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Nuo liepos 1 d. trumpinamas traukinių
maršrutas Šiauliai – Radviliškis – Panevėžys
– Rokiškis
Keleivių vežimo bendrovė „LTG Link“ nuo šių
metų liepos 1 d. laikinai
trumpina traukinių maršrutą Šiauliai – Radviliškis
– Panevėžys – Rokiškis. Šis
sprendimas priimtas išanalizavus mažėjančius keleivių srautus bei įvertinus
Rusijos karo Ukrainoje ir
agresoriams įvestų tarptautinių sankcijų poveikį
dalies traukinių techninei
priežiūrai reikalingų atsarginių dalių tiekimu.
Nuo liepos mėnesio traukiniai kursuos maršrutu
Šiauliai – Radviliškis – Panevėžys. Lietuvos transporto saugos administracijos
(LTSA) teigimu, susisiekimas maršruto atkarpa iki
Rokiškio bus užtikrinamas
autobusais. Maršruto ruože
Šiauliai – Radviliškis – Panevėžys, kaip ir kituose bendrovės vykdomuose maršrutuose Lietuvoje, traukinių
reisai po liepos 1 d. bus vykdomi įprastai.
Bendrovė nuolat rūpinasi
traukinių parko parengtumu ir vertina Rusijos karo
Ukrainoje poveikį veiklai.
Šiuo metu visa rinka susiduria su reikalingų atsarginių dalių trūkumu, todėl,
atsižvelgiant į mažėjančius
keleivių srautus, įmonė buvo
priversta peržiūrėti traukinių
maršrutus bei jų atkarpas.
„Rusijos karas Ukrainoje

Paaiškėjo sudaužyto
visureigio savininkas
paveikė ir sutrikdė tiekimo
grandines visame regione,
todėl esame priversti reaguoti ir prisitaikyti. Atlikome detalią duomenų analizę
ir nustatėme, jog maršruto
Šiauliai – Radviliškis – Panevėžys – Rokiškis atkarpa
Panevėžys – Rokiškis vyksta
itin mažai keleivių – vidutiniškai vienu reisu keliauja 10 žmonių, o šiuo ruožu
traukinys kursuodavo tik
savaitgaliais. Apgailestaujame, tačiau atsižvelgiant į
tai, turime bent laikinai priimti šį sprendimą“, – teigia
„LTG Link“ vadovas Linas
Baužys.
Pasak jo, kartu tai padės
užtikrinti sklandų susisiekimą traukiniais didesnį keleivių srautą turinčiose atkarpose.
Kartu su keleivių vežimo
geležinkelių transportu paslaugų veiklą prižiūrinčioms
institucijomis buvo išsamiai
aptarti būtinojo viešojo su-

sisiekimo šioje atkarpoje
užtikrinimo klausimai. Būtinasis viešasis susisiekimas
Panevėžys – Rokiškis ruože gyvenantiems žmonėms
nuo liepos 1 d. ir toliau bus
užtikrinamas
autobusais.
Šiuo metu šeši tiesioginiai
tarpmiestiniai
autobusai,
neįskaitant
priemiestinio
viešojo transporto, vyksta
kasdien, be to bus sudaroma
papildoma galimybė keliauti
autobusu su persėdimu. Kilus papildomų tarpmiestinių
autobusų sustojimų atskirose
gyvenvietėse poreikiui, gyventojai kviečiami kreiptis,
bendradarbiauti ir rasti tinkamus sprendimus drauge su
LTSA el. paštu ltsa@ltsa.lrv.
lt arba telefonu +370 5 278
56 01.
Iki liepos 1 d. traukinai
maršruto atkarpa Panevėžys
– Rokiškis kursuos įprastu
grafiku penktadieniais-sekmadieniais.
„LTG Link“ yra „Lietu-

vos geležinkelių“ grupės dalis, nuo 2019 m. rugsėjo veikianti kaip atskira bendrovė.
Įmonės pagrindinė veikla
– keleivių vežimas traukiniais Lietuvoje ir užsienyje.
Iki COVID-19 pandemijos „LTG Link“ keleivių
skaičius nuosekliai augo, o
2019-aisiais keliones traukiniais rinkosi rekordinis skaičius žmonių – net 5,5 mln.
Nors pandemija 2020-2021
m. sumažino keliautojų srautus, visos jos metu bendrovė
sėkmingai užtikrino būtinąjį
tarpmiestinį transportą šalyje. 2021 m. bendrovė pervežė daugiau kaip 4,1 mln.
keleivių.
Daugiau informacijos:
Kotryna Dzikaraitė
+370 669 45837
kotryna.dzikaraite@ltg.lt
Komunikacijos partnerė
AB „Lietuvos geležinkeliai“
„Rokiškio sirena“
inform.

Vaiko priežiūros išmokų negauna apie 10 proc. tėvų
„Sodros“ mokamų vaiko iki dvejų metų priežiūros išmokų Lietuvoje negauna maždaug 10 proc.
tėvų. Dalis jų išmokų
negauna, nes studijuoja,
neturi būtino darbo ir
mokesčių mokėjimo stažo, dirba užsienyje arba
su verslo liudijimu, o kai
kurie jos atsisako patys,
sako Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos atstovė.
„Tai tikrai nedidelis
procentas – nepilnai 10
proc.“, – BNS sakė ministerijos Socialinio draudimo
grupės atstovė Donata Telišauskaitė-Čekanavičė.
Jos teigimu, gali būti,
kad daugiausia vaiko priežiūros išmokų negauna
dirbantieji su verslo liudijimais, pavyzdžiui, kirpėjos, grožio specialistės,
fotografai: „Tokių žmonių
tikrai nemažai“.

Ji taip pat pabrėžė, kad
planuojantys
susilaukti
vaikų verslo liudijimų turėtojai pakeičia veiklos formą – tampa savarankiškai
dirbančiais ir susimokėję
mokesčius gauna išmokas.
Bet pasitaiko atvejų, kada
tėvai visai atsisako išmokos.
„Gali būti, kad tėvai nenori imti išmokos, nes dabar pirmais vaiko auginimo
metais išmoka mažinama,
jeigu tėvai pasirenka dirbti. Vienetai, bet yra ir tokių
atvejų“, – aiškino ministerijos atstovė.
Statistikos departamento
duomenimis, 2020 metais
Lietuvoje gimė 25144 vaikai, o išmokų gavėjų buvo
21,1 tūkst., 2021 metais –
atitinkamai 23,3 tūkst. ir
20,5 tūkst.
Užpernai specialią vaiko priežiūros išmoką gavo
555 besimokantys ar stu-

Kaip skelbia Policijos
departamentas 2022 m.
birželio 7 dieną, apie 21
val. 12 min. Iciūnų kaime, kelio Rokiškis-Juodupė-Onuškis-Ilzenbergas
8-ame kilometre, pastebėtas nuvažiavęs nuo kelio ir
pavirtęs automobilis „Volvo XC90“.
„Rokiškio Sirena“ jau
dalinosi su skaitytojais reportažu iš įvykio vietos.
Paaiškėjo, jog automobilio
vairuotojas iš įvykio vietos

buvo pasišalinęs.
Aiškinantis įvykio aplinkybes, į įvykio vietą atvykęs neblaivus (2,50 prom.)
Rokiškio
priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos 44 metų
ugniagesys gelbėtojas nurodė, jog jam priklausantį
automobilį vairavo kitas asmuo, o jis pats sėdėjo keleivio vietoje.
Pradėta administracinė
teisena dėl pasitraukimo iš
eismo įvykio vietos ir Kelių
eismo taisyklių pažeidimo.
BNS inform.

Birželio 18 d. Aleksandravėlės
kaimo bendruomenės
ataskaitinis-rinkiminis
susirinkimas
Birželio 18 d. 13 val.
Aleksandravėlės
kaimo
bendruomenės ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas kultūros namuose.

Darbotvarkė:
Atsakaitos, jų tvirtinimas.
Diskusijos.
Naujos bendruomenės tarybos, pirmininko, revizijos
komisijos rinkimai.
Po susirinkimo Obelių

SPN kultūros padalinio,
Aleksandravėlės kaimo kapelos „Pilenė“ (vad. Jurgita
Raugienė) romansų popietė
„Prisiminimų verpetuos“.
Bendruomenės
taryba kviečia dalyvauti ne tik
bendruomenės narius, bet ir
visus Aleksandravėlės bei
aplinkinių kaimų gyventojus
ir svečius.
Aleksandravėlės kaimo
bendruomenės inform.

Apvogė negyvenamą sodybą

dijuojantys tėvai, o pernai
– 659. 2020 metais vaikų
susilaukė 109 paaugliai, o
2021 metais – 98.
Su verslo liudijimais dirbantys žmonės dabar „Sodrai“ nemoka motinystės
socialinio draudimo įmokų,
todėl susilaukę vaikų jie
negauna vaiko priežiūros

išmokos. Išmoką gauna savarankiškai dirbantys, mažųjų bendrijų nariai, individualių įmonių savininkai,
nes jie moka įmokas.
Šios išmokos mokamos,
jeigu per pastaruosius 24
mėnesius buvo dirbta bent
12 mėnesių.
BNS inform.
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2022 m. birželio 10 d. 13val. 43 min. pranešta, kad
Rokiškio r., Mikniūnų k., iš negyvenamos sodybos ūkinių
pastatų, pavogti įvairūs daiktai.
Padarytas nuostolis - 547 eurai.
Panevėžio VPK inform.

Neblaivus vairuotojas nesuvaldė
motorolerio ir nuvažiavo nuo kelio

2022 m. birželio 12 d. 17 val. 59 min. Rokiškio r., Užubalių k., neblaivus (2,23 prom.) vyras (gim. 1991 m.) vairuodamas motorolerį „PIAGO“, kuris buvo be valstybinių
numerių, nepasirinko saugaus greičio, nesuvaldė motorolerio ir nuvažiavo nuo kelio.
Vyras perduotas medikų apžiūrai.
Panevėžio VPK inform.
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Buvusi režisierė Rima Driskienė gyvena fotografijomis bei
svajone apie fotostudiją
„Kol paeisiu, tol fotografuosiu“, - sako Kriaunose (Rokiškio rajonas)
jau kurį laiką gyvenanti
buvusi Panevėžio vaikų ir
jaunimo teatro „Drevinukas“ režisierė Rima Driskienė. Išėjusi į pensiją
kūrybinga moteris ėmėsi
fotografijos. Iš pradžių
– mobiliuoju telefonu,
o dabar – jau ir profesionaliu fotoaparatu. R.
Driskienė
fotografuoja
viską, ką įdomaus pamato – renginius, žmones,
augalus, gyvūnus, peizažus. Paskutinį kartą jos
nuotraukos panaudotos
V. Jasinevičienės ir V.
Sebestinienės tautodailės
parodoje „Iš kartos į kartą“ – fotografijų vaizdai
atkartoti ant drobės.
Pirmas susitikimas su
fotografija – 19-os
Fotografiją Rima atrado, būdama 19-os – tuomet juostiniu fotoaparatu
darytos nuotraukos leido
prisidurti prie atlyginimo.
Fotografijas mergina išmainydavo į maisto produktus. Tada fotografija
buvusi gana sudėtingas
užsiėmimas – reikėjo nuotraukas ryškinti, naudojant specialius preparatus,
džiovinti. Keletą metų taip
fotografavusi, Rima turėjo šio pomėgio atsisakyti,
nes nebelikdavę laiko nuo
šeimos ir darbų. Dabar šį
užsiėmimą Kriaunų kaimo
gyventoja atrado iš naujo.
Naudoja vis
„rimtesnę“ aparatūrą
Rima sako ištisai fotografuojanti kažkur pastaruosius trejus metus.
Sūnus iš Anglijos atsiuntė mažą fotoaparatą – vadinamąją „muilinę“. Tada
buvusi kultūros darbuotoja
susidomėjo gėlėmis – atsikėlusi iš ryto, bėgdavusi žiūrėti, kur kokią gėlę
nufotografavus. Po kurio
laiko įsigijusi geresnį mobilųjį telefoną, Rima juo
pradėjo fotografuoti peizažus. Jai surengus keletą
mobiliuoju telefonu darytų fotografijų parodų,
dauguma nebūtų patikėję,
kad gamtos akimirkos užfiksuotos ne profesionaliu
fotoaparatu. Dabar fotografė jau virš metų naudojasi „rimčiau“ atrodančiu
profesionaliu fotoaparatu.
Ji daug dėmesio internete
skiria mokymuisi – aiški-

nasi fotografijos technines
ir menines subtilybes. Nevengia Rima ir nuotraukų
koregavimo – kartais keičia spalvas ar, naudodama
„fotošopą“, sukonstruoja
beveik mistinį paveikslą.
Varžosi su viso
pasaulio
fotomenininkais
Šiuo metu nemažai Rimos nuotraukų dalyvauja įvairiuose fotografijos
konkursuose, kurie vyksta
tiek privačiose, tiek viešose fotografijos mylėtojų
iš viso pasaulio socialinių
tinklų grupėse. Daugiausia
fotografė pagautais kadrais
dalinasi grupėse „Club of
black and white photography“ ir „The universe
of colour photography“.
Ji yra išrinkta ir pastarosios grupės eksperte. Tai
yra nemenkas įvertinimas
ir suteiktas pasitikėjimas,
kadangi Rima gali patarinėti grupės naujokams,
mokyti juos taisyklių. Mat
nuotraukos, kuriomis ten
dalinamasi, turi atitikti
tam tikrus reikalavimus.
Taip pat moteris dalyvauja
ir kitur socialinėse medijose rengiamuose konkursuose, tačiau paminėtieji
– jos mėgstamiausi. Šių
grupių nariai balsuoja už
jiems patikusias nuotraukas, vienas kitą skatina,
drąsina,
bendraudami
dalinasi patirtimi, po to
grupių
administratoriai
profesionalai renka geriau-

sias mėnesio nuotraukas,
kurios gauna sertifikatus,
yra publikuojamos fotografijų albumuose. Iš ten
dalis nuotraukų patenka ir
į komercinius fotografijų
tinklalapius, naudojamos
kompiuterių ir telefonų
ekranų vaizdams bei panašiai.
Išnaudoja menkiausias
progas
Rima stengiasi išnaudoti beveik kiekvieną
progą nufotografuoti ką
nors įdomaus – pastebi
įdomesnę gėlę ar pumpurą – nufotografuoja, taip
pat - paukštelį, plunksnelę,
keistesnius debesis, vandenį, grybus, stirnas, arklius,
rūką, apšerkšnijusį lapą,
katiną medyje, neįprastai
apšviestą gulbę... Vienu
geriausių vaizdų pripažinta Kryžių kalno nuotrauka.
Dažni fotografijose - Sartų ežero vaizdai. Apsilankiusi vienos parodos („Iš
kartos į kartą“) uždaryme
Rima taip pat atrado progą padaryti keletą vykusių
fotografijų – pievoje priklaupusios auksaplaukės
mergaitės ir jos mamos atvaizdus.
Buvę „drevinukai“ – ir
žinomi žmonės
Rima nenoriai kalba
apie gyvenimo laikotarpį,
paskirtą režisūrai. Vaikų
ir jaunimo lavinimui vaidinant bei jų kelionėms po
užsienį su pastatytais spek-

takliais režisierė paskyrė
reikšmingą savo gyvenimo dalį. Su savo buvusiais
auklėtiniais moteris daug
bendrauja – tiek gyvenime,
tiek socialiniuose tinkluose. Dabar jau suaugę žmonės, buvę „drevinukai“,
dažnas yra pasiekęs karjeros aukštumų, gerovės,
įdomių patirčių. Tarp šių
sėkmingų žmonių – buvęs
Prezidento Valdo Adamkaus patarėjas, buvęs Lietuvos Respublikos užsienio reikalų viceministras,
dabar - Nepaprastasis ir
įgaliotasis ambasadorius,
Lietuvos
Respublikos
nuolatinis atstovas prie
Europos Sąjungos Arnoldas Pranckevičius, viešųjų
ryšių specialistas, nuomonės formuotojas Saugirdas
Vaitulionis,
dainininkė,
laidų vedėja, atlikėja, rašytoja, žurnalistė Rūta Lukoševičiūtė – Daudienė,
Panevėžio teatro „Menas“
aktorė Aliona Kuriakina
bei dar visa eilė kitų, kuriuos sudėtinga ir išvardinti. Jie apie savo mokytoją
atsiliepia tik gražiai, o apie
tuos laikus, kai vaidino
teatre, atsiliepia su nostalgija. 2019 metais Rimos ir
Juliaus Driskių sode buvo
pastatyta medinė skulptūra
„Drevinukas“, skirta šiam
kolektyvui atminti. Jos autorius – Gintaras Varnas.
R. Driskienė sako kovo 18ąją visada švenčianti – mat
tą dieną Panevėžio vaikų
ir jaunimo teatrui „Drevi-
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nukas“ suteiktas liaudies
teatro vardas.
Buvę auklėtiniai jaučia
nostalgiją
Štai vienos „Drevinuko“
buvusios aktorės sveikinimas Šv. Kalėdų ir Naujųjų
proga: „Mielas „Drevinuk“, būk pasveikintas gražiausių švenčių metuose
proga! Šis šventinis metas
– tai Kalėdinio stebuklo ir
Naujametės pasakos laukimas... Su ilgesiu ir šiluma
pamenu tą laiką, kai stebuklą ir pasaką vaikams tekdavo kurti patiems mums,
„Drevinuko“
nariams.
Jei paprastai vaikai tėvelių darbovietėse Kalėdinę
šventę aplankydavo vieną
kartą, tai mums, tą šventę
kuriantiems, tekdavo laimė
dažnai dalyvauti Kalėdinėse šventėse, jose pristatant
kalėdinius
spektaklius,
žaidimus, pasakas... Tapdavome kalėdinių švenčių
vaikams vedėjai, artistai,
Kalėdų senelio palyda,
šventės siela... Kurdavome
pasaką ir patys ją įtikėdavome. Tas laikas „Drevinuke“ – buvo pasakiškai
nuostabus. Tikiu, kad jis
toks pat nuostabus buvo
ir kitoms „Drevinuko“
kartoms... Už tą nuostabią
patirtą gyvenimo pasaką
žemai lenkiuosi „Drevinuko“ fėjai Rimai ir jos bei
„Drevinuko“
ištikimam
palydovui Juliui.
Linkiu visiems „Drevinuko“ buvusiems (esa-

miems) nariams ir šio
teatro gerbėjams: tegul
Naujametinė pasaka atneša Jums tiek džiaugsmo
ir laimės, kad užtektų po
spindulį visoms būsimoms
ateinančių metų dienoms!
Būkite dabar ir ateinančiuose metuose sveiki,
saugūs, laimingi, kūrybingi ir dovanojantys kitiems
įstabiausią stebuklą žemėje – meilę ir patys toje
meilėje gyvenkite! Su meile – aš, Renata Dauparienė
(buv. Kemundrytė) ir mano
buvęs mielas geras laikas
„Drevinuke“..., likęs mano
sieloje.“ Panašiais linkėjimais dalinasi ne vienas buvęs Rimos auklėtinis.
Žada dar tobulėti
Vis tik per daugelį kūrybos teatre metų būta ir
skaudžių akimirkų, kurias
iki šiol įvardinti ir aptarti
Rimai sudėtinga. Ji sako iš
to laikotarpio pasiėmusi su
savimi tik gėrį. Šiuo metu
daug laiko fotografijai skirianti moteris svajoja apie
fotografijos studijos atidarymą. Jį įkurtų savo sodyboje. Moteris sako, kad
tobulėjimui ribų nėra, žada
dar save tobulinti, daugiau
pastudijuoti, ką galėtų daryti geriau.
O „Rokiškio Sirena“
dalinasi dalimi Rimos Driskienės fotografijų ir konkursuose gautais apdovanojimais.
Rita GRIGALIENĖ
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Dėl vaikų žaidimų aikštelės L. Šepkos parke prabilo ir skulptūrų kūrėjai

L. Šepkos parke žaidimų aikštelės įrengimo
darbai savaitgalį sustojo –
atrodo, tarsi čia niekas ir
nevyko. Pora žemės lopinėlių, iškastų ir išlygintų,
apibarstant smėliu. Bus
čia sūpynės su batutais
ar ne, klausti turbūt neverta, nes darbai pradėti.
Apie tai, ką apie naują
Rokiškio rajono savivaldybės sumanymą galvoja
medžio grožėjai, dalyvavę pleneruose ir padovanoję savo kūrinius šiam
parkui, turbūt dar niekas
neklausė. Nusprendėme
pakalbinti keletą jų.
Žaidimų aikštelės
reikia, bet – ne čia
Rokiškėnas medžio drožėjas Gintaras Varnas sako,
kad skulptūras jam tekę
drožti 8 parkams, o Liongino Šepkos parke jo skulptūrų yra 7. Nė viename parke
jis esą nematęs tokios stilių
kakofonijos. Paklaustas, ką
mano apie batutus ir nusileidimą lynu netoli pleneruose drožtų etninio stiliaus
drožinių, kūrėjas atsakė
vienprasmiškai – nesąs patenkintas.
- Buvau nuvažiavęs pasižiūrėti, kas ten vyksta. Pati
žaidimų aikštelės idėja yra
labai gera, tačiau erdvių
joms Rokiškyje yra labai
daug. Vien pavadinimas L.
Šepkos parkas pasako labai
daug ką – tai nei šunų ve-

žiojimo aikštelė, nei turgavietė, nei žaidimų aikštelė.
Laikas būtų užmesti akį ir į
ten esančias skulptūras, nes
jas reikia prižiūrėti. Medžio dirbinius yra galimybė
išlaikyti patenkinamos kokybės iki 200 metų. Mūsų
skulptūros tiek neišstovės,
jeigu niekas nesiims priemonių. Paskutinį kartą jos
dažytos buvo turbūt tada,
kai seniūnijai vadovavo
ankstesnis seniūnas. Nors
apskritai tai nemanau, kad
čia seniūno atsakomybė.
Galėtų tai spręsti kas nors,
susijęs su menu, kultūra.
Dabar nėra konkretumo,
kas už ką atsako. Pažiūrėjus į skulptūras, kai kurios
akivaizdžiai jau dabar turi
problemų. Nors mačiau
ne vieną medžio skulptūrų
parką, bet tokio marazmo,
kaip Rokiškyje nemačiau...
Kodėl norima viską sukelti
į vieną vietą? Siūlau nuvažiuoti į Anykščius ir surasti
ten bent vieną plastmasinę
ar guminę vaikų žaidimų
aikštelės detalę. Jie sugebėjo tai padaryti – vientisą
stiliumi aikštelę. Labai abejočiau, ar nebuvo galima už
tokią sumą, už kokią dabar įrenginėjama aikštelė,
padaryti ją tinkama šiam
parkui savo stiliumi. Štai
Jakabpilis (Latvija) turi
medinę karuselę ir viskas
su ja gerai.“ – pasakojo, ką
būtų galima padaryti kitaip,
G. Varnas.

Turgelis buvo skirtas
amatininkams, o dabar –
kebabams ir
nasturtoms
Kalba pasisuko apie
turgelį prie parko. „Sako,
turgelis irgi ne L. Šepkos
parko stiliaus... Matyt, jie
pamiršo, kad turgelio pirminė paskirtis irgi buvo
kita. Mintis buvo – čia sėdės amatininkai ir prekiaus
savo dirbiniais. Dabar – gėlės, kiaušiniai, kebabai...
Vietoje amatininkų dirbinių
nasturtas
pardavinėjame,
kebabus ir kojines. Nasturtos, beje, gerai. Apelsinai
su braškėm - irgi neblogas
dalykas. Šitiek plotų Rokiškyje! Muzikos parkas
tiesiog tuščias ir plikas.
Jeigu norime į tą parką sudėti viską, kas tik į galvą
ateina – prekybos vietas,
spalvotas karstykles, sporto
zoną, hamakus ir batutus,
tai kam tą parką apskritai
L. Šepkos parku bevadinti?
Tegul būna miesto parkas.
Kai statėme skulptūras, jų
vietas planavo architektė,
dabar iš architektų – nieko.
Nei vienam mano kolegai
tai nepriimtina. Kol muziejus darė, tol buvo kažkas
kitaip. O gal mūsų „windows‘ai“ pasenę, o kultūrinis
paveldas darosi įdomus tik
mums patiems? Kas penkerius metus vis mažėjo
ir mažėjo kviečiamų į plenerus medžio skulptorių.
Dabar ir visai pasidarėme

Rokiškiui nebereikalingi.
Mes be darbo neliksim, yra
ir kitų rajonų. Yra Panevėžys, Anykščiai, Zarasai...
Dar liko Skemų socialinės
globos namai, kur medžio
skulptūrų kiekis pralenks L.
Šepkos parką.“ – pasidalino
emocijomis žinomas medžio drožėjas.
Jaučiasi, tarsi būtų
nuvertintas darbas
Tradicinių amatų meistras, medžio drožėjas panemunėlietis
Vidmantas
Zakarka atsiduso: „Tai kad
vėlu jau diskutuoti – jau
kasa“... Paklaustas, ar dera
žaidimų aikštelės įrenginiai, tokie, kaip batutas, nusileidimas lynu, sūpynės ne
iš medžio, o iš kitų, kol kas
nežinomų medžiagų, V. Zakarka atsakė trumpai: „Man
tikrai nedera“.
- Šiame parke mano yra
4 skulptūros. Droždami
savo kūrinius, įsivaizdavome etninio stiliaus parką.
Galėjo būti ten, kur teniso
kortai, sporto aikštelės, o
dabar, kai prie pat drožinių,
man nepatinka. Vaikams
žaisti reikia, bet reikia vietą
atrasti. Yra parkas priešais
„Maximą“. Yra vieta ir prie
ežero. Paskirtis šio parko
kita. Kam viską suplakti į
vieną vietą? Suprantu, kad
vaikams reikia žaidimų, bet
visuomenės interesas gali
būti tenkinamas kitaip. Jeigu būtų įvykusi diskusija
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prieš tai, klausiama meno,
istorijos ir kultūros atstovų,
ar tinka šioje vietoje tokie
įrenginiai, tai būtų kitas
reikalas. Jeigu niekur kitur
nebebūtų vietos, suprasčiau, o dabar – argi negali
truputį toliau? Kodėl būtent užsispyrusiai aikštelė
daroma L. Šepkos parke?
Sakykime, ateis į parką vaikai, o kiti gal išeis iš parko.
Keistai čia. Ar taip, ar taip,
įrenginiai bus ne medis, o
plastmasė arba metalas. Net
nebesinori po tokių dalykų
kažką daryti. Jaučiu, lyg
koks mūsų darbo nuvertinimas būtų...
Kūrėjas iš Vabalninko
sako pasidomėsiantis,
kas vyksta
Vabalninke, Biržų rajone, gyvenantis medžio
drožėjas Vidas Jatulevičius
sakė L. Šepkos parke seniai
bebuvęs. Artimiausiu laiku
jis žadantis vykti į plenerą
Panemunėlyje, žada užsukti ir į Rokiškį pažiūrėti, kas
ten su L. Šepkos parku darosi.
„Jeigu aikštelė daroma
ten, kur yra skulptūros, tai,
aišku, nelabai tinka. Galėtų
būti labiau šone. Skaptuodamas medžio drožinius,
galvojau apie tai, kad darau
jas skulptūrų parkui. Jeigu
vaikams aikštelė būtų daroma liaudies meistrų, gal
ji ten labiau tiktų, labiau
sietųsi su senoviniais žaidi-

mais. Negi Rokiškyje nėra
vietų?“ – dvejojo, ką atsakyti, kūrėjas.
„O ką mes galime
padaryti?“ – atsidūsėjo
meno kūrėjas iš
Vilniaus
Medžio drožėjas iš Vilniaus, meno kūrėjo statusą turintis Pranas Petronis
nenorėjo būti kategoriškas,
tačiau pažymėjo: „Medžio
skulptūros turi ilgaamžes
tradicijas, o žaidimų aikštelė bus viena, po to – kita
ir nieko pastovaus. Jeigu ne
per visą parką tie įrenginiai,
tai sunku pasakyti. Ne aš čia
sprendžiu. Va, Elektrėnams
parką padarėme ir jie skulptūras nugriovė, mūsų neatsiklausę. Teko susitaikyti.
Ką mes galime padaryti?“
– atsiduso menininkas.
Vaikų žaidimų aikštelės
iš medžio – įmanoma?
Turbūt ne viename mieste yra medžio skulptūrų
parkai. Toks yra ir Pakruojyje. Vardo neturintis parkas turi gerokai mažiau medžio skulptūrų, kurias taip
pat išdrožė medžio meistrai, tačiau šalia dekoratyvių suoliukų, skulptūrų – ir
medinės sūpynės, medinis
namelis vaikų pramogoms,
čiuožynė...
Rita GRIGALIENĖ
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„Ignitis“ planai Rokiškyje – naujos elektromobilių įkrovimo stotelės
bei kiti energetiniai projektai
Rokiškio rajono savivaldybės administracija
ne vieną kartą savo darbotvarkėje skelbė susitikimus su „Ignitis“ atstovais. Rokiškio rajone
„Ignitis“ turi 18,6 tūkst.
buitinių elektros vartotojų. „Rokiškio Sirena“
pasidomėjo, galbūt kokios nors naujovės laukia
rokiškėnų. Mat minėta ir
apie elektromobilių įkrovimo stoteles. Vienas iš
susitikimų įvyko gegužės
mėnesio pabaigoje. Apie
tai, kas buvo sprendžiama,
paklausėme savivaldybės
administracijos direktoriaus Andriaus Burnicko.
Administracijos
direktorius paminėjo 30
elektromobilių
įkrovimo vietų
„Buvo susitikimas su
„Ignitis“ atstovais dėl galimybės Rokiškio rajone
paleisti „Ignitis On“ pakrovimo stotelių tinklą. Įmonės atstovai pristatė idėją
ir tam tikrą techninę informaciją. Kalba eitų kažkur
apie 30 įkrovimo vietų visame rajone. Dar konkrečios detalės nėra suderintos.
Lauksime dar jų atstovų po
poros savaičių, galbūt bus
konkretesnių planų. Turime
minčių ir apie papildomus
energetinius projektus, ne

tik elektromobilių įkrovimo
stoteles.“ – atsakė administracijos vadovas.
Informacija pateikė
„Ignitis grupės“
atstovas
Pagalvojome, kad galbūt
„Ignitis“ atstovai galėtų papasakoti plačiau apie savo
planus Rokiškyje. „Ignitis
ON“ produktų vystymo vadovas Andrius Šeršniovas
informavo:
- Siekiant spartesnės
elektromobilių transporto
transformacijos, būtina jų
įkrovimo
infrastruktūros
plėtra ir patogumas. To reikia ne tik Rokiškio rajone,
bet ir visoje Lietuvoje. Artimiausiuose „Ignitis“ elektromobilių įkrovos stotelių
plėtros planuose yra ir Rokiškio miestas.
-Teko girdėti, kad „Ignitis“ turi planų Rokiškyje
– įrengti elektromobilių
įkrovimo stoteles, spręsti
dėl energetinių projektų.
Kas iš tiesų planuojama
ir kokios tam reikalingos
sąlygos?
-Norint įrengti įkrovimo stoteles konkrečioje
vietovėje, reikalingas žemės savininkų leidimas
tokios infrastruktūros įrengimui. „Ignitis“ yra vienas
iš operatorių ir įkrovimo
infrastruktūros savininkų.

Rokiškyje šiuo metu yra numatyta keliolika įkrovimo
taškų, kuriuose bus įrengiama infrastruktūra. Mes
juos atidžiai analizuojame
ir vertiname. Tikimės, kad
Rokiškio miesto savivaldybė skatins elektromobilių
infrastruktūros plėtrą, taip
prisidėdama prie greitesnės
transporto transformacijos
ir taršos mažinimo problemos sprendimo.
- Ar atsipirktų daugiau
elektromobilių įkrovimo
stotelių Rokiškyje?

- Elektromobilių infrastruktūros verslo modelis yra paremtas ilgalaikiu
partnerystės modeliu. Investuotojai tikisi, kad galėdami naudotis išvystyta
infrastruktūra, gyventojai
aktyviau naudosis įkrovimo
paslauga.
- Kokias bendradarbiavimo sąlygas siūlo Rokiškio rajono savivaldybė?
- Laukiame kol bus paskelbtos bendradarbiavimo
sąlygos, kol kas Rokiškio
rajono savivaldybė nėra jų

paskelbusi.
Birželio pradžioje ir
vėl įvyko susitikimas su
„Ignitis“ atstovais, tačiau
savivaldybės administracijos direktorius dar mažiau
konkretaus galėjo pasakyti:
„Šiandien buvo toliau kalbama apie elektromobilių
aikštelių įrengimo galimybes, taip pat diskutuota apie
miesto apšvietimo atnaujinimo variantus ir saulės elektrinės statybų galimybes.
Jokių konkrečių sprendimų
nepriimta, tiesiog susirinkta
informacija ir artimiausiu

metu bus skaičiuojami variantai.“
Tad kol kas aptartos vizijos – nuo keliolikos iki
trisdešimties elektromobilių įkrovimo stotelių rajone,
miesto apšvietimo atnaujinimas, saulės elektrinių
statybos... Deja, kol kas
tam tik renkama informacija ir rokiškėnams leidžiama pasvajoti apie naujoves.
Rokiškio rajone šiuo metu
- tik penkios elektromobilių
įkrovimo aikštelės.
Rita GRIGALIENĖ

kad pensijos mokamos už einamąjį mėnesį, o priemokos
– už praėjusį, įvertinus visų
praeitą mėnesį gautų pensijų
ir išmokų dydžius.
Pavyzdžiui, gyventojo,
turinčio būtinąjį stažą, senatvės pensija šiais metais siekė 250 eurų ir buvo mažesnė
nei 267 eurų, tad jis gaudavo
ir 17 eurų priemoką mažų
pensijų gavėjams. Visa žmogaus gaunama suma buvo
267 eurai. Po indeksavimo

pensija padidėjo 12,50 euro
ir nuo birželio siekia 262,50
euro. Taigi, birželį pensininkas gaus padidėjusią pensiją
už birželio mėnesį, o mažiausios pensijos priemoką –
17 eurų – už gegužės mėnesį. Visa suma birželio mėnesį
– 279,50 euro.
Liepos mėnesį žmogus
gaus pensiją už liepos mėnesį – 262,50 euro ir priemoką
už birželio mėnesį. Kadangi
jo padidėjusi pensija ne-

siekia minimalių vartojimo
poreikių dydžio, bus primokama tiek, kad visų išmokų
suma būtų ne mažesnė nei
267 eurai. Taigi, liepą žmogus, kaip ir anksčiau, gaus
267 eurus. Jei po padidėjimo
gavėjo pensija bus didesnė
nei minimalių vartojimo poreikių dydis, priemoka nebebus mokama.
LR socialinės
apsaugos ir darbo
ministerijos inform.

Didesnės pensijos jau pasiekia gavėjus
Birželį senatvės pensijų,
netekto darbingumo (invalidumo) ir našlaičių pensijų
gavėjai sulaukia didesnių
sumų. Šios socialinio draudimo pensijos mokamos už
einamąjį mėnesį, nuo birželio jos papildomai padidintos 5 procentais.

Vidutinė socialinio draudimo senatvės pensija siekia
apie 482 eurus (padidėjo 22
eurais), o turint būtinąjį stažą – 510 eurų (padidėjo 25
eurais). Vidutinės netekto
darbingumo socialinio draudimo pensijos, priklausomai
nuo asmenims nustatyto netekto darbingumo lygio, papildomai didėjo nuo 10 iki
21 euro. Socialinio draudimo
bazinė pensija lygi 225,84
euro, o pensijų apskaitos vieneto vertė – 4,94 euro.
Kiekvieno žmogaus pensijos augimas priklauso nuo
jo įgyto stažo ir pensijos
apskaitos vienetų skaičiaus
ir yra apskaičiuojamas individualiai.

Priklausomai nuo gyvenamosios vietos ir pasirinkto
mokėjimo būdo, pensijos kas
mėnesį mokamos iki mėnesio 26 d. Gavėjai, kurie gauna pensijas į banko sąskaitas, pavedimų sulauks nuo
birželio 8 d. iki birželio 13
d. Žmones, kurie pasirinko
gauti pensijas į namus arba
jas atsiimti pašto skyriuose,
mokėjimai pasieks nuo birželio 10 d. iki birželio 26 d.
Nuo liepos padidėjimą pajus kitų pensijų ir socialinių
išmokų gavėjai – žmonės,
kurie gauna išankstines senatvės pensijas, nukentėjusiųjų
asmenų valstybines pensijas,
pirmo ir antro laipsnio valstybinę pensiją, mokslininkų,
pareigūnų ir karių valstybines pensijas. Didesnių
išmokų taip pat sulauks šalpos senatvės pensijų, šalpos
kompensacijų, šalpos neįgalumo pensijų, šalpos našlaičių pensijų gavėjai. Padidės
ir kompensacinės išmokos
profesionaliojo scenos meno
įstaigų kūrybiniams darbuo-

tojams. Visos šios išmokos
mokamos už praeitą mėnesį,
todėl nuo birželio padidintos
pensijos ir kompensacijos
bus mokamos liepą.

Ką reikia žinoti
mažiausių pensijų
gavėjams
Pensijų padidėjimas visuomet sukelia klausimų
socialinio draudimo pensijų
gavėjams, gaunantiems pačias mažiausias pensijas ir
pensijų priemokas. Turinčiųjų būtinąjį stažą visų gaunamų pensijų suma negali būti
mažesnė nei minimalių vartojimo poreikių dydis. 2022
metais jis siekia 267 eurus.
Jei būtinojo stažo žmogus
nesukaupė, primokama mažiau. Tada priemokos dydis
priklauso nuo turimo ir būtinojo stažo santykio.
Gali būti, kad kai kurie
mažiausių pensijų gavėjai
birželį sulauks didesnių nei
įprasta sumų, o liepą išmokėta suma vėl bus tokia pati
kaip gegužę. Taip yra dėl to,
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Rokiškio savivaldybė perėmė operos primadonos I. Jasiūnaitės butą.
Kas toliau?
Birželio pradžioje Vilniuje Rokiškio rajono
merui Ramūnui Godeliauskui buvo perduoti
žinomos operos solistės,
mecosoprano, rokiškietės
Irenos Jasiūnaitės buto
raktai. Nuo tos akimirkos
trijų kambarių butas sostinės Antakalnio gatvėje
tapo visiška Rokiškio savivaldybės nuosavybe ir
savotišku galvos skausmu. Mat jaukus, bohemiškas, pilnas primadonos nuotraukų, sceninių
drabužių, daiktų būstas,
vis dar gyvai menantis šią
ryškią asmenybę, visą jos
gyvenimą buvo neremontuotas.
Keistas jausmas
Pirmą kartą, dabar jau
savivaldybei
priklausančiais I. Jasiūnaitės buto
raktais, atrakinęs duris R.
Godeliauskas prisipažino:
keistas jausmas, lyg lauktų, kada ji vėl išdygs tarpduryje. Panašiai jautėsi ir
kartu su meru buto slenkstį
peržengę ilgamečiai primadonos bičiuliai: Aurimas
Sukarevičius ir Algirdas
Narutis, kurie ja rūpinosi
iki paskutinio atodūsio.
„Keletą metų šiltai gyvai bendravome su Irena.
Susiskambindavome.
Aš
ją pasveikindavau per gražiausias metų šventes. Ji
man atsiųsdavo atvirukų.
Juos atidaviau Rokiškio
krašto muziejui. Mano atmintyje Irena išliko, kaip
labai šviesi, išmintinga, be
galo talentinga ir temperamentinga artistė, jaučianti
išskirtinę meilę Rokiškiui“,
– pasakojo meras.
Laukia remontas
Paklaustas, ką rajono savivaldybė ketina daryti su
šiuo butu, R. Godeliauskas
buvo atviras, kol kas tai –
didžiulis klausimas ir galvos skausmas, nes daugybę
metų būstas buvo neremontuotas, reikia perdažyti lubas ir sienas, pakeisti langus, duris, santechniką ir
grindų dangą.
Kad buto atnaujinimui
reikės nemažai pinigų, daugiau negu akivaizdu: nuo
lubų tysta atšokę dažų „liežuviai“, sienų apmušalai,
kai kur jau virtę nenusakomos spalvos draiskalais,
pro medinių langų rėmus
košia vasaros vėjas, o grindys primena nutryptą teatro
sceną.
„Reikės kreiptis į rajono
tarybą, kad iš savivaldybės
biudžeto skirtume lėšų Ire-

nos buto remontui. Kokios
sumos tam reikėtų, sunku
pasakyti, bet, mano nuomone, galbūt užtektų apie
20 tūkst. Eur“, – svarstė R.
Godeliauskas.

Gyvens studentai
Kada I. Jasiūnaitės butas gali būti suremontuotas,
neaišku, bet žinoma tai, kai
jis bus atnaujintas, pagal
pirminę savivaldybės idėją, jame turėtų įsikurti pora
studentų, kilusių iš Rokiškio.
„Prieš mirtį Irena mums
buvo išsakiusi mintį, kad
jos bute galėtų gyventi
konservatorijos studentai iš
Rokiškio. Tai būtų parama
gerai besimokantiesiems,
kurie finansiškai sunkiau
gyvena. Jie nemokėtų nuomos, tik komunalinius mokesčius“, – sakė R. Godeliauskas.
Meras nesitiki, kad atsiras daugybė rokiškėnų studentų, besimokančių konservatorijoje, kurie norės
apsigyventi operos solistės
I. Jasiūnaitės bute. Jo žiniomis, tokių nėra daug. Tad
dar vienu galvos skausmu
taps reikalas, kaip surasti
būsimus, sąlygas atitinkančius dainininkės buto gyventojus.
Testamento sąlyga
Kraštietės I. Jasiūnaitės testamente įrašyta, kad
butą ji palieka Rokiškio
savivaldybei su sąlyga, jog
juo naudosis ir Vilniuje
veikiantis rokiškėnų klubas
„Pragiedruliai“.
„Apsitarėme su kraštiečiais, kurie pasakė, kad visas butas jiems tikrai nereikalingas, nes klubas – ne
pelno siekianti organizacija
ir neturi lėšų jo išlaikyti.
„Pragiedruliams“ užtektų
vieno mažo kambariuko,
kuriame laikytų dalį Irenos
daiktų ir savo dokumentus.
Jis būtų skirtas Irenos atminimui“, – kalbėjo R. Godeliauskas.
Mero teigimu, rimtai
buvo svarstyta galimybė
bute įkurti operos solistės
atminimui skirtą muziejų,
tačiau tuomet reikėtų keisti
trečiame daugiabučio name
esančio būsto paskirtį, prašyti kaimynų leidimo steigti kultūros įstaigą. O tai sukeltų papildomų keblumų ir
reikėtų dar didesnio finansavimo, tad ši idėja buvo
atmesta.
Geriausias sprendimas
Rokiškio merui pritarė
ir Vilniaus rokiškėnų klubo

„Pragiedruliai“ narys Algirdas Narutis, daug metų
bendravęs ir puikiai pažinojęs I. Jasiūnaitę. Šiam
klubui dainininkė priklausė
nuo pat jo įsteigimo 1988
metais. Pagal galimybes ji
visada stengdavosi lankytis
klubiečių susiėjimuose, susirinkimuose, išsakyti savo
nuomonę svarbiais klausimais.
„Rokiškis Irenai buvo
numeris 1. Ji labai mylėjo
gimtinę, sekė informaciją
ir viską žinojo. Kadangi ji
– Rokiškio garbės pilietė,
todėl visą laiką stengėsi
palaikyti ryšius ir su rajono
vadovais. Tad būsimo palikimo klausimą Irena aptarė
ir su mumis, ir su Rokiškio
meru. Iš pradžių butą ji norėjo palikti tik „Pragiedruliams“, dėl to su ja ilgai
diskutavome, kalbėjome,
aiškinomės, kad mums jį
reikės išlaikyti, o tam reikia
finansų. Todėl šiuo atveju geriausias sprendimas
buvo, kad Irenos būstą perėmė savivaldybė“, – kalbėjo A. Narutis.
I.Jasiūnaitės bute vienas
iš trijų kambarių atiteko
„Pragiedruliams“.
Dalis
kambario bus skirta įamžinti solistės atminimui,
čia bus eksponuojama mažytė dalis jos daiktų ir nuotraukų. Kitą kambario dalį
klubiečiai panaudos savo
reikmėms.

Šokolado burtai
A.Narutis prisipažino,
kad jam vis dar sunku patikėti, jog Irena išėjo.
„Ji buvo labai stipri asmenybė, nuoširdi ir graži
moteris. Irena man įsiminė,
kaip žmogus, turintis tvirtą
nuomonę ir atkakliai siekiantis užsibrėžto tikslo. Aš
vis dar atsimenu jos šokoladus. Irena nė vieno vyro,
užsukusio pas ją, neišleisdavo be šokolado plytelės.
Duodama šokoladą ji su
šypsena tarsteldavo frazę:
„Čia – mano burtai“, – pasakojo A. Narutis.
Pašnekovas prisiminė ir
kitų smagių istorijų iš I. Jasiūnaitės gyvenimo. Spalio
pabaigoje būdavo švenčiamas jos gimtadienis, kuris
paprastai sutapdavo su operos ir baleto sezono atidarymu.
„Tą dieną rokiškėnų
klubas visada užsakydavo jai sveikinimą per TV
sveikinimų laidą. Po to,
Irena mums skambindavo
ir dėkodama juokdavosi,
kad dabar jai keletą dienų
skambina gerbėjai, kurių ji

turėjo begalę. Labai laiminga būdavo“, – prisiminė A.
Narutis.
Siejo jaunatviškumas
Su I. Jasiūnaite A. Sukarevičių, perdavusį merui
buto raktus, suvedė pažintis
Labanoro girioje, Švenčionių rajone.
„Baigusi karjerą, čia
solistė leisdavo labai daug
laiko mėgaudamasi gamta, žvejyba, grybavimu ir
uogavimu. Turėjau didelę
laimę pažinti tokį žmogų,
kaip p. Irena. Ji, turbūt,
man buvo viskas viename
asmenyje: mama, močiutė,
patarėja, įkvėpėja, operos
ir kultūros šviesulys. Mus
siejantis jaunatviškumas,
užsidegimas, žingeidumas
lydėjo ją iki pat paskutinių
gyvenimo dienų.
17 metų bendravimo,
supratimo ir rūpinimosi p.
Irena buvo pamatas to pasitikėjimo, kurį ji išreikšdavo
man kiekvienoje be išimties gyvenimo situacijoje“,
– kalbėjo A. Sukarevičius.
Nepakartojama
kolekcija
Operos primadonos I. Jasiūnaitės bute – sienos kabinte nukabinėtos daugybe
jos gyvenimo įvykius menančių nuotraukų, operos
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premjerų afišomis, reklamomis, tuo metų populiariausių žurnalų iškarpomis,
etažerės prikimštos knygų,
įvairiausių suvenyrų, dokumentų, jos ranka rašytų
lapų. Salone, kuriame ji
paskutiniais savo gyvenimo
metais praleido daugiausiai
laiko, ant sienos kabo tėvų
nuotraukos.
Ilgametis artimas solistės bičiulis A. Sukarevičius
rodydamas dainininkės rankraščius pasakoja apie tai,
kaip ji kruopščiai rašė dienoraščius, prisiminimus, iš
kurių jis tikisi, kad pavyks
išleisti trečiąją autobiografinę knygą.
Raštelis kiekvienam
Ant spintos durų tebekabo I. Jasiūnaitės sceninės suknelės. Kiekviena
jų, kaip ir bet kuris kitas
daiktas ir nuotrauka šiuose
namuose, pasakoja savo istoriją.
„Irena kiekvienam iš jų
prisegdavo „etiketę“ – baltą popieriaus lapelį, kuriame yra nuorodos, kas, kokia proga ir kodėl dovanojo
arba ką tas daiktas mena.
Visos nuotraukos su užrašais. Ji sakydavo, kai fotografija – be užrašo, pasimeta informacija, todėl viską
kruopščiai užfiksuodavo“,

– pasakojo A. Sukarevičius.
Vienos nuotraukos užrašas skelbia: „Operos ir
baleto teatras Vienuolio
gatvėje. Šiandien esu aš
laiminga“. O ant lovos tarp
dviejų pagalvių sėdinti lėlytė mena dvi garsias asmenybes: I. Jasiūnaitę ir jos
vyrą, poetą Vytautą Bložę.
Vyro dovana
„Šią lėlytę Irenai padovanojo buvęs vyras V.
Bložė“, – sakė A. Sukarevičius, bandydamas ištiesinti
prie jos krūtinės prisegtą
raštelį, kuriame žodžiai:
„Šią lėlytę man padovanojo
mano vyras Vytautas Bložė
1963 metais. Tai dovana
man gimtadienio proga“.
Ant spintos durų žėri
juoda, blizgi sceninė suknelė. Ji buvo mėgstamiausia: „Ši koncertinė mano
suknelė ilgą laikotarpį
buvo mylima ir laiminga.
Šia suknele buvau apsirengusi ir pozavau talentingam
dailininkui, skulptoriui Napoleonui Petruliui, kuris
rašė norintis nutapyti mano
portretą. Portretas gana didelis, didelio formato, aliejiniais spalviniais dažais. Šį
portretą pas mane namuose.
Kur šiuo metu randasi portretas, nežinau“.
į 7 psl.
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iš 6 psl.
Užburiantis operos
pasaulis
Pasak pašnekovo, I. Jasiūnaitė buvo be galo ryški
asmenybė, tvirto charakterio ir, galbūt kartais per
daug kategoriškos nuomonės, ypač techniniais buities klausimais.
„Bet koks, kad ir mažiausias remontas buityje,
jai kėlė didžiulį stresą ir susijaudinimą. Galbūt brangindama atsiminimus ir
savo gražiausių laikų namų
dvasią bei dėl itin silpno regėjimo, ji vengė bet kokių
pakeitimų namuose“, – pasakojo A. Sukarevičius.
Tačiau I. Jasiūnaitė akimirksniu pasikeisdavo, vos
tik kalba pasisukdavo apie
kultūrą, o ypač operą.
„Kol dar buvo stipresnės
sveikatos, p. Irena prašydavo mane lydėti ją ir asistuoti į įvairiausius renginius
ir spektaklius. Užburtas
operos magijos, aš turėjau
tikslą pamatyti visus da-

bar statomus spektaklius,
kuriuose kadaise dainavo
primadona. Daugelį jų jau
turėjau progą pamatyti, o
2021-ųjų metų birželį dar
kartu ėjome į premjerą operos ir baleto teatre“, – kalbėjo A. Sukarevičius.

užburiančios charizmos asmenybė – Lietuvos operos
legenda“, – kalbėjo A. Sukarevičius.

Išliks atmintyje
Paskutiniuosius 5 metus
jie kalbėdavosi po kartą ar
du per dieną pačiais įvairiausiais gyvenimo klausimais. Dainininkė vis dėkodavo bičiuliui už tai, kad
tiek jis, tiek jos ištikimiausia draugė nuolat prisimena
ir dažnai pasiguosdavo, kad
kiti jai retai bepaskambina.
„2021 metų p. Irenai susirgus, aš paprašiau A. Naručio pagalbos, kad galėtume pasirūpinti silpstančia
jos sveikata. Mano atmintyje ji visada išliks iškili,
įstabaus talento, ugningo
temperamento, nepaprastai
aštraus proto, begalinės intuicijos, didžiausios valios,
neišsemiamos
iškalbos,

Paveldėjo... 4 Eur
Po to, kai I. Jasiūnaitės
buto raktai buvo perduoti Rokiškio merui R. Godeliauskui, visi apsilankė
Antakalnio kapinėse, kur
amžinojo poilsio atgulė
dainininkė. Čia atvyko ir
kraštietis, skulptorius Gediminas Žuklys, kuris pristatė
paminklo idėją – akmens
plokšte dengtą kapą, kurį
puoš rankoje laikoma Karmen vėduoklė, ir padarys jo
maketą.
„Tai bus apsvarstyta
darbo grupėje ir priimsime sprendimą, o kas darys
paminklą dar nežinome“, –
sakė R. Godeliauskas.
Pasak rajono mero, I.
Jasiūnaitės testamente parašyta, kad bankuose sukauptos lėšos būtų skirtos
kapavietės sutvarkymui ir
paminklui pastatyti.

Naudotų
automobilių pardavėjai Lietuvoje
pastebi pastaruoju metu
suaktyvėjusius pirkėjus
iš Ukrainos – manoma,
kad jie skuba pasinaudoti jų šalyje besibaigiančiomis mokesčių lengvatomis importuojamoms
transporto priemonėms.

Baltijos
realizacijos
centro (BRC) pardavimų vadovas Zbignevas
Podskorbis sako, kad automobilių pardavimai į
Ukrainą pradėjo aktyvėti
jau balandį, o gegužės mėnesį itin išaugo.
„Pernai balandį-gegužę
eksportui į Ukrainą parduodavome
vidutiniškai
apie 8 automobilius per
mėnesį, o šiemet šie skaičiai padidėjo 5 kartus – gegužę parduota 40 automobilių. Be to, užtenka nueiti
į „Regitrą“ ir tampa aišku,
kokie ten pirkėjų srautai iš
Ukrainos“, – BNS sakė jis.
Pasak Z. Podskrubio,
pirkėjai skuba, nes Ukrainoje ketinama naikinti balandžio 5-ąją įvestą muitų
ir pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvatą gyventojų importuojamiems
automobiliams, pagal ją
mokestis netaikomas.
„Mes bendraujame su
pirkėjais, o iš ukrainiečių

teko girdėti, kad jie kalba apie mokesčių lengvatos naikinimą“, – sakė Z.
Podskorbis.
Jo teigimu, didžioji dalis automobilius Lietuvoje
perkančių ukrainiečių juos
renkasi pagal vienintelį
kriterijų – kainą.
„Dažnai jie tiesiog pasižiūri į kainą ir perka, net ir
tokius automobilius, kurių
mūsų tautiečiai jau nebe-

„Sąskaitoje,
kurioje
esančias lėšas paveldėjo savivaldybė, buvo... 4 eurai,
tačiau ne tai svarbiausia.
Irena buvo Rokiškio krašto
garbės pilietė, žymi solistė,
todėl privalome pasirūpinti jos kapaviete. Žinoma,
kalbėsimės šiuo klausimu
su žmogumi, kuris taip pat
paveldėjo dalį Irenos turto
ir lėšas kitoje banko sąskaitoje“, – teigė R. Godeliauskas.

priežiūra“, – kalbėjo A. Sukarevičius.

Įvykdė valią
Rokiškio krašto garbės
pilietė I. Jasiūnaitė gimė
1925 metų spalio 29-ąją
Rokiškyje, Amžinybėn išėjo 2021-ųjų lapkričio 15
dieną.
Operos primadonos paskutinė valia – amžinybėn
iškeliauti iš operos teatro,
kuris buvo jos didžiausia
gyvenimo meilė, ir amžinojo poilsio atgulti Antakalnio kapinių Menininkų
kalnelyje. Tokią jos valią
A. Sukarevičius, kartu su

artimiausia I. Jasiūnaitės
drauge ir teatro vadovybe
įvykdė, nepaisant išlydėjimo vakarą vykusios operos
premjeros, skirtos Lietuvos
operos šimtmečiui paminėti.
„Simbolišku tapo primadonos išėjimas, kuris
užvertė praėjusio operos
šimtmečio puslapį ir kartu
su Džiuzepės Verdžio opera
Traviata, kurioje I. Jasiūnaitė kadaise taip pat yra
atlikusi Floros vaidmenį,
atvertė naujojo šimtmečio
puslapį. Vedamas širdies
balso ir begalinės pagarbos,
jaučiu didžiulę atsakomybę
vykdyti I. Jasiūnaitės valią
ir norus, kuriais ji, jausdama mano atsakingumą ir
rūpestį, dalinosi su manimi
visus 17 mūsų bendravimo
metų. Kadangi tapau teisėtai atsakingu už I. Jasiūnaitės kapavietę ir kas savaitę
aplankau jos kapą, tai ir
toliau, rūpinsiuosi paminklo pastatymu, kapavietės
sutvarkymu ir nuolatine jos

perka. Retai juos domina
automobilio naudojimo istorija ir techninė būklė“,
– BRC pranešime teigė Z.
Podskorbis.
Anot jo, tarp ukrainiečių populiariausi yra keturių varomų ratų visureigiai
su rėmine važiuokle, pikapai, kurių kainos siekia
3-15 tūkst. eurų, taip pat
paklausūs pigesni automobiliai, kainuojantys iki 4

tūkst. eurų. Dėl to, pasak
Z. Podskorbio, tokių automobilių kainos Lietuvoje
šiek tiek pakilo.
Tikimasi, kad būtent
Lietuvoje ukrainiečiai sau
dairysis automobilių ir karui pasibaigus.
„Labiausiai tikėtina, kad
aktyvumas padidės karui
pasibaigus, nes daug automobilių Ukrainoje neliko,
žmonės pradės jų ieškoti

savo naudojimui“, – BNS
sakė G. Dauparas.
Šiemet
sausį-balandį
Lietuvoje pirmą kartą įregistruota 43,4 tūkst. naudotų lengvųjų automobilių
– 0,2 proc. daugiau nei tuo
pačiu metu pernai, remdamasi „Regitros“ duomenimis, skelbia „AutoTyrimai“. Vidutinis jų amžius
siekė 11,5 metų.
BNS inform.

Lietuvoje naudotų automobilių aktyviau ieško ukrainiečiai

Transporto
skelbimų
portalo autoplius.lt komunikacijos specialistas Gintenis Dauparas BNS sakė,
kad Rusijai pradėjus karą
Ukrainoje, jos pirkėjai pirmiausiai dingo, o vėliau jie
vėl pradėjo rodyti susidomėjimą.
„Pačioje karo pradžioje
buvo stagnacija iš Ukrainos rinkos, bet vėliau buvo
suaktyvėjimas, didelę paklausą turėjo padidinto
pravažumo automobiliai
ir šiaip matėme, kad lankytojų iš šios šalies mūsų
portale daugėjo“, – sakė G.
Dauparas.
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Mylimiausioji Karmen
Visai nenuostabu, kad
jos paminklas galėtų tapti
duokle pačiam mylimiausiam jos vaidmeniui Karmen.
„Irena šimtą kartų dainavo Karmen partiją, ji be
galo dievino šį vaidmenį.
Apie tai kalbėdama vis sakydavo: „Karmen yra mylimiausias mano vaidmuo.
Šimtąkart dainavau, šimtąkart mylėjau, šimtąkart
miriau“. Norėčiau, kad ant
paminklinės plokštės atsirastų ir šie jos žodžiai, tačiau galutinį sprendimą tars
skulptorius, ar bus įmanoma iškalti jos mintį.
Jos simboliai buvo Karmen, rožė, vėduoklė ir meilė“, – atsisveikinant sakė A.
Sukarevičius.
Aušra
MALINAUSKIENĖ
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Seniai nutilo Paskutinio Skambučio aidas
Rokiškio rajono Panemunėlio J. Katelės
pagrindinėje mokykloje...

Visus šios mokyklos mokinius ir mokytojus kviečiame į
susitikimą Panemunėlyje per tradicinius Šv. Elžbietos atlaidus
liepos 3 d. Pradžia 11.30. Tel. pasiteiravimui 862339079.
Informuojame žemės sklypo Nr7397/0004:80 esančio Vengerinės k., Rokiškio k. sen., Rokiškio r., paveldėtojus, kad R.Barono žemėtvarkos darbų įmonės matininkas Eugenijus Mikulėnas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-328) 2022-06-28 d. 10
val. vykdys žemės sklypų Nr.7397/0004:15; Nr.7397/0004:245 ir
Nr.7397/0004:246 esančių Vengerinės k., Rokiškio k. sen., Rokiškio r., ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į R.Barono žemėtvarkos įmonės E.Mikulėną
adresu Taikos g.5, Rokiškis el. paštu kavolzeme@parok.lt. arba
telefonu 861295721; 861295720.

COVID-19 statistika: 20 naujų
atvejų, du žmonės mirė
Per praėjusią parą
nustatyta 20 naujų COVID-19 atvejų, du žmonės
mirė, rodo pirmadienį paskelbti Statistikos departamento duomenys.
Pirmą kartą užsikrėtė 19,
antrą – vienas žmogus.
Ligoninėse šiuo metu gydomi 74 COVID-19 sergantys pacientai, iš jų penki – re-

Užs. 1778

animacijoje.
14 dienų naujų pirminių susirgimų koronavirusu
skaičius 100 tūkst. gyventojų
siekia 61,3 atvejo, septynių
dienų teigiamų diagnostinių
testų rodiklis – 15,8 procento.
Nuo praėjusių metų pabaigos sparčiai augęs naujų
susirgimų skaičius po truputį mažėti pradėjo šių metų

vasario pradžioje. Tuomet
pasiektas naujų atvejų rekordas, kai per parą nustatyta
daugiau kaip 14 tūkst. užsikrėtimų koronavirusu.
Iš viso šalyje mažiausią
kartą koronavirusu užsikrėtė
daugiau nei 1 mln. žmonių.
Lietuvoje mažiausiai vieną skiepo dozę yra gavę 69,8
proc. gyventojų.
BNS inform.

giabučiuose namuose – 21,6
proc., vienbučiai ir dvibučiai
namai – 15,8 proc., pranešė
Statistikos departamentas.
Per ketvirtį – pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2021 metų
paskutiniuoju ketvirčiu –
būsto kainos padidėjo 4,4
proc.
Naujos statybos būstai
brango 4,1 proc., iš jų vienbučiai ir dvibučiai namai
– 3,6 proc., butai daugiabu-

čiuose namuose – 4,4 proc.
Ankstesnės statybos būstai
brango 4,6 proc., iš jų butai
daugiabučiuose namuose pabrango 4,7 proc., vienbučiai
ir dvibučiai namai – 4,2 proc.
Vilniaus mieste naujos
statybos būstai per ketvirtį
brango 5 proc., per metus –
19,6 proc., ankstesnės statybos – atitinkamai 5,9 proc. ir
22,5 procento.
BNS inform.

Būsto kainos per metus paaugo
19,1 proc.
Būsto kainos Lietuvoje
šių metų pirmąjį ketvirtį,
palyginti su tuo pačiu ketvirčiu 2021 metais, padidėjo 19,1 proc.

Naujos statybos būstai
pabrango 17,7 proc., iš jų butai daugiabučiuose namuose – 18 proc., vienbučiai ir
dvibučiai namai – 17,1 proc.
Ankstesnės statybos būstai
brango 20 proc., iš jų dau-

Abiturientai laikys informacinių
technologijų egzaminą
Jį šiemet pasirinko
2620 kandidatų, egzaminas vyks 164 centruose,
pranešė Nacionalinė švietimo agentūra.

Abiturientų gebėjimai
bus tikrinami pagal atskiras turinio sritis: sąvokų
naudojimo, dėsnių taikymo, objektų, procesų,
reiškinių ir modelių atpažinimo, apibūdinimo ir paaiškinimo bei kt.

Pagrindinė brandos egzaminų sesija prasidėjo
birželio 1 dieną ir truks
iki birželio 23 dienos. Šios
egzaminų sesijos rezultatai
bus paskelbti iki liepos 12
dienos.
Švietimo agentūros duomenimis, brandos egzaminus šiemet iš viso laikys 27
tūkst. 731 bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinių
mokyklų baigiamųjų klasių moksleivis.

Lietuvoje
norintieji
gauti brandos atestatą turi
išlaikyti du brandos egzaminus: privalomą lietuvių
kalbos ir literatūros bei
dar vieno dalyko brandos
egzaminą arba atlikti brandos darbą. Iš viso kandidatai gali rinktis ir laikyti
ne daugiau kaip septynis
brandos egzaminus.
BNS inform.

www.rokiskiosirena.lt

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio
viešoji biblioteka
PARODOS

Viešojoje bibliotekoje

Literatūros paroda „Juzefa Čeičytė – laiko ir erdvės metraštininkė“ (100-osioms
g. m.), Informacijos ir kraštotyros skyriuje.

Literatūros paroda „2022-ieji Gyvūnų gerovės metai“, Informacijos ir kraštotyros
skyriuje.

Bibliotekininkės Danutės Vigėlienės vėlinėjimų paroda, Lankytojų skyriuje.

Spaudinių paroda „Vytautui V. Landsbergiui – poetui, prozininkui, dramaturgui –
60“, Lankytojų skyriuje.

Alvydo Balandos fotografijos darbų paroda „Legendos“, Parodų galerijoje „Autografas“.

Albumų su gamtos fotografijomis paroda „Gamtos apsuptyje“, Meno ir muzikos
skaitykloje.

Violetos Daščiorienės Tapybos darbų paroda, Meno ir muzikos skaitykloje.

Vaikų ir jaunimo skyriuje

Spaudinių paroda „Vaikų žemė“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai.

Rokiškio l/d „Pumpurėlis“ vaikų kūrybinių darbų paroda ,,Žydinti vasara", neformalaus ugdymo mokytojas Vytautas Daščioras.

Knygų paroda „Atostogos su knyga“, Vaikų ir jaunimo skyriuje.

„Knygų karalius – Kazys Saja“, skirta prozininko, dramaturgo Kazio Sajos

90-osioms gimimo metinėms.

Informaciją parengė Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Daiva Vilkickienė

Nepriklausomas rajono laikraštis

PENKTADIENIS 06.17

KETVIRTADIENIS 06.16

TREČIADIENIS 06.15
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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 Dviračio žinios
12:00 Smalsumo genas
12:30 Pasaulio puodai
13:30 Gyvenk kaip galima
švariau
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 Bėgliai. Vorkutos
bėglys
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Dviračio žinios.

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 Dviračio žinios
12:00 Mūšio laukas
12:30 Nacionalinė
ekspedicija
13:30 Čia mano sodas
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
16:15 Perplaukus Atlantą
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda
19:30 Vartotojų kontrolė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Dviračio žinios
22:00 Kai nusėda dulkės
23:00 LRT radijo žinios

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 Dviračio žinios
12:00 Pusryčiai pas
kaimyną
12:30 Gimę tą pačią dieną
13:30 Euromaxx
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 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Auksinis protas

2022-06-14
22:00 Kai nusėda dulkės
23:00 LRT radijo žinios
23:05 Grančesteris
23:55 Komisaras Reksas
00:45 Kelionių atvirukai
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Bėgliai. Vorkutos bėglys
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 Stilius
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Vizionieriai
05:15 Ponių rojus
Tv3
05:10 Moderni šeima
06:00 Bakuganas. Kovos planeta
06:30 Magiškoji komanda
07:00 Keista šeimynėlė
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis
23:05 Grančesteris
23:55 Komisaras Reksas
00:45 Kelionių atvirukai
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vartotojų kontrolė
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 Praeitis ateičiai
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Vizionieriai
05:15 Ponių rojus
Tv3
05:10 Moderni šeima
06:00 Bakuganas. Kovos planeta
06:30 Magiškoji komanda
07:00 Keista šeimynėlė
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis
08:00 Jeloustounas
08:55 Meilės sūkuryje
22:15 Greiti ir įsiutę 3: Tokijo
lenktynės
24:00 Edipas Karalius
01:35 Pusryčiai pas kaimyną
02:00 Perplaukus Atlantą
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Mano geriausias draugas
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Išpažinimai
04:30 Šventadienio mintys
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Vizionieriai
05:15 Ponių rojus
Tv3
05:25 Moderni šeima
06:00 Bakuganas. Kovos planeta
06:30 Magiškoji komanda
07:00 Monstrų viešbutis
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis
08:00 Jeloustounas

08:00 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 Universalus karys
00:40 Rezidentas
01:40 Elementaru
02:40 X mutantai
03:40 Naujakuriai
04:10 Rezidentas
05:10 Moderni šeima
Lnk
06:00 Pakvaišusi porelė
07:00 Ūkininkas ieško žmonos
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 Svarbus taikinys
00:25 Rezidentas
01:30 Elementaru
02:30 X mutantai
03:30 Naujakuriai
04:00 Rezidentas
05:00 Moderni šeima
Lnk
05:15 Programos pabaiga
06:00 "Pakvaišusi porelė
06:30 "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 12 stipriausių
02:05 Anonimė
03:45 Volkeris, Teksaso reindžeris

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 NSO
22:50 Kalnietis IV. Žaidimo
pabaiga
00:35 Strėlė
01:35 Akloji zona

Btv

05.15 Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06.30 Grilio skanėstai
07.00 Reali mistika
08.00 Juvelyrų klanas
09.00 Pėdsakas. Ukraina
10.05 Triguba apsauga
11.10 Neišsižadėk

06:00 FTB
07:00 Mano virtuvė geriausia
08:25 Teisingumo agentai
09:30 Kalnietis
10:35 Čikagos policija
11:35 Mentalistas
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 Kaponė
00:40 "Paskutinis laivas
01:40 12 stipriausių
03:50 "Volkeris, Teksaso reindžeris
04:35 Alchemija. Švietimo amžius
05:05 Kultūrinė dokumentika
Btv
06:00 FTB
07:00 Mano virtuvė geriausia
08:25 Teisingumo agentai

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
18:00 Lidl grilio talentai
18:30 TV3 žinios
19:30 Paslaptinga karalystė
21:35 Bado žaidynės. Strazdas
giesmininkas
00:05 Ankstyvas paleidimas
01:55 Siuntinys
03:50 Grenlandija. Išlikimas

08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Rimti reikalai
11:00 Keičiu žmoną
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 penktadienis
21:00 San Andreas
23:15 Mano žemė
01:15 Kaponė
03:15 Volkeris, Teksaso reindžeris

Lnk

06:00 FTB
07:00 Mano virtuvė geriausia
09:30 Kalnietis
10:35 Čikagos policija
11:35 Mentalistas
12:35 FTB

05:05 Kultūrinė dokumentika
05:35 Programos pabaiga
06:00 Pakvaišusi porelė
07:00 Ūkininkas ieško žmonos

Btv

Lrytas

09:30 Kalnietis
10:35 Čikagos policija
11:35 Mentalistas
12:35 FTB
13:30 Mano virtuvė geriausia
16:00 Kalnietis
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Čikagos policija
19:30 Akloji zona
20:30 Pričiupom!
21:00 V- tai Vendeta
23:45 NSO
01:30 Strėlė
02:25 Akloji zona
Lrytas
05.15 Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06.30 Klausimėlis
07.00 Reali mistika
08.00 Juvelyrų klanas
09.00 Pėdsakas. Ukraina
10.05 Triguba apsauga
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 Amerikietiškos imtynės
21:30 Išvadavimas
23:40 V- tai Vendeta
02:20 Strėlė
Lrytas
05.15 Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06.30 Klausimėlis
07.00 Reali mistika
08.00 Juvelyrų klanas
09.00 Pėdsakas. Ukraina
10.05 Triguba apsauga
11.10 Neišsižadėk
12.15 TV parduotuvė
12.30 Neatrasta Rusija

12.15 TV parduotuvė
12.30 Renkuosi studijuoti
13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Laikykitės ten
17.30 Aiškiaregė
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 Laikykitės ten
00.30 Teisingumo agentai
01.30 Reali mistika
02.30 Grilio skanėstai
03.00 Triguba apsauga
03.55 Laikykitės ten
04.35 Reali mistika
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 Oponentai
17.30 Aiškiaregė
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 Oponentai
00.30 Teisingumo agentai
01.30 Reali mistika
02.30 Klausimėlis
03.00 Triguba apsauga
03.55 Oponentai
04.35 Reali mistika
13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Laisvės TV valanda
17.30 Aiškiaregė
18.00 Reporteris
18.30 Klausimėlis
19.00 Reali mistika
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Neišsižadėk
22.30 Reporteris
23.00 Klausimėlis
23.30 Laisvės TV valanda
00.30 Teisingumo agentai
01.30 Reali mistika
02.30 Klausimėlis.
03.00 Triguba apsauga
03.55 Laisvės TV valanda
04.35 Reali mistika

Finansinės ataskaitos šiemet teikiamos aktyviau – Registrų centras
Finansinės
atskaitomybės dokumentus už
2021 metus Registrų centrui yra pateikę beveik
78 tūkst. juridinių asmenų – 13 proc. daugiau nei
pernai tuo pačiu metu,
kai buvo pateikta apie 69
tūkst. ataskaitų, pranešė
Registrų centras.

Daugiausiai ataskaitų sulaukta iš uždarųjų akcinių
bendrovių – beveik 51 tūkst.
Šiemet aktyviai ataskaitas taip pat teikė mažosios
bendrijos (per 15 tūkst.),

asociacijos (daugiau nei 6
tūkst.) bei viešosios įstaigos
(4 tūkst.).
Finansinių ataskaitų nepateikimas gali turėti neigiamų pasekmių įmonei,
sako Registrų centro Registrų tvarkymo direktorius
Kazys Maksvytis.
„Duomenų apie savo rezultatus nepateikusių įmonių vadovams gali grėsti ir
teisinės pasekmės, įmonė
gali susilaukti baudų bei
netekti paramos gavėjo statuso, susidurti su kitais veiklos trukdžiais“, – praneši-

me sakė K. Maksvytis.
Laiku neatsiskaičius juridinio asmens vadovui gresia
bauda nuo 200 iki 3 tūkst.
eurų.
Prievolę pateikti ataskaitas už 2021 metus turi daugiau kaip 194 tūkst. juridinių asmenų, iš šio skaičiaus
reikėtų eliminuoti kelias dešimtis tūkstančių juridinių
asmenų, kurie jau ne vienerius metus neteikia jokių
duomenų apie save ar savo
veiklą ir jiems Registrų centras inicijuoja likvidavimą.
BNS inform.

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt
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PASLAUGOS

PERKA

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Miško 2,7 ha sklypą
Paplimbalės k. Visa
informacija telefonu.
Tel. 8 687 98 729. Rokiškis
• 1 kambario butą Dirbtuvių
g., Obeliai. 3 aukštas. Reikia
remonto. Kaina sutartinė.
Tel. 8 646 92 460. Rokiškis
• Du sujungtus garažus
Pagojoje. Yra signalizacija,
trifazis . Tel. 8 674 41 075.
Rokiškis
• Sklypą su senos statybos
namu nugriovimui Kamajų
g.3, Obelių sen., Rokiškio r. .
Kaina 8000 Eur.
Tel. 8 679 87 858. Rokiškis
• 6 ha žemės sklypą su Sartų
ežero pakrante Bradesių k.,
Rokiškio r . Kaina 29000 Eur.
Tel. 8 687 75 157. Rokiškis
• Miško 2,57 ha sklypą
Paplimbales k. Kaina
sutartinė . Tel. 8 608 28 256.
Rokiškis
• 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.
Valomos 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 kilometras 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

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

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
• Žemės ūkio paskirties
žemės sklypą 60 a
Parokiškyje . Kaina 6000 Eur.
Tel. 8 687 98 729. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• UAB Ramundas GM
reikalinga (-s) medienos
džiovyklos operatorė (-ius).
Darbo vieta - Panemunėlio
gelež. stotis., Rokiškio r.
Darbas pamaininis. Darbo
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užmokestis – neatskaičius
mokesčių nuo 830 iki 900
Eur. Tel. nr. 861003980 .
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Reikalingas žmogus
nupjauti ir sugrėbti žolę
Pandėlio sen. .
Tel. 8 602 87 024. Rokiškis
• Reikalingas žmogus galintis
atlikti vonios kambario
remontą (paruošiamieji
darbai, santechnika, plytelių
klijavimas, dušo kabinos
montavimas) .
Tel. 8 682 16 743. Rokiškis
• Reikalingas ūkio
darbininkas darbui
Norvegijoje, Hamar
apylinkėje . Tel. 8 611 45 080.
Rokiškis
• UAB Ramundas GM
reikalinga (-s) vilkiko
vairuotoja (-s). Darbo
vieta - Dirbtuvių g. 13,
Obeliai, Rokiškio r. Darbas
pamaininis. Darbo užmokestis
neatskaičius mokesčių nuo
1100 Eur iki 1310 Eur. Tel. nr.
861003980 .
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• 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 mechanikasšaltkalvis 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
• 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
• Žmogus ar šeima gyventi
sodyboje vienkiemyje Jūžintų
sen. Sodyba didelė, keletą
metų negyvenama. Namas
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medinis, elektra yra, vanduo
iš šulinio. Reiktų nebijoti
darbo, apsitvarkyti namus.
Galėčiau prisidėti finansiškai.
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.
Mar&scaron;rutas: 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

IEŠKO DARBO
• Moteris ieško pardavėjos
darbo . Tel. 8 636 35 260.
Rokiškis
• Ieškau darbo. Turiu visas
vairuotojo ir traktorininko
kategorijas, 95 kodą,
skaitmeninę kortelę.
Tel. 8 655 16 412. Rokiškis
• Ieškau darbo savaitgaliais.
Galiu ugdyti jaunuolynus,
pjauti biokurą .
Tel. 8 674 71 387. Zarasai
• 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 ieško 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

KITA
• 3 l talpos stiklainius. 50 vnt.
Kaina 0,50 Eur/vnt.
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• 4 rėmelių medsukį
cinkuotos skardos .
Tel. 8 650 86 833. 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

NUOMA

PAŽINTYS

• Dirbanti mama su 12 m.
dukra ieško tvarkingo 2
kambarių buto ilgalaikei
nuomai. Pageidautina su
baldais . Tel. 8 687 35 831.
Rokiškis
• 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.
Rokiškis
• Tvarkinga dirbanti
pora ieško išsinuomoti 2
kambarių butą . Kaina 160
Eur.
Tel. 8 641 64 889. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

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

BALDAI

• Skalbimo mašiną su džiovykle
Siemens WD15G4V1 IQ500.
8 kg plauna ir 5 kg džiovina.
1400 aps/min. Lašelinis
būgnas. Invertinis variklis. LED
displėjus. Laikmačiai. Apsauga
nuo vandens nutekėjimo.
Apsauga būgno stabilizavimui
transportavimo metu. Kaina
350 Eur.
Tel. 8 687 96 911. Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną
Čaika 134. Kaina 85 Eur.
Tel. 8 621 86 262. 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/
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• Vaikų kambario baldus.
Kampinė spinta, spintelė,
komoda, dvi lentynos ir
kampinis rašomas stalas.
Kaina derinama . Kaina
200 Eur. Tel. 8 615 32 466.
Rokiškis
• 3 gulimus fotelius. Visi
iųsiskleidžia. Atskirai, po 125
Eur., ir vienvietis 61Eur .
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
tik tokie: vaiko apipilstyta
buvo ir viena pusė daugiau
išgulėta . Kaina 50 Eur.
Tel. 8 678 05 029. Rokiškis
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DOVANOJA
• Dovanoju rašomąjį stalą ir
sekciją. Galima dalimis .
Tel. 8 695 73 607. Rokiškis
• Gal kas norėtų nusišienauti
pievas 5 ha Kalbutiškių km ir
5 ha Naršėnų km, Zarasų raj.
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Dovanoju užsukamus
0,72 l, 0,5 l ir nestandartinių
dydžių mažus stiklainius ir 1 l
plastikinius kibiriukus .
Tel. 8 616 48 186. Rokiškis
• 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

GYVULIAI, GYVŪNAI
• Bičių šeimas su pilna
komplektacija ir bičių
spiečius su koriais. Kaina nuo
30 Eur. Nebrangiai 17 avių
bandą su prieaugliu .
Tel. 8 675 96 103. Rokiškis
• Dovanoju šuniukus. Dvi
mergaites. Tel. 8 682 95 786.
Rokiškis
• Triušius. Panašiai pusę
metų amžiaus. Kaina
sutartinė. Suvainiškis . Kaina
20 Eur. Tel. 8 675 51 088.
Rokiškis
• 3 m. telyčią. Pirmaveršio,
turi atsivesti liepos mėn.
Mėsinė siūlo 1100 Eur., bet
norisi parduoti žmogui, gaila.
Labai gera, bet nebegaliu
laikyti, sveikata nebeleidžia .
Kaina 1000 Eur.
Tel. 8 641 59 294. Rokiškis
• Dovanojame mėnesio
šuniukus . Tel. 8 609 94 872.
Rokiškis
• Bičių spiečių.
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Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Nesėklintą pieningos karvės
telyčią. Kaina 890 Eur.
Tel. 8 623 31 100. Rokiškis
• Triušius. Rokiškio raj.
Kreiptis telefonu.
Tel. 8 678 03 831. Rokiškis
• 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
• 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

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA
• 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

MOBILIEJI TELEFONAI
• Huawei Nova 9 128
GB. Vasario mėn. pirktas,
garantija iki 24 mėn., pilna
komplikacija . Kaina 220 Eur.
Tel. 8 670 59 890. Rokiškis
• Geros būklės telefoną
Huawei P40 Pr. 256 GB
atmintis. Kaina 290 Eur.
Tel. 8 607 68 436. Rokiškis
• 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. Greitas
krovimas. Kaina minimaliai
derinama . Kaina 100 Eur.
Tel. 8 616 27 809. 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

SODO, DARŽO TECHNIKA
• Tvarkingą traktoriuką
2010 m. Husqvarna R111B5.
Variklis 13,0 Hp, pavarų
dėžė mechaninė, deka dviejų
peilių 80 cm pločio. Smagus
traktoriukas. Informacija
telefonu arba a.ž . Kaina
1900 Eur. Tel. 8 674 53 910.
Kupiškis
• 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

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS
• Pneumatinį pistoletą
Walther CP99 Compact.
Šaudantis 4,5 mm plieniniais
šratukais. Pridedu du CO2
balionėlius, apie 1700
šovinių. Apkaboje telpa 18
šovinių, kulkos greitis 90 m/s.
Šūvio metu vaikšto spyna. Tik
nuo 18 m . Kaina 80 Eur.
Tel. 8 627 31 485. Rokiškis
• Mažai naudotą dviratįtreniruoklį. Kaina 70 Eur.
Tel. 8 616 55 300. Rokiškis
• Geros būklės treniruoklį.
Kaina 15 Eur.
Tel. 8 682 76 679. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA
• Kieto kuro katilą Kalvis .
Kaina 130 Eur.
Tel. 8 675 96 103. Rokiškis
• Pigiai sausą pjautą statybinę
medieną: 20x20 cm, 20x5 cm,
10x10 cm. Ilgis 6 m . Kaina
250 Eur. Tel. 8 677 08 977.
Rokiškis
• Colines lentas, gegnes,
brusus. Ilgis 6,1 m.
Tel. 8 610 06 145. Rokiškis
• Šilumos siurblius už
patrauklią kainą . Kaina
400 Eur. Tel. 8 635 77 677.
Rokiškis
• Įvairią pjautą statybinę
medieną . Tel. 8 671 89 551.
Rokiškis
• Arko silikatinius blokelius
M18 44 vnt., M12 46 vnt.
Kaina sutartinė. Blokeliai
Rokiškio mieste, išsivežti
patiems . Kaina 80 Eur.
Tel. 8 628 93 099. Rokiškis
• 14 kub. m eglės rąstus .
Tel. 8 611 17 092. Rokiškis
• Lentas grindims . Kaina
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

VAIZDO TECHNIKA
• Filmavimo kamerą Sony.
Kaina 160 Eur.
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Fotoaparatą Sony. Yra
pilnas komplektas . Kaina
100 Eur. Tel. 8 680 90 181.
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
ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Trifazį grūdų malūną.
Mala avižas. Kaina 300
Eur. Geležinį, didelį aruodą
grūdams ar miltams laikyti.
Kaina 150 Eur .
Tel. 8 622 66 743. Rokiškis
• Rotacinę žoliapjovę Fella 650 Eur. Talpyklas vandeniui
ant ratų 1,5 t - 350 Eur., 3 t 450 Eur. Skambinti telefonu .
Tel. 8 622 66 743. Rokiškis
• 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
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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 priekabąplatformą 3x2 m . Kaina
250 Eur. Tel. 8 604 36 830.
Rokiškis
• T25 ratlankį . Kaina 50 Eur.
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS
• Tvarkingą priekabą.
Išmatavimai 202x122 cm,
750 kg. Važiuoklė torcionas,
padangos R13 M+S. TA,
draudimas. Atsidaro galinis
bortas. Informacija telefonu
arba a. ž. Kaina 700 Eur. Tel.
8 674 53 910. Kupiškis
• Vaikišką naudotą dviratį
BMX. Išaugome. Tel. 8 686
94 691. Rokiškis
• Dviračius. Pirmas - 110
Eur. Antras - 60 Eur . Kaina
110 Eur. Tel. 8 659 64 181.
Rokiškis
• Audi A6. 2001 m., sedanas,
TA iki 2022-09. Turi nemažai
rudžių. Variklis ir dėžė
tvarkingi . Kaina 850 Eur. Tel.
8 673 06 263. Panevėžys
• Tvarkingą dviratį. Kaina
50 Eur. Tel. 8 612 28 947.
Rokiškis
• Nissan Almera. 2004 m.,
TA iki 2022-08. Važiuoja,
tvarkinga . Kaina 600 Eur.
Tel. 8 616 73 641. Rokiškis
• Naudotą paspirtuką
Scooteris. Išaugome, reikėtų
pakeisti vieną guolį . Kaina
30 Eur. Tel. 8 686 94 691.
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.
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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

Velykalnio aikštynuose
birželio 11-12 dienomis
vyko tradicinis - XVI paplūdimio tinklinio turnyras
Rokiškio miesto seniūno
taurei laimėti. Dalyviai
varžėsi keturiose grupėse: vyrų ( amžius neribojamas), moterų (amžius
neribojamas), vyrai 40+
(abiejų dalyvių amžius 40
ar daugiau metų) ir MIX
(poroje vyras ir moteris,
amžius neribojamas).
Pirmos dienos rezultatai: moterų grupėje pirmą
vietą iškovojo Ainė Raupelytė ir Rugilė Gudzinskai-

tė, antrąją - Dominyka
Naudužaitė ir Aušrinė Kulvičiūtė, trečiąją - Karolina
Šantarytė ir Evelina Matiukaitė.
Vyrų grupėje pirmąją vietą iškovojo Donatas
Pašvenskas ir Deimantas Jarmalavičius, antrąją
vietą - Toms Benjavs ir
Valtz Benjavs (broliai iš
Latvijos), trečiąją - Nerijus Laužadis ir Laimonas
Puriuškis.
Antrosios dienos rezultatai: Veteranų grupėje 40
m.+ pirmąją vietą iškovojo
Darius Dudėnas ir Min-

TRANSPORTO PRIEMONIŲ
DALYS

• Dalimis 2002 m. Opel
Zafira, DTI, 2006 m. Opel
Meriva, CDTI.

Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• Vasarines padangas 225/55
R17 . Kaina 15 Eur.
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Ford Galaxy dalimis. 2003
m., 1,9 l, 96 kW.
Tel. 8 628 47 947. Kupiškis
• VW Golf IV 2002 m., 1,9
l, TDI, 74 kW variklį. Pilną
komplektacija. rida 250 tūkst.
Yra turbina, purkštukai.
Kaina sutartinė .
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Opel Meriva dalimis. 2004
m., benzinas, 1,8 l.
Tel. 8 618 25 711. Rokiškis
• 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
• 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.,

Velykalnyje vyko tradicinis paplūdimio turnyras

daugas Veiveris, antrąją Ramunas Narbutas ir Skirmantas Staniulis, trečiąją
- Raimis Dilys ir Valdas
Šabrinskas.
MIX grupėje pirmąją vietą iškovojo Indrė
Pretkelytė ir Toms Benjavs, antrąją - Goda Milinavičiūtė ir Egidijus Urbonas, trečiąją - Karolina
Šantarytė ir Donatas Pašvenskas.
Sveikiname nugalėtojus!
„Rokiškio sirena“
inform.
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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
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Birželio 14-oji,
antradienis,
24 savaitė.

Sviestinė vištiena su smidrais

INGREDIENTAI:
• 2 vienetai vištienos krūtinėlės
• 450 gramų smidrų
• 125 mililitrai vištienos sultinio (galima naudoti baltą vyną)
• 100 gramų sviesto
• 3 skiltelės česnako
• 1 šlakelis citrinų sulčių
• 1 pundelis petražolių
• 1 šaukštas alyvuogių aliejaus
• 1 šaukštelis itališkų žolelių
• 1 šaukštelis aitriųjų paprikų dribsnių
• 1 šaukštelis druskos
• 1 šaukštelis maltų juodųjų pipirų
• 2 šaukšteliai česnako miltelių

Iki Naujųjų liko 200 dienos.
Dangaus kūnai:
saulė teka 4.41 val.,
leidžiasi 21.56 val.
Dienos ilgumas 17.15 val.
Mėnulis (pilnatis)
Gedulo ir vilties diena
Tarptautinė tinklaraštininkų diena
Pasaulinė kraujo donoro diena
Palaimintojo arkivyskupo
Teofiliaus Matulionio diena

Savo vardadienius
šiandien švenčia:
Almina, Bazilijus, Digna,
Gilmintas, Labvardas, Rufinas,
Valerijus
Rytoj: Jolanta, Vitas, Tanvilas,
Bargailė, Krescencija
Poryt: Benas, Julita, Tolminas,
Jūra

Kamajų Antano Strazdo
gimnazijoje - Vasaros
skambutis

Šiandien
pasaulio
istorijoje

1777 — JAV Kongresas oficialiai
patvirtino dabartinės Amerikos vėliavos simboliką.
1800 — Napoleon Bonaparte
(Napoleonas Bonapartas) sumušė austrus ir baigė užkariauti Italiją
Marengo mūšio metu.
1811 — gimė JAV rašytoja Harrieta Beecher Stowe (Harieta Byčer
Stou), romano ,,Dėdės Tomo trobelė“
autorė. Mirė 1896 m.
1839 — pirmą kartą Temzės
upėje netoliese Londono vyko tradicine tapusi Henlėjaus regata.
1922 — JAV prezidentas Warren
Harding (Vorenas Hardingas) tapo
pirmuoju šalies prezidentu, kalbėjusiu per radiją.

Šiandien Lietuvos
istorijoje

1780 — Telšių miestą stipriai
nuniokojo du gaisrai (14 — 18 d.),
sunaikinę apie pusę miestelio.
1828 — Tytuvėnų valsčiuje
gimė Antanas Mackevičius, kunigas, 1863 metų sukilimo vadas.
1888 — gimė Jokūbas Šernas,
žurnalistas, spaudos darbuotojas,
1918 metų Vasario 16 dienos Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras. Mirė 1926 m.
1916 — gimė literatūros tyrinėtojas Antanas Strabulis. Mirė 1999
m.
1931 — gimė poetė Teresė
Rubšytė — Ūksienė.
1941 — prasidėjo masinis Lietuvos žmonių trėmimas į Sibirą.

Post scriptum

Kiekviename darbe sunki tik
pradžia ir pabaiga.

PARUOŠIMO BŪDAS:
1. Vištienos krūtinėles supjaustyti vieno kąsnio gabalėliais. Sudėti į dubenį, pabarstyti
druska, pipirais ir česnako milteliais, išmaišyti ir palikti kelias minutes iki kol paruošite
smidrus.
2. Smidrus nuplauti ir nulaužti galiukus. Jei smidrai storesni, juos sudėti į dubenį ir užpilti
verdančiu vandeniu, palikti 2 minutes, tuomet smidrus sudėti į sietelį ir perlieti šaltu
vandeniu. Jei jūsų naudojami smidrai ploni, šį žingsnį galite praleisti.
3. Į didesnę keptuvę dėti 25 gr sviesto, pilti aliejų, ištirpinti ir gerai įkaitinti. Sudėti vištienos gabaliukus ir maišant kepti ant didesnės kaitros iki gražiai apskrus iš visų pusių.
Tuomet sumažinti kaitrą, dėti susmulkintą 1 skiltelę česnako, berti itališkas žoleles, dėti
dar 25 gr sviesto ir pakepti apie minutę iki kol pasklis malonus česnako kvapas. Keptuvės turinį perdėti į lėkštę ir atidėti.
4. Į keptuvę berti likusias smulkintas česnako skilteles, pilti vištienos sultinį ir užvirti. Virti
iki kol sultinys šiek tiek nugaruos ir jo kiekis bus per pusę mažesnis. Sudėti likusius 50
gramų sviesto, pilti citrinos sultis, smulkintas petražoles ir maišyti iki kol sviestas ištirps.
5. Dėti smidrus ir pakepti apie 2 minutes, tuomet šalia sudėti vištienos gabaliukus ir
pavartant pakepti dar porą minučių.

Juozo Tumo - Vaižganto
gimnazijoje vyko konferencija
Leiski drugeliu pakilti iki
pat dangaus,
Ir kaip kadaise paskanauti liepžiedžių medaus...
Birželio 9-ąją paskutinis šių
mokslo metų skambutis į Kamajų Antano Strazdo gimnazijos mažąją salę sukvietė 1-4
klasių mokinukus, mokytojas,
tėvelius, svečius.
Skleidėsi laimės ir džiaugsmo šypsenos padėkų, sveikinimų, linkėjimų jūroje. Direktorės pavaduotoja ugdymui
Audronė Gabienė pasveikino
ketvirtokus, užbaigusius pradinio ugdymo etapą, ir įteikė
vaikams tai liudijančius pažymėjimus.

Pradinių klasių mokytojos
Rita Zovienė, Rimutė Paunksnienė, Zita Vilienė ir Danutė
Tymukienė atskleidė kiekvieno savo auklėtinio talentą,
išskirtines savybes, padovanodamos po padėkos raštą.
NŠS mokinys Laurynas
Karpau nuspalvino šventę fortepijoninių garsų pyne, Milda
Čeponytė ir Lijana Markavaitė
sušildė širdis atliekama dainele, Sandra Grigonytė į svajų
pasaulį nukėlė savo šokiu.
Šventę vainikavo į dangų
paleisti margaspalviai balionai,
nuskraidinę vaikų svajones išsipildymo link!
„Rokiškio sirena“ inform.

Urtės Smalinskaitės pergalė
tarptautiniame jaunųjų vokalistų
konkurse „Jūros žvaigždė 2022“

2022 metų birželio 12 d.
Jūrmaloje vyko III tarptautinis jaunųjų vokalistų
konkursas „Jūros žvaigždė
2022“, kuriame dalyvavo
Rokiškio Rudolfo Lymano
muzikos mokyklos mokytojos Redos Kazlauskienės
mokinė Urtė Smalinskaitė.

Urtė Smalinskaitė pasirodė puikiai ir 9-11 metų kategorijoje užėmė I vietą. Sveikiname!
Rokiškio Rudolfo
Lymano muzikos
mokyklos inform.

Birželio 8 d. Rokiškio
Juozo Tumo - Vaižganto
gimnazijoje vyko konferencija, kurioje I-II klasių
mokiniai pasidalino sė-

kminga lietuvių kalbos ir
literatūros, užsienio kalbos, integruotų socialinių
ir gamtos mokslų, tiksliųjų
mokslų, saviraiškos ir kt.
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projektinių darbų rengimo
ir įgyvendinimo patirtimi.
Rokiškio Juozo
Tumo-Važganto
gimnazijos inform.

15 psl.
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Sporto klubas „Grizlis“
sportininkai - tarp geriausiųjų

Orų prognozė birželio 15-17 d.
Diena

Debesuotumas

Temperatūra

Vėjas

Birželio 15 d.

Naktį 10
Dieną 22

ŠV,
5-10 m/s

Birželio 16 d.

Naktį 10
Dieną 21

V,
4-9 m/s

Birželio 17 d.

Naktį 11
Dieną 22

ŠV,
4-9 m/s

PRO MEMORIA
Pandėlio seniūnija
STASĖ DAUNIENĖ 1949-10-27 - 2022-06-06
ANATOLIJUS NASTEIKO 1956-01-01 - 2022-06-02
Obelių seniūnija
PETRAS GALVELIS 1937-12-25 - 2022-06-09
GENOVAITĖ MARTINĖNIENĖ 1941-03-27 - 2022-06-09
Kamajų seniūnija
ALFREDAS ŠEŠELGIS 1963-04-18 – 2022-06-06
2022 metų birželio 4
dieną Jonavoje vyko Lietuvos klasikinės jėgos trikovės čempionatas. Jame
dalyvavo virš 160 sportininkų.
Rokiškio rajono atletinės gimnastikos klubui
„JTK Grizlis“
atstovavo sportininkai Vykintas
Strungys ir Domantas Barauskas.
Jaunių amžiaus grupėje
varžėsi 38 sportininkai.
Svorio kategorijoje iki 83
kg. Vykintas Strungys iškovojo 2 vietą. Jis pritūpė

160kg., spaudė - 100 kg.,
traukė štangą - 200kg.
Suma 460 kg.
Svorio kategorijoje iki
93 kg pirmąją vietą iškovojo „JTK Grizlis“ sportininkas Domantas Barauskas. Jis pritūpė -190 kg.,
spaudė štangą - 120 kg.
Traukos veiksmas – kulminacija - 230 kg. Suma
- 540 kg.
Domantas
Barauskas
savo svorio kategorijos
tapo ne tik lyderiu, bet ir
absoliučiu, t.y. stipriausiu
tarp 38 Lietuvos jaunių
sportininkų.

Kadangi absoliutūs, t.y.
stipriausi sportininkai renkami pagal WILKS koofecientą, Trys Absoliutai,
t,y, Stipriausi Lietuvos
Jauniai / 1. vieta - Domantas Barauskas, 3 - vieta Vykintas Strungys.
Sveikiname sportininkus!
D.Barausko ir V.Strungio treneris - daugkartinis
Lietuvos ir Europos Čempionatų prizininkas, klubo
„JTK Grizlis“ auklėtinis,
Robertas Bartkevičius.
„Rokiškio sirena“
inform.

Kikbokso mėgėjų čempionate
Gvido Skinderio ir Oresto Valiulio
sėkmė!

Šių metų birželio 11 d.
Lietuvos K-1 federacija, surengė Lietuvos K-1
kikbokso mėgėjų čempionatą.
Čempionatas vyko Šiaulių sporto gimnazijos sporto salėje.
U8 – U18 amžiaus grupėse, svorio kategorijose

kovėsi per 60 porų iš Lietuvos ir Latvijos klubų.
Sporto Klubą „Tornado/
Thai Tornado“ atstovavo
Orestas Valiulis ir Gvidas
Skinderis.
Sportininkai atrankinėse
kovose įveikė savo varžovus ir pateko į čempionato
finalą. Orestas Valiulis finalinėje kovoje nusileido

Latvijos kovotojui ir iškovojo antrąją vietą. Gvidas
Skinderis finalinėje kovoje, tik po pratęsimo nugalėjo savo varžovą ir tapo
Lietuvos K-1 kikbokso
mėgėjų čempionu.
Sveikiname sportininkus!
„Rokiškio sirena“
inform.

Nuoširdžiai užjaučiame Eimutį Makutėną
bei jo šeimą, dėl mylimos Mamos mirties.
Sesuo Dalia, Rasa, brolis Sigitas su šeimomis

Didmiesčiai dėl brangstančių
degalų viešojo transporto kainų
kol kas nekeičia

Smarkiai
išaugusios
degalų kainos didina
Lietuvos didmiesčių viešojo transporto sąnaudas, tačiau sprendimai
didinti bilietų kainas kol
kas nepriimami. Visų didmiesčių atstovai BNS
tikino kol kas neketinantys branginti miestiesčių
kelionių.

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos
direktorius Tomas Jukna
sako, kad dėl pabrangusio
kuro patiriami didžiuliai
nuostoliai, tačiau kainų
keisti artimiausiu metu neketinama, siekiant susigrąžinti iki pandemijos buvusius keleivių srautus.
„Atvirai kalbant, norėtume tai daryti, nes sąnaudos
viešajam transportui labai
išaugo, tokių nuostolių dar
nesame turėję. Tačiau po
pandemijos grįžo nedidelė
dalis keleivių, bandysime
juos susigrąžinti, o gal dėl
aukštų degalų kainų dalis
miestiečių persės iš automobilių į autobusus. Kaina pas mus paskutinį kartą kito 2018 metais, o kol
kas susilaikome nuo tokio
sprendimo, kol kas kainų
nedidinsime“, – BNS sakė
T. Jukna.
Šiauliuose
dauguma
maršrutinių autobusų varomi dujomis, todėl sąnaudos
smarkiai auga jau nuo praė-

jusių metų pabaigos. Pasak
savivaldybės administracijos direktoriaus Antano
Bartulio, bilietų kainos peržiūrimos kiekvieną ketvirtį,
tačiau šiuo metu konkretus
sprendimas dėl jų keitimo
nėra parengtas.
„Tai nuolatinis procesas,
sąnaudos turi būti dengiamos – tai yra principas, kuriuo mes vadovaujamės, ir
kainas periodiškai peržiūrime. Negaliu pasakyti, kad
čia ir dabar turime sprendimą, su kuriuo eisime į
tarybą, kiekvieną ketvirtį
analizuojame situaciją. Ne
dabar pakilo degalų kainos.
Beveik visi mūsų autobusai
yra varomi dujomis, o jos,
kaip žinote, brangsta nuo
praėjusių metų lapkričio“,
– BNS sakė jis.
Vilniaus
savivaldybės įmonė „Susisiekimo
paslaugos“ teigia, kad sostinėje taip pat nesvarstoma
branginti bilietų.
„Šiuo metu sprendimo
dėl Vilniaus viešojo transporto bilietų kainų pokyčių nėra. Visuomet žiūrime
į pokyčius ir jei situacija
apie viešojo transporto bilietų kainas keisis, keleiviai, kaip visuomet, apie tai
bus informuojami operatyviai ir iš anksto“, – teigiama įmonės atsakyme BNS.
Klaipėdoje viešojo transporto kainos peržiūrimos
kasmet metų pabaigoje,
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įvertinus ne tik degalų kainas, bet ir kitus faktorius.
„Stebime ir analizuojame situaciją, ji įtempta, bet
mes turime tokią metodiką,
kad bilietų kainų pokyčius
vertiname metų pabaigoje,
tada jau būna aiškus metinis rezultatas, pateikiamos
visos dedamosios. O tada
arba keliama kaina, arba
prisidedama iš biudžeto“, – BNS sakė Klaipėdos
savivaldybės
Transporto
skyriaus vedėjas Rimantas
Mockus.
Kaune kol kas taip pat
nesiruošiama branginti bilietų.
„Mūsų tikslas, kad kuo
daugiau kauniečių kasdienėms kelionėms rinktųsi
autobusus ir troleibusus,
todėl nepaisant šiuo metu
ženkliai pakilusių kuro kainų, miestas ieško būdų, kad
kelionės viešuoju transportu nebrangtų“, – BNS sakė
Kauno savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Paulius Keras.
Lietuvos
energetikos
agentūros duomenimis, nuo
šių metų pradžios iki gegužės pabaigos vidutinė dyzelinio kuro litro kaina padidėjo 32 proc. – nuo 1,35
iki 1,78 euro. Benzinas per
šį laiką taip pat brango 32
proc. – nuo 1,45 iki 1,91
euro.
BNS inform.

2022-06-07
PRAŠO PADOVANOTI
• Prašau padovanoti
automatinę skalbimo mašiną .
Tel. 8 602 21 055. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS
• 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

16 psl.
neasfaltuotu keliu). Išvalytas,
tačiau reikėtų kai kurias detales
nuėmus išsiplauti . Kaina 25
Eur. Tel. 8 687 96 911. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI
• 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

MUZIKOS INSTRUMENTAI
• Pianiną Belarus . Kaina
50 Eur. Tel. 8 670 06 514.

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

DRABUŽIAI/AVALYNĖ
• 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 modelių, spalvų. Yra
galimybė ir gyvai apžiūrėti .
Tel. 8 678 05 029. Rokiškis

AUGALAI
• Grikių sėklas Smuglianka
veislės. Valyti. 1000 Eur/t .
Tel. 8 625 87 239. Rokiškis

Bėga Mauglis per
džiungles, žiūri drambliukas į duobę įkritęs.
Traukė, traukė - neištraukė,
bet duobę užkasė. Kad kiti
drambliukai neįkristų.
***
- Kodėl neklausi, kaip
gyvenu?
- Na, kaip gyveni?
- Oi, geriau neklausk.
***
Dialogas restorane:
- Padavėjau, jūs man
atnešėt seną viščiuką.
- O kaip jūs nustatėte?
- Pagal dantis.
- Atsiprašau, bet jis neturi
dantų.
- Užtat aš turiu.
***
Restorano savininkas
išdidžiai sako lankytojui:
- Mūsų restorano
išskirtinumas ir
pasididžiavimas - tai vėžliai.
Svečias:
- Žinau. Ką tik vienas jų
mane aptarnavo.
***
Pareina Petriukas namo.
Mama klausia:
- Ar rodei tėvui pažymių
knygelę?
- Taip, rodžiau, - atsako

Petriukas.
- Ir ką sakė?
- Sakyti su
keiksmažodžiais?
- Aišku, kad be!
- Tada - nieko.
***
- Vaikeli, kas tave išmokė
tokio nepadoraus žodžio?
- Kalėdų Senelis, kai
naktį pargriuvo užlipęs ant
mano dviratuko.
***
Vyr. redaktorius surinko
visus laikraščio darbuotojus
ir pasakė:
- Atsižvelgiant į daugelio
skaitytojų pageidavimus,
nuo šiol mūsų laikraštis
bus leidžiamas be teksto ir
rulonais.
***
- Ar yra ko nors išgerti?
- Vandens.
- O stipriau?
- Ledo!
***
Senukas klausia
gydytojo:
- Daktare, ar aš galėčiau
vesti.
- Aišku, kad galit. Dviese
smagiau bus.
- O kažin, ar vaikų aš
galėčiau turėti?
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- Gal ir galit, jei žmona
ne per sena. O kiek jums
metų?
- Jau septyniasdešimt.
- Na tai dar patarčiau
dėl viso pikto ir dublerį
turėti.
Po metų jie vėl
susitiko.
- Na ir kaip sekasi? Ar
vedėte?
- Taip. Ir žmona jau
pagimdė.
- Na, o kaip dubleris, šypsosi daktaras.
- O ką dubleris? Ir ji
pagimdė.
***
- Ei, mergaite, jūs
tikriausiai čia laukiate
princo ant balto žirgo?
- Laukiu.
- Tai aš jau čia!
- O kur princą palikot?
***
Susitinka du draugai.
Vienas klausia kito:
- Na, kaip tu laikaisi
po skyrybų su žmona? Ar
labai sunku buvo?
- Dabar jau lengviau!
Pirmomis savaitėmis vos
neišprotėjau iš laimės!

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

