
100 Eur. Tel. 8 680 90 181. 
Rokiškis
• Filmavimo kamerą Sony. 
Kaina 155 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
•  Skaitmeninį imtuvą TV 
Start. 14 kanalų .  
Tel. 8 605 80 900. Rokiškis
•  Televizorių Star 125 cm. 
Android . Kaina 220 Eur.  
Tel. 8 639 04 429. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

•  Vagotuvą. Kaina derinama . 
Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 682 77 393. Rokiškis
•  Jamz variklių dalis .  
Tel. 8 682 77 421. Kupiškis
•  MTZ, Amkador tinkantį 
variklį 6 cilindrų. Geros 
būklės, pilnos komplektacijos. 
Galima užvesti, pristatyti į 
reikiamą vietą . Kaina 2200 
Eur. Tel. 8 682 77 421. 
Kupiškis
•  Jamz 236, 238 variklius. 
Geros būklės, pilnos 
komplektacijos. Galima 
užvesti, bei pristatyti į 
reikiamą vietą .  
Tel. 8 682 77 421. Kupiškis
•  Hidroforo talpą. 800 l su 
važiuokle . Tel. 8 615 19 401. 
Kupiškis
• Lenkišką chemikalų 
purkštuvą su lygio balansiru 
ir Itališku siurbliu. 12 m 
pločio. Tel. 8 615 19 401. 
Kupiškis
• DT-20 traktoriaus tarpinę po 
galvute kuro siurblys.  
Tel. 8 607 56 198. Rokiškis
•  Savos gamybos priekabą-
platformą 3x2 m . Kaina 
250 Eur. Tel. 8 604 36 830. 
Rokiškis
•  T25 ratlankį . Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

•  Naudotą paspirtuką 
Scooteris. Išaugome, reikėtų 
pakeisti vieną guolį . Kaina 
30 Eur. Tel. 8 686 94 691. 
Rokiškis
•  Tvarkingą moterišką dviratį 
. Kaina 60 Eur.  

TRANSPORTO PRIEMONĖS

Tel. 8 659 64 181. Rokiškis
•  Elektrinį sulankstomą 
dviratį . Tel. 8 670 06 481. 
Rokiškis
•  Tvarkingus lengvus 
vokiškus dviračius. Vyriški, 
moteriški, paaugliams .  
Tel. 8 659 64 181. Rokiškis
•  Geros būklės mažai naudotą 
dviratį. Tinkamas jaunimui. 
Raudonos spalvos . Kaina 
120 Eur. Tel. 8 620 71 468. 
Rokiškis
•  Tvarkingą Audi A4 B6. 
2004 m., 1,9 l, TDI, 74 kW. 
Sline komplektacija . Kaina 
2650 Eur. Tel. 8 602 13 688. 
Rokiškis
•  Keičiu l. a. priekabą į 3 
vagų bulvių sodinamąją. 
Galima priemoka .  
Tel. 8 610 70 183. Kupiškis
•  Audi B4. 1992 m., 1,9 l, D, 
55 kW. Pasibaigus TA, yra 
defektų . Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 612 26 521. Rokiškis
•  Tvarkingą VW Sharan 81 
kW, TA iki 2023-12-31 keičiu 
į keleivinį autobusiuką . 
Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 610 89 361. Rokiškis
• Tvarkingą dviratį. Ratai 26 
dydžio. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 625 82 360. Rokiškis
• Audi 80 B4. 1995 m., 1,9 l, 
TDI, 66 kW, sedanas, TA iki 
11-02. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 622 68 880. Rokiškis
• Geros būklės vaikišką 
dviratį. R20 ratai. 3 vidinės 
pavaros. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 622 68 880. Rokiškis
•  Naują elektrinį paspirtuką 
Ninebot Kick Scooter . Kaina 
400 Eur. Tel. 8 684 51 525. 
Rokiškis
•  Dviratį. Apžiūrėti galite 
Kavoliškyje . Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 605 68 654. Rokiškis
•  Dviratį. 28 colių ratai . 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 674 54 
495. Rokiškis
•  Opel Zafira. 2000 m., 2,0 l, 
D, TA iki 2022-07-11 . Kaina 
450 Eur. Tel. 8 624 31 256. 
Kupiškis
•  Opel Astra (universalas), 
1999 m., 2 l variklis, TA 2 
metai . Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 655 75 642. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

•  2000 m. Renault Scenic 
dalimis. Lietus ratus su 
padangomis, galinį tiltą, 
žibintus, galinį dangtį .  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Audi A3 dalimis. 1998 
m., 1,9 l, 81 kW. Variklį, 
sankabą, galinį dangtį ir kitas 
dalis. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• VW Passat dalimis. 1999 
m., 1,9 l, TDI, 81 kW.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Padangas vasarines 185/65 
R15, M+S ir 195/65 R15. 
Tel. 8 651 48 433. Rokiškis
•  Naujas vasarines padangas 
Barum 205/55 R16 . Kaina 
160 Eur. Tel. 8 641 48 433. 
Rokiškis
•  Naujas padangas R17 
225/65. 4 vnt . Kaina 200 
Eur. Tel. 8 672 48 125. 

Rokiškis
•  Audi A4 B6 1,9 l, TDI, 
96 kW restauruotą turbiną . 
Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 628 01 976. Rokiškis
•  Volvo XC60 R18 5/108 
orgiginalius ratlankius su 
padangomis . Kaina 500 Eur. 
Tel. 8 641 48 433. Rokiškis
•  Vasarines padangas 195/65 
R15 Brigdestone. Likutis 6-7 
cm . Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 606 14 217. Rokiškis
•  Audi A4 dalimis. 1,9 l, 
81 kW . Tel. 8 682 58 004. 
Rokiškis

•  Ford Galaxy dalimis. 2003 
m., 1,9 l, 96 kW .  
Tel. 8 628 47 947. Kupiškis
•  BMW 520 E39 dalimis. 
2,0 l . Tel. 8 612 48 499. 
Rokiškis
• Volkswagen Sharan 
dalimis. 1999 m., sidabrinės 
spalvos.  Dureles, dangčius. 
Tel. 8 607 56 198. Rokiškis
•  Passat B5 B5+ dalimis. 
1,9 l, 81 kW, 85 kW, 96 kW . 
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Naujas IŽ padangas 
3,25x19. Tel. 8 458 75 274. 
Rokiškis

•  Audi 80 dalimis. 1990 m., 
2,0 l, benzinas .  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
•  Automobilinius radijo 
grotuvus. Blaupunkt senos 
laidos. Kaina sutartinė .  
Tel. 8 676 78 801. Rokiškis
• BMW 320D E46 dalimis. 2 
l, 110 kW. Tel. 8 627 41 833. 
Rokiškis
•  Aliuminio originalią 
rampą į autobusą. Lengvas 
prisukimas. Tinka 
traktoriukus užvaryti. Galima 
apžiūrėti Taikos g. 18, 
Automobilių švara, Rokiškis. 

Tel. 867767391 . Kaina 
270 Eur. Tel. 8 629 50 988. 
Rokiškis
•  Vasarines padangas 225/45 
R17. Protektoriaus dar tikrai 
daug. 2 vnt . Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 657 88 608. Rokiškis
•  Naujus 1998 m. VW Passat 
1.9 TDI, 81 kW paskirstymo 
diržą su guoliukais, aušinimo 
siurblį, generatoriaus diržą . 
Tel. 8 698 86 362. Rokiškis
•  Renault Scenic dalimis. 
2001 m., 2 l, 102 kW, 4x4, 
džipas, benzinas .  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis

Salų dvare – grožio ir mados šventė
Salų dvare surengtas 

tarptautinis festivalis 
„Fashion Top Modeliu-
kas“. Kaip sako šio ren-
ginio organizatorė Julija 
Dremienė, nors pasaulyje 
vyksta neramumai, vis 
dėl to nėra nieko labiau 
intriguojančio ir kartu 
viliojančio, kaip grožis. 
Juk ne veltui sakoma, 
kad grožis išgelbės pa-
saulį.

Tapo iššūkiu
Salų dvaro valdytoja 

Birutė Dapkienė džiaugia-
si ne tik įvykusia puikia, 
daug svečių sulaukusia 
mados švente, bet ir tuo, 
kad atvykusieji buvo su-
žavėti dvaru. Konkurse 
dalyvavo vaikų estetinio 
lavinimo studijos, modelių 
agentūros, madų teatrai iš 
Lietuvos, taip pat vaikai iš 
Ukrainos.

„Žinoma, surengti tokį 
renginį mums buvo didžiu-
lis iššūkis, nes rūmuose 
vis dar nesibaigia remon-
tas, tačiau konkursas buvo 
suplanuotas prieš metus, 
todėl negalėjome nuvilti 
organizatorių“, – sakė B. 
Dapkienė.

Tad praktiškai per vie-
ną dieną Salų dvaro rūmai 
pagal šventės idėją virto 
vientisu originaliu objektu, 
kuriame apsijungia drabu-
žių ir rūmų konstrukcijos.

Kaip sako dvaro šeimi-
ninkė, galima buvo per-
skaityti istorinės epochos 
išpažintį, estetinį suvoki-
mą, grožį ir meniškumą.

Iš visos Lietuvos
Rokiškio krašte sureng-

tame 21-ajame „Fashion 
Top Modeliukas“ konkurse 
dalyvavo daugybė svečių: 
Irina Mai Mai – stilizuotų 
ordinų ir medalių kūrėja, 
„Medalika“ prekės ženklo 
įkūrėja iš Kauno, Laimutė 
Marija Jancevičienė – mo-
delių studijos „Grožio mo-
zaika“ vadovė direktorė iš 
Panevėžio, Lech Adamonis 
– drabužių stilistas, Rūta 
Andre – fotomenininkė, 

Violeta Vasilionok –  „SV 
Models“ vadovė iš Vil-
niaus, Natalija Černyšova 
– choreografė iš Klaipė-
dos. Beveik 40 metų stažą 
turinti klaipėdietė neseniai 
grižo iš Amerikos, kur 15 
metų dirbo teatro chore-
ografe. Ji subūrė šokių 
kolektyvą, su kuriuo da-
lyvavo įvairiose šventėse 
ir tarptautiniuose festiva-
liuose.

Komisijai pirmininkavo 
Irina Konstantinova – Eu-
razijos televizijos ir radi-
jo akademijos akademikė, 
vadovė tarptautinės pro-
gramos „Maxim‘s Club“, 
pelniusi prestižinius Eu-
ropos apdovanojimus iš 
Graikijos.

Renginio „Fashion Top 
Modeliukas“ organizatorė 
– Julija Dremienė iš Vil-
niaus.

Tikrai visagalis
„Sakoma, kad grožis iš-

gelbės pasaulį. Iki šiandie-
nos abejojau tuo posakiu, 
tačiau užkulisiuose pama-
čiusi mūsų konkurso daly-
vius supratau, kad grožis 
tikrai yra visagalis“, – sakė 
J. Dremienė.

Kasmet festivalis pasi-
pildo vis daugiau vaikų ir 
kolektyvų. Kadangi šiais 
metais ne visi norintie-
ji galėjo dalyvauti, todėl 
konkurso organizatoriai 
tikisi, kad jie galės prisi-
jungti kitąmet.

„2022 metais Kaunas 
yra Europos kultūros sos-
tinė, o grafo Reinholdo 
Tyzenhauzo valdymo lai-
kais Salų dvare rengtose 
puotose dalyvavo tuome-
tinės Kauno gubernijos 
aukštuomenė, todėl po visą 
Lietuvą vyksta renginiai, 
susiję su Lietuvos kultū-
ros tausojimu, supažindina 
mus su jos istoriniais ša-
knimis, unikaliais pavel-
dosauginiais paminklais: 
pilimis, rūmais, dvarais, 
gamtiniais draustiniais. 
Dėl to vienoje iš tokių vie-
tų buvo surengtas šis kon-
kursas“, – kalbėjo J. Dre-
mienė.

Aušra 
MALINAUSKIENĖ
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Birželio 10-oji, 
penktadienis, 

23 savaitė.
Iki Naujųjų liko 204 dienos.

Dangaus kūnai: 
saulė teka 4.43 val., 
leidžiasi 21.53 val. 

Dienos ilgumas 17.10 val.
Mėnulis (priešpilnis)

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Diana, Liutgarda, Pelagija, 
Galindas, Vingailė, Margarita
Rytoj: Barnabas, Tvirmantas, 

Aluona, Flora
Poryt: Anupras, Ramūnas, 

Dovė, Kristijonas, Kristis, Vilma, 
Kristė

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1580 — Portugalijos Respubli-
kos diena.

1610 — Manheteno saloje (da-
bartinis Niujorkas, JAV) išsilaipino 
pirmieji olandų naujakuriai.

1793 — Paryžiuje (Prancūzija) 
atidarytas pirmasis pasaulyje zoo-
logijos sodas.

1819 — gimė prancūzų tapy-
tojas Gustave Courbet (Gustavas 
Korbė).

1832 — gimė vokietis Nikolaus 
August Otto (Nikolas Augustas 
Otas), išradęs keturtaktį vidaus de-
gimo variklį.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1801 — gimė Jonas Ferdinan-
das Kelkis, Mažosios Lietuvos pe-
dagogas ir raštijos darbuotojas, 
leidęs ir redagavęs (nuo 1832 m.) 
vieną pirmųjų lietuviškų laikraščių 
„Nusidavimai apie Evangelijos 
prasiplatinimą tarp žydų ir pago-
nių“. Mirė 1877 m.

1902 — gimė tautosakininkė 
Margarita Vymerytė. Mirė 1965 
m.

1903 — gimė poetas Jonas 
Graičiūnas.

1920 — Šiauliuose gimė poe-
tė Aldona Irena Nasvytytė.

1921 — gimė poetas, kalbi-
ninkas, poliglotas, humanitarinių 
mokslų (fi lologijos) daktaras Vy-
tautas Sirtautas. Mirė 2008 m.

1931 — gimė ilgametis Vil-
niaus universiteto Lietuvių litera-
tūros katedros profesorius, 

Post scriptum
Po svetimu stogu ne visada 

patogu.

Greitas braškinis tiramisu (be kiaušinių)

PARUOŠIMO BŪDAS:
1. Paruoškite sirupą: dubenėlyje sumaišykite visus sirupui skirtus ingredientus, kol cu-
krus ištirps. Atidėkite į šalį.
2. Paruoškite kremą: į didelį plakimo dubenį sudėkite maskarponę, miltelinį cukrų, trin-
tas braškes, nutarkuotas citrinos žieveles. Išspauskite pusės citrinos sultis. Trumpai išpla-
kite elektriniu plakikliu, kol gausite tolygios tekstūros plakinį. Neperplakite. Toliau plak-
dami, pamažu į plakinį supilkite riebią grietinėlę. Padidinkite plakimo greitį ir plakite, kol 
gausite tvirtas kremo putas.
3. Paruoškite braškes: supjaustykite braškes riekelėmis, sumaišykite su cukrumi ir citrinų 
sultimis.
4. Susluoksniuokite: kepimo formos dugną plonai aptepkite kremu. Vienu sluoksniu iš-
dėliokite biskvitinius sausainius, prieš tai kiekvieną jų trumpai pamirkę sirupe. Užklokite 
braškių griežinėliais. Aptepkite braškes maždaug puse turimo kremo, paviršių išlygin-
kite.
5. Išdėliokite dar vieną sluoksnį sirupe trumpai pamirkytų sausainių. Galiausiai aptepkite 
likusiu maskarponės kremu, paviršių išlyginkite.
6. Palaikykite susluoksniuotą tiramisu šaldytuve bent kelias valandas ar per naktį. Prieš 
patiekdami ant viršaus išdėliokite braškių puseles.

SIRUPUI:
• 125 gramai vandens (0.5 stiklinės)
• 2 šaukštai cukraus
• 0.5 vieneto citrinų sulčių
KREMUI:
• 250 gramų maskarponės sūrio
• 250 gramų grietinėlės, 35% riebumo 
(1 stiklinės)
• 65 gramai cukraus pudros (0.5 
stiklinės)
• 3 šaukštai braškių (trintų)
• 0.5 vieneto citrinų (reikės žievelės ir 
sulčių)
ĮDARUI:
• 300 gramų braškių
• 2 šaukštai cukraus
• 1 šaukštas citrinų sulčių
PAGRINDUI:
• 200 gramų biskvitinių pirštelių
PAPUOŠIMUI:
• šiek tiek braškių

Gitos Kolosovienės karpiniu 
pasipuoš dar vienas Rokiškio 
daugiabutis

Komisija priėmė vie-
ningą sprendimą ir Aukš-
taitijos regiono karpinių 
konkurso, skirto Lion-
gino Šepkos 115-osioms 
gimimo metinėms pami-
nėti, nugalėtoju paskelbė 
Gitos Kolosovienės karpi-
nį. Šiais metais, vertinant 
darbus, komisijai nebuvo 
žinomi darbų autoriai.

Karpytojos darbas pa-
puoš daugiabučio namo 
sieną Taikos gatvėje, Ro-
kiškyje. Dar  nėra tiksliai 
žinoma, kuris Taikos ga-
tvės daugiabutis namas 
3-ias ar 9-as pasipuoš šiuo 
karpiniu, bet tikimasi, jog 
gyventojai pritars siūly-
mui, jog ant jų gyvenamo 
namo sienos pasirodytų 
karpinio motyvais sukurtas 
piešinys.

Tai bus jau trečiasis 
daugiabutis, pasipuošęs 
tautodailininkės Gitos Ko-
losovienės karpinio moty-
vais.

„Rokiškio sirena“ 
inform.

V. Zakarkos sukurtos medžio 
skulptūros modernizuotos 
QR kodais

Rokiškio liaudies tea-
tras savo 63 gimtadienio 
proga, liaudies meistro bei 
aktoriaus Vidmanto Za-
karkos sukurtas medžio 
skulptūras, skirtas Rokiš-
kio Liaudies teatro šešias-
dešimtmečiui ir jo pirmojo 
režisieriaus Vytauto Va-
jegos gimimo šimtmečiui, 
taip pat pirmojo slapto vai-
dinimo Panemunėlio apy-

linkėje atminimui padarė 
„modernias".

Telefono kamera arba 
specialia programėle tele-
fone nuskenavus QR kodą 
galima pamatyti S. Daščioro 
sukurtą fi lmuką „Nuo pirmo 
slapto vaidinimo iki INTER-
RAMPOS".

„Rokiškio sirena“ 
inform.
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas 

Birželio 11 d. Naktį 15
Dieną 24

V,
3-8 m/s

Birželio 12 d. Naktį 13
Dieną 24

V,
4-9 m/s

Birželio 13 d. Naktį 9
Dieną 21

PV,
3-8 m/s

Birželio 14 d. Naktį 11
Dieną 19

V,
5-10 m/s

Orų prognozė birželio 11 - 14 d.

Buvusioje alaus darykloje pradėtos 
šalinti avarijos grėsmės

stogo dalis.

Rokiškio dvaro ansam-
blio alaus darykla – vienas 
įdomiausių, išskirtiniausių 
pastatų Rokiškyje. Jo istori-
ją gaubia romantikos aura: 
darykla įamžinta ir dailės 
kūriniuose, o paslapčių iš-
siilgę rokiškėnai jai sukūrė 
romantišką „Krošinskių pi-

laitės“ istoriją. Tiesa, mažai 
ką bendro turinčią su tikro-
ve. Tačiau pastatas svarbus ir 
vertingas ne tik dėl jo unika-
lios architektūros, bet ir dėl 
to, jog šalia jo – pačios anks-
tyviausios Rokiškio istorijos 
klodai.

„Rokiškio sirena“ 
inform.

Prasidėjo avarinės grės-
mės šalinimas ir pastato 
apsaugos priemonių ren-
gimo darbai. Bus nuimta 
pastato įdubusio stogo da-
lis, nuimtos čerpės. Tada 
specialistai sutvarkys ir 
sutvirtins medines kons-
trukcijas bei uždės laikiną 
cinkuotą stogo dangą. Be 
to, bus tvarkoma ir likusi 

Rokiškio rajono švietimo įstaigų 
darbuotojai dalyvavo Camino 
Lituano žygyje

Rokiškio mokyklos-darželio 
„Ąžuoliukas", Juodupės ir 
„Varpelio" lopšelio darželio, 
Senamiesčio progimnazijos 
bendruomenių nariai.

 Žygeiviai susipažino su 
Papilio ir Panemunio isto-
rija, kiekvienas pagal po-
reikius ir galimybes įveikė 
savo Camino Lituano trasos 
atkarpą. Dėkojame švietimo 
bendruomenėms palaikiu-

sioms žygio idėją ir prisidė-
jusioms prie organizavimo.

 Žygeiviai buvo gerai nu-
siteikę, džiaugėsi bendryste 
ir išreiškė norą Švietimo ir 
sporto skyriui suorganizuoti 
daugiau aktyvaus pobūdžio 
renginių rajono švietimo 
bendruomenei.

„Rokiškio sirena“ 
inform.

Birželio 3 d. popietę 
Rokiškio rajono švietimo 
įstaigų darbuotojai buvo 
pakviesti į Camino Lituano 
žygį maršrutu Papilys - Pa-
nemunis.

 
Žygiuoti pasiryžo Pan-

dėlio gimnazijos, Rokiškio 
Juozo Tumo-Vaižganto gim-
nazijos, Rokiškio pedagogi-
nės psichologinės tarnybos, 

Sporto klubas „Grizlis“ sportininkai - 
tarp geriausiųjų

2022 metų birželio 4-5 
dienomis Jonavoje vyku-
siame Lietuvos Klasikinės 
jėgos trikovės čempionate, 
tarp stipriausių šalies jaunių 
amžiaus grupės dalyvių - du 

„Grizlio" sporto klubo spor-
tininkai.

Domantas Barauskas iki 
93 kg iškovojo pirmąją vie-
tą, absoliučioje įskaitoje taip 
pat buvo nenugalimas ir už-

ėmė pirmąją vietą, Vykintas 
Strungys - kategorijoje iki 83 
kg užėmė antrą vietą, abso-
liučioje įskaitoje trečią vietą. 

„Rokiškio sirena“ 
inform.
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Prestižinė užmiesčio 
gyvenvietė. Vienas 
"naujasis lietuvis" šaukia 
kitam iš balkono:

- Klausyk, bachure, tavo 
uošvienė įkrito į mano 
baseiną su krokodilais!

- Na ir kas? Tavo 
krokodilai, tu juos ir 
gelbėk.

***
Interviu su 

milijonieriumi:
- Sakykit, kas jums 

padėjo užsidirbti tiek 
pinigų?

- Kantrybė, tik kantrybė!
- Bet mes juk žinome 

daugybę dalykų, kur jokia 
kantrybė nepadėtų. Tarkim, 
jei nešiotum vandenį 
rėtyje, tai kad ir kiek 
besistengtum, vandens 
neprineštum.

- Kodėl gi ne? Tereikia 
sulaukti žiemos.

***
- Brangusis, ką 

padovanosime sūnėnui? 
Juk 14-a sukako.

- Gal ką nors 
originalaus? Pavyzdžiui, 
pripučiamą moterį.

- Na, tu ir "originalus"! 
Berniukas juk toks 
santūrus, inteligentiškas...

- Tada pripučiamą 
moterį su akiniais!

***
Ateina Petriukas į 

parduotuvę su 5 litais ir 
nori nusipirkti 2 žaislines 
mašinas po 2.50 lt. Priėjus 
Petriukui prie kasos, 
pardavėja jam sako:

- Petriuk, juk šitie 
pinigai netikri.

Petriukas atsako:
- Bet mašina irgi 

netikra.
***
Į traukinio vagoną 

įgriūva uždusęs keleivis.
- Velnias, o vis dėlto 

suspėjau!
- Neatrodo, kad labai 

tuo džiaugtumėtės.
- O ko čia džiaugtis! 

Buvau toks tikras, kad 
pavėluosiu, jog palikau 

Leidžiamas antradieniais ir
penktadieniais
Laikraščio tiražas – 3000 egz.
Redakcija už skelbimų, reklamos 
ir užsakomųjų straipsnių turinį 
neatsako
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namie lagaminą.
***
Iš policininko 

Petraičio pasiaiškinimo: 
"O paskui sulaikytasis 
ėmė daužytis 
šonkauliais, veidu ir 
kitomis jautriomis 
kūno dalimis per mano 
batus..."

***
Vaikinas skundžiasi 

psichiatrui:
- Gydytojau, manęs 

niekas nesupranta...
- Kaip suprast?
***
Medicinos seselė 

nustemba pamačiusi kaip 
iš daktaro kabineto lyg 
kulka išlekia vienuolė.

- Kas jai, gydytojau?
- Ai, nieko ypatinga. 

Tiesiog pasakiau, jog ji 
nėščia.

- Bet to negali buti!
- Gal ir negali. Bet 

žagsulį kaip ranka 
nuėmė.

•  Grikių sėklas Smuglianka 
veislės. Valyti. 1000 Eur/t . 
Tel. 8 625 87 239. Rokiškis
•  Kvietrugius grikius . 
Tel. 8 692 41 446. Rokiškis

AUGALAI

modelių, spalvų. Yra galimybė 
ir gyvai apžiūrėti . 
Tel. 8 678 05 029. Rokiškis
• Avalynę. 26 dydis. Basutės po 
10 Eur. Mėlyni sportiniai batai 
aukštu padu - 6 Eur. Tapkutės 
dryžuotos ir juodos su raištukais 
- dovanu. Visi kiti po 2 Eur. 
Tel. 8 632 92 334. Rokiškis

•  Moto aprangą.  Švarkas 
56 dydžio, kelnės 38 dydžio. 
Galima atskirai . Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 611 78 562. Rokiškis
•  Sportinius batus Salomon . 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 682 31 964. 
Rokiškis
•  Turiu nerealiai didelį 
pasirinkimą rankinukų. Įvairių 
modelių, spalvų. Yra galimybė 
ir gyvai apžiūrėti . Kaina 1 Eur. 
Tel. 8 678 05 029. Rokiškis
•  Turiu nerealiai didelį 
pasirinkimą rankinukų. Įvairių 

DRABUŽIAI/AVALYNĖ
• 2 Siamo kačiukai pasiruošę 
keliauti į naujus namus. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 687 16 079. 
Rokiškis
• Pigiai naudotas narvus 
triušiams. Obeliai. 
Tel. 8 686 87 492. Rokiškis
•  Metinius gaidžiukus . Kaina 5 
Eur. Tel. 8 601 68 099. Rokiškis
•  3 m. veršingą telyčią. 
Veršiuosis liepos 26 d. Del 
kainos teirautis telefonu . Kaina 
1500 Eur. Tel. 8 625 28 994. 
Rokiškis
• Bičių spiečius. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis

•  Triušius (mišrūnus). Patelės 
suaugusios po 15 Eur. 4,5 mėn. 
po 10 Eur. Triušiukai po 5 Eur. 
Patinai po 10 Eur. Rokiškio r . 
Tel. 8 604 83 293. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

•  Pavasarinį birželio 5 dieną 
išsuktą medų. Puslitriuko (0,7 
kg.) kaina 5 Eur . 
Tel. 8 611 68 512. Rokiškis
•  Pavasarinį medų . 
Tel. 8 652 92 396. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI


