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Salų dvare planuojama surengti juodųjų
gulbių tuoktuves
Pasirodo, šią vasarą
Salų dvaro šeimininkė
Birutė Dapkienė, šaltuoju metų laiku priglaudusi
gulbes, turi idėją surengti
juodųjų gulbių tuoktuves.
Tai būsianti graži teatralizuota šventė. Šiuo metu
gulbės gyvena Rokiškio
dvaro tvenkinyje. Rudenį jos vėl turėtų iškeliauti
į Dapkų ūkį, tik joms ten
grėsmę kelia netoliese įsikūrusi kiaunė.

Anot B. Dapkienės, po
netikėtos mylimojo netekties parūpinusios našlei Litai kitą panašaus likimo juodąjį gulbiną Atilą, dabar visi
laukia pirmojo kiaušinio,
tačiau panašu, kad jo nebus. Pirmaisiais sugyveni-

mo metais juodosios gulbės
kiaušinio gali ir nepadėti. O
laikas jau toks, kad ir jauniklis turėjo būti išperėtas.
Taigi, ankstesnį šventės surengimą sulaikė šie pastebėjimai. Apie ankstesnius
juodųjų gulbių išgyvenimus
esame rašę čia ir čia.
Vis tik B. Dapkienė sako
svajojanti apie gulbių tuoktuves vasarą, kad būtų gražus oras, vyktų šventė, sutrauksianti žiūrovus. Norisi
viską apie tuoktuves pateikti gražiai informaciniame
stende. „Susitiksime pirmadienį (birželio 20 d.) su
režisieriumi Eligijumi Daugnora ir aptarsime, kaip čia
padarius. Nenorime patiems
paukščiams sukelti traumos,
galvojame, kad protingiau

būtų sukurti personažus,
improvizuoti. Pačios gulbės
liktų plaukioti ežere prie
Rokiškio dvaro, o teatralizuotas renginys Salų dvare
turėtų labai patikti vaikams.
Be to, tai būtų graži dviejų
dvarų draugystė.“ – dalinosi
planais Salų dvaro valdytoja.

Šio renginio datos B.
Dapkienė kol kas neatskleidžia, manoma, kad surengti
pasirodymą gulbių tuoktuvių tema su režisieriaus E.
Daugnoros pagalba ilgai netruks. Apie tikslią renginio
datą ir vietą bus pranešta
netrukus.
Rita GRIGALIENĖ

metus.
Ši graži ir labai prasminga šventė prasidėjo Juodupės
bažnyčioje šv. Mišiomis. Čia
svečiavosi ir giedojo sakralinės muzikos ansamblis,
vadovaujamas Vilmos Likienės iš Rokiškio KC Jūžintų
padalinio.
11 val. buvusių mokinių
ir mokytojų laukė mokyklos
erdvės, mokinių darbų parodos, bei susitikimai ir malonūs bendravimai. Buvo pagerbti į amžiną atilsį išėjusių
mokytojų kapai.
13 val. juodupiečiai ir
svečiai rinkosi į Juodupės
kultūros namų salę, kur visų
laukė įspūdinga kelionė laiko mašina, keliaujanti per
mokyklos istorijos metus.
Kartu vyko nominacijų tei-

kimo ceremonija ir sveikinimai, buvo apdovanoti olimpiadų, konkursų nugalėtojai
bei juos ruošę mokytojai.
Šventėje dalyvavo gausus
būrys svečių: Rokiškio r.
meras Ramūnas Godeliauskas ir jo pavaduotojas, buvęs
mūsų mokyklos mokinys
Tadas Barauskas, svečiai iš
Latvijos - Aknystės viduri-

nės mokyklos atstovai, LR
Seimo nario patarėja, taip
pat buvusi mūsų mokyklos
mokinė Aldona Minkevičienė, Juodupės seniūnijos,
Juodupės bendruomenės bei
Juodupės lopšelio - darželio
kolektyvų atstovai.
„Rokiškio sirena“
inform.

simbolis.
Tarptautinis renginys sulaukė didžiulio susidomėjimo ir stipriai sujungė dalyvaujančius sergančius IS ir
jų artimuosius, visuomenės
narius ne tik iš Lietuvos, bet
ir sergančius IS Latvijos organizacijos atstovus.
Po minėjimo Santaros klinikoje, dalyviai turėjo unikalią galimybę apsilankyti LR
Prezidento
kanceliarijoje,
kur visų laukė ekskursija bei
viktorina, o vakarą praleido Belmonto pramogų centre. Puikiai praleistas laikas
draugų būryje, leido pamiršti
visas negandas ir problemas.
Dalyviai nuoširdžiai dėkoja LISS vadovei Aldonai
Droseikienei už informatyvų
renginį, pranešėjams už labai profesionalius, įdomius
ir praturtintus praktinėmis
žiniomis pranešimus, kurie

kiekvienam dalyviui padovanojo gaivų gurkšnį teorinių ir praktinių žinių bei
supažindino su reabilitacijos
naujovėmis ir vykdomais
LISS tarptautiniais projektais. Taip pat dėkoja už profesionalų ir labai šiltą gydytojų, slaugytojų bendrystę ir
bendravimą su pacientais.
Patys gražiausi dalykai
gyvenime nėra daiktai. Tai
yra žmonės, vietos ir prisiminimai. Tai jausmai, mo-

mentai, šypsenos ir juokas.
Dalyviai
organizatoriams
dėkojo už labai nuostabų
renginį, šiltas akimirkas,
šypsenas ir juoką.
Visų pastangų dėka kuriama bendruomenė, palaikomas rūpinimasis savimi
ir pasisakoma už geresnes
paslaugas išsėtinės sklerozės
ryšių kampanijoje.
„Rokiškio sirena“
inform.

Juodupės gimnazijos 95 - metis
Birželio 11d. Juodupės
gimnazijoje vyko didelė
šventė - trigubas jubiliejus.
Prieš 95 metus buvo įkurta Rokiškio r. Juodupės
mokykla, prieš 65 metus
išleista pirmoji abiturientų
laida, o prieš 25 metus mokyklai suteiktas gimnazijos
statusas.

Visi šie skaičiai yra labai
reikšmingi Juodupės ir jos
apylinkių bendruomenėms,
nes tai - mokykla, kuri buvo,
yra ir bus žinių ir ugdymo
kalvė. Mokykla turi kuo
pasidžiaugti: daug išleista
mokinių į gyvenimus, kurie
tapo puikiais specialistais ir
dorais žmonėmis. Juodupės
mokykla gyvuoja ir augina
puikias asmenybes jau 95

Aplinkkelyje susidūrė trys
automobiliai

2022 06 15 apie 19.30 val
Topolių gatvėje, netoli žydų
kapinių, eismo įvykyje nukentėjo trys automobiliai.
Toyota markės automobilis
sustojo priešais laikinu kelio ženklu pažymėtą duobę,
kad galėtų praleisti iš priekio atvažiuojančius automobilius ir, aplenkęs kliūtį,
važiuoti toliau. Už Toyota
sustojo BMW ir visai netrukus gavo stiprų smūgį į galą
nuo Porsche. Gali būti, kad
Porsche automobilio vairuotojas dėl neaiškių aplinkybių nepastebėjo stovinčių
priekyje automobilių BMW
ir Toyota, todėl į juos rėžėsi

nemažu greičiu. Gavęs smūgį BMW automobilis trenkėsi į Toyota.
Labiausiai
nukentėjo
BMW vairuotoja, kuriai
po įvykio jautėsi skausmai
juosmens, kojų ir sprando
srityse. Toyota automobiliu
važiavo šeima su mažamečiu
vaiku, tačiau, laimei, niekas
iš jų nenukentėjo. Porsche
vairuotojas taip pat jokių sužalojimų nepatyrė.`
Eismo įvykio aplinkybes
aiškinasi policijos pareigūnai.
„Rokiškio sirena“
inform.

Jau nuo seno rokiškėnai
vairuotojai
ketvirtadienį
vadina mažąja kamikadzių
diena, o šeštadienį - didžiąja kamikadzių diena. Tomis
dienomis Rokiškyje vyksta
turgūs ir matyti taip važinėjančius pasatus, vektras ir
kitus panašius automobilius
yra įprasta. Tačiau šis balto
VW Passat vairuotojas, turbūt, sumaišė dienas, nes taip

užkirto kelią antradienį - visai nebūdingą tokiam vairavimui mieste, dieną.
Ką gi, šįkart viskas baigėsi laimingai, o vairuotojui linkime taip vairuoti tik
ketvirtadieniais ir šeštadieniais, kai visi eismo dalyviai
tam pasiruošę.
„Rokiškio sirena“
inform.

VW Passat vairuotojas
sumaišė dienas

Keiskime požiūrį į negalią ir pažvelkime į save iš šalies
2022 metų birželio 10
dieną Santaros klinikose
vyko Pasaulinės Išsėtinės
sklerozės dienos minėjimas. Renginiu siekiama
keisti požiūrį į negalią bei
skatinama pažvelgti į save
iš šalies, stiprinami skleroze sergančių žmonių tarpusavio ryšiai.

Pasaulinis išsėtinės sklerozės judėjimas dar kartą
parodė išsėtinės sklerozės
galią, kaip svarbu susiburti
kartu rengiant kampanijas ir
didinant informuotumą apie
šią ligą Lietuvoje ir visame
pasaulyje. Tarptautinis renginys buvo skirtas Išsėtine
Skleroze sergantiems pacientams, jų artimiesiems ir
visuomenei. Išsėtinės sklerozės širdis yra pasaulinis
išsėtinės sklerozės ryšių,
kuriuos kuria vieni su kitais,
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Režisierius Eligijus Daugnora savo sumanymams nišą atrado Salų dvare
Praėjo trys mėnesiai,
kai ilgametis Rokiškio kultūros centro režisierius Eligijus Daugnora paliko šį
darbą. Apie tai rašėme čia.
Oficiali atleidimo priežastis – menininkas nesutiko
su pakeistomis darbo sąlygomis, o kaip yra iš tiesų,
galima spėlioti. Pasigirdo ir
kalbų apie mobingą. Deja,
tie, kurie aiškinosi situaciją, jo nenustatė. Be darbo
režisierius neliko. Turėjęs
darbo pasiūlymų kituose
rajonuose, E. Daugnora
pasirinko naują veiklos
sritį – bendradarbiavimą
su Salų dvaru, tapusiu kultūros ir laisvalaikio rezidencija. Paklaustas, kodėl
atsisakė kitų darbo pasiūlymų, E. Daugnora nusišypsojo: „Be abejo, man
siūlė darbus ir kitur, tačiau
aš, matyt, dar nepribrendau išvykimui iš Rokiškio,
todėl kitų pasiūlymų nepriėmiau.“
- Kaip įvyko apsisprendimas padirbėti Salų dvare?
- Salų dvaro šeimininkė
Birutė Dapkienė mane susirado pati, vos sužinojo, kad
palieku darbą. Ji Salų dvaro teatro idėją priėmė gana
entuziastingai, suteikė man
visišką idėjų ir veikimo laisvę ir aš tuo esu labai patenkintas. Jau pradėjau dirbti.
Vyksta repeticijos. Dabar
mano kryptis - Salų dvaro

teatro kūrimas.

taklių idėjos, kurios taip ir
liko neįgyvendintos, palikus darbą kultūros centre?
- Idėjos pristatyti Vytauto
V. Landsbergio pjesę „Bunkeris“ nepamečiau – premjera įvyks, tačiau tikslios
datos dar negaliu pasakyti.
Šiame spektaklyje vaidins
dalis aktorių iš Rokiškio
liaudies teatro, bet yra dalis
atėjusių naujų - tokių, kurie,
vos išgirdę kalbas apie mano
pasitraukimą ir darbus Salų
dvare, prisistatė patys ir pasisiūlė.

- O kaip senosios spek-

- Gal be spektaklių Salų
dvaro lankytojams pasiūlysite ir ką nors naujo?

- Be teatro veiklos, ko
gero, bus ir edukacinė kryptis, skirta tiek vaikams, tiek
suaugusiems - rengsime dramos edukacijas, kur bus galima lankyti scenos judesio,
vaidybos pagrindų, ritmikos užsiėmimus. Be to, visą
gyvenimą buvau, manau,
neprastas skaitovas, gana
neblogai išmanau poeziją ir
turiu jos atrinkęs, parengęs,
nors dar tebesikapstau, ieškodamas labiau tinkamos,
kurios skaitymus jau rengiu.
Jie turėtų prasidėti nuo liepos
1 d. Tie skaitymai vadinsis
„Saulėlydžio poezija“. Sutarėme su Birute Dapkiene,
kad ketvirtadienis bus teatro

cijos patalpose, įrengti iki
metų pabaigos būtų skirta
5 tūkst. Eur. Jie būtų skiriami darbo priemonėms
įsigyti,
tokios
erdvės
administravimo išlaidoms
padengti.
Administracijos direktorius A. Burnickas pastebėjo, kad šis modelis primena visai neseniai įkurtos
bendradarbystės
erdvės
„Spiečius“ principą, tik ši
erdvė skirta ne verslininkams, bet jaunimui burtis
ir, kaip minėjo Jaunimo
reikalų agentūros atstovas,
„daryti tikrus dalykus“.
Pasak Justino, ši erdvė tuo ir skirsis nuo kitų
– priemonės bus reikalingos jaunimui, kuris rašys projektus, įgyvendins
kitas veiklas, gilins savo
kompetencijas,
kviesis
lektorius, žinomus ir savo
srityje daug pasiekusius
žmones, organizuos renginius ir imsis kitos veiklos.
„Tai nebus ta vieta, kur
galima ateiti ir tiesiog
kažką žaisti ar naršyti telefone. Siekiame sukurti

erdvę, kurioje jaunimas
galėtų ateiti ir įgyvendinti savo idėjas, projektus,
burtis vienoje vietoje. Tai
erdvė – visam Rokiškio
rajono jaunimui, ne vienai
jaunimo grupei“, – kalbėjo
Justinas.
Rokiškio rajono savivaldybės Jaunimo reikalų
koordinatorius
Gedimi-

nas Kriovė pabrėžė, kad
ši erdvė bus naudojama
siekiant suteikti jaunimui
galimybę dalyvauti naudingose veiklose arba organizuoti savo iniciatyvas,
todėl vienas svarbiausių
dalykų – surasti žmogų,
kuris šią erdvę administruotų bei būtų tas „variklis“, vienija. Ar tai būtų

- Kaip įsivaizduojate kuriamą Salų dvaro teatrą?
- Norėtųsi turėti dvi kūrybos teatre kryptis – viena
būtų liaudiška, susijusi su
etnine kultūra. Čia vaidins
daugiau vietiniai aktoriai sališkiai, kažkas gal atvyks
ir iš Kamajų. Ta teatro trupės
dalis pilnai susidarytų į vasaros pabaigą. Kita kryptis
– šiuolaikinė dramaturgija.
Nesinori, kad dvaro teatras
būtų vien muziejinis, dirbtinai besilaikantis senųjų tradicijų.

Salų dvaro valdytoja
Birutė Dapkienė: „Mums
garbė, kad režisierius sutiko“
Pilname veiklos Salų
dvare šeimininkaujanti tautodailininkė ir idėjų sumanytoja Birutė Dapkienė sunkiai
rado laiko pokalbiui. Paklausėme, kaip ji vertina Salų
dvaro teatro idėją.
- Esame pasivadinę Salų
dvaro laisvalaikio ir kultūros rezidencija, todėl man
kilo idėja pakalbinti režisierių. Jam pasiūlėme idėją ir
visišką laisvę, kaip išpildy-

ti mūsų sumanymą. Mūsų
užduotis - pritraukti lankytojus. Atvažiavęs pas mus,
lankytojas turėtų gauti kultūrinį gurkšnį. Patiko mintis
dėl užimtumo su vaikais. Tai
ir režisieriui, ir mums – iššūkis. Pagrindinė priežastis,
kad imamės labai įvairių veiklų – turime išsilaikyti finansiškai, nors esame ne pelno
siekianti organizacija. Dabar - tik pradžia. Vaisiai bus
renkami kitais metais, nes
viskam reikia įdirbio. Labiausiai norisi gero oro. Dar
manau, kad didelė užduotis
- sudominti atvykstančius į
dvarą žiemą. Turime atstovauti savo dvarą, įrodyti, kad
esame kultūros rezidencija.
Su režisieriumi E. Daugnora sutarėme iš karto. Mums
garbė, kad jis sutiko, nes žinome, kad turėjo ir kitų darbo pasiūlymų. Dvaras gyvas,
veiklų pilna, tai tikimės, kad
ir spektakliais bei edukacijomis sudominsime. Savaitgaliais sulaukdavome apie
1500 lankytojų, to tikimės ir
šiemet. Vyksta vaikų, tautodailininkų stovyklos. Darbo
dienomis vyksta ekskursijos,
atvyksta mokiniai, o savaitgaliais – dažnai asmeninės
šventės. Režisieriaus sumanymai pas mus savo vietą
tikrai ras.
Rita GRIGALIENĖ

NVO, ar kita organizacija,
kiekvienoje iš jų turi būti
lyderis, nes kitaip ilgainiui
organizacijos veikla „prigęsta“.
Jaunimas taip pat uždavė rūpimus klausimus dėl
šios erdvės išskirtinumo ir
pažadėjo viską apsvarstyti
jaunimo organizacijų sąjungos „Apvalaus stalo“

valdybos susitikime.
„Idėja išties įdomi ir
patraukli, tačiau reikia išsigryninti ir veiklas, kurios
būtų įgyvendinamos toje
erdvėje“, – sakė „Apvalaus stalo“ prezidentė B.
Bagdonienė.
Rokiškio rajono
savivaldybės inform.

diena. Nebūtinai vaidinsime
patys, bus nemažai ir svečių
su kviestiniais spektakliais.
Spektaklių sezoną pradėsime liepos 7 d. Tada Salų
dvaro teatrą atidarys Bajorų
teatras, vadovaujamas režisierės Nijolės Čirūnienės.
Kviečiame visus liepos 7 d.,
19 val. į Bajorų liaudies teatro spektaklį „Pabezdėk po
jazminais“.

Rokiškyje - pilotinis aktyvaus jaunimo erdvės projektas

Rokiškio rajone veikia
ne viena aktyvi jaunimo organizacija, kurias
vienija Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga
„Apvalus stalas“.

Birželio 14 d. Rokiškio
rajono savivaldybėje lankėsi Jaunimo reikalų agentūros vyriausiasis specialistas Justinas Juškevičius,
kuris susitiko su savivaldybės administracijos vadovais ir jaunimo reikalų
tarybos nariais. Susitikimo
metu J. Juškevičius pristatė dar tik planuojamą įgyvendinti Aktyvios jaunimo
erdvės koncepciją bei galimybes ją įgyvendinti būtent Rokiškyje.
Tai – pilotinis projektas,
kuris planuojamas įgyvendinti tik 4–5 savivaldybėse
Lietuvoje. Rokiškis pasirinktas neatsitiktinai dėl
čia veikiančio aktyvaus
jaunimo, kuriuo gali didžiuotis visas rajonas. Tokiai erdvei, kuri šiuo metu
numatoma Rokiškio rajono
savivaldybės administra-
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Apie silpnai reginčių ir neregių kasdienybę bei iššūkius pokalbis su Aklųjų ir silpnaregių sąjungos narėmis

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos (LASS)
Rokiškio filiale P. Širvio
g. 13-65, Rokiškyje, trečiadieniais vyksta dienos
užimtumo veiklos. Taip
vykdomas socialinės reabilitacijos paslaugų teikimo projektas „Blogai
matau – gerai jaučiuosi“.
Birželio 15-ąją į bendrus
užsiėmimus atvyko trys silpniau matančios moterys:
Genutė, Sarmitė ir bene
jauniausia Sąjungos narė
Neringa, kuriai tik 33-eji.
Ne visada tokiuose užsiėmimuose dalyvių skaičius
būna vienodas, atvyksta ir daugiau pasiilgusių
bendrystės silpnaregių bei
aklųjų, tik, gaila, mažame
butuke nelengva visus sutalpinti. Visi projekto dalyviai - skirtingi, su sava
patirtimi, charakteriais bei
nevienodomis regėjimo netekimo priežastimis.
Prie bendro stalo
Prie bendro stalo pasikalbėti apie tai, kuo gyvena
Rokiškio krašto silpnai matantys žmonės ar neregiai,
susėdome šešiese: prie trijų
jau minėtų moterų prisijungė
ir filialo pirmininkė Jolanta
Ivanauskienė, pati turinti regėjimo bėdų, socialinė darbuotoja Eglė Kurlavičienė
bei „Rokiškio Sirenos“ žurnalistė. Kaip informavo filialo vadovė Jolanta, dienos
užimtumo veiklos būna gana
įvairios – kartu gaminamas
valgis, daromi įvairūs buities
darbeliai, rankdarbiai arba
paprasčiausiai bendraujama.
LASS atstovės sako savo
globojamus žmones lankančios, padedančios apsipirkti,
aplankyti gydytojus, spręsti
kasdienes problemas ar tiesiog kartu išeiti pasivaikš-

čioti. LASS Rokiškio skyrius turi 60 narių su regėjimo
negalia, projekte dalyvauja
37, tačiau tai tikrai neparodo
tikrojo neprimatančių žmonių skaičiaus, nes kiti tiesiog
į Sąjungą nepasiprašė.
Sąjungai – 95 metai
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga (LASS) – tai
didžiausia ir seniausia Lietuvos regėjimo neįgaliuosius
vienijanti organizacija. Šios
sąjungos istorija prasidėjo
1926 m. Dabar asociacija savitarpio pagalbai buria regėjimo negalios asmenis, atstovauja jų interesus ir gina
teises. LASS visoje Lietuvoje buria virš 6000 narių,
yra 49 filialų ir 12 juridinių
vienetų steigėja. Sąjungos
tikslas – suburti regėjimo
problemų turinčius žmones,
įkvėpti juos visaverčiam
gyvenimui, sudaryti sąlygas
savitarpio paramai, pagalbai,
sudaryti sąlygas saviraiškai.
LASS turi ir savo leidinį –
„Mūsų žodis".
Neregiai – žmonės,
kaip ir visi
Silpnaregiai bei neregiai
nėra dažnai matomi Rokiškio gatvėse. Kaip minėjo
viena iš nematančiųjų, tada,
kai žmonės supranta, kad
susidūrė su neregiu, dažna
reakcija – nuostaba, perdėtas smalsumas, nulydint
tokį žmogų žvilgsniu, atsigręžiant į jį ir vos ne pirštais
rodant. To silpnai reginčiam
mažiausiai reikia. Aklieji
ir silpnaregiai gyvena šalia
mūsų, gyvena mažai kuo besiskiriantį gyvenimą. Kaip
sakė neregė Neringa, aklumas yra tik trūkumas. Gi trūkumų turime visi...
Neringa į Rokiškį

atvyko iš Kretingos
Tad pirmiausia supažindiname su trimis silpniau
matančiomis (ar visai nereginčiomis) moterimis, kurios pasidalino savo kasdienybės iššūkiais. Septintus
metus Rokiškyje gyvenanti
Neringa atvyko iš Kretingos. Gyvenamosios vietos
pakeitimą nulėmė pažintis
su vyru. Neringa nemato nuo
vaikystės. Ji jau gimė su regėjimo problemomis. Kurį
laiką mergaitė matė spalvas,
tačiau tarsi per rūką. Įsiminė
žolės žaluma. Kadangi šiokį
tokį regėjimą Neringa turėjo iki dešimties metų, ji dar
gali įsivaizduoti, kaip atrodo
aplinka, spalvos. Deja, buvo
toks momentas, kai dešimtmetė mergaitė suprato, kad
nebematys. „Pasiklydau kieme su lėlės vežimėliu, neberadau kelio atgal ir supratau,
kad nebematau“, - pasidalino prisiminimais neregė. Abi
akis teko pašalinti...
Dviejų vaikų mama
laukiasi trečiojo
Neringa – gana aktyvi ir
drąsi bei stengiasi naudotis
visomis gyvenimo duotomis
galimybėmis. Ji ištekėjusi,
turi 4 metų dukrytę ir beveik
2 metukų sūnų, o dabar laukiasi trečiojo. Moteris minėjo, kad daktarai sakė, jog
turės dar vieną mergytę, kurią ruošiasi gimdyti Santaros
klinikose. Naujos gyvybės
Neringa laukia su optimizmu ir jau dabar yra lankoma
medicinos darbuotojų, žino,
kad ir toliau, vaikui gimus,
ją lankys slaugytoja, kuri
padės susitvarkyti su sunkumais.
Padeda jautresnė
klausa, lytėjimas, uoslė.
Namų ir kitoje gerai pa-

žįstamoje aplinkoje Neringa sako besiorientuojanti
puikiai. Jai padeda jautresnė klausa, lytėjimas, uoslė.
Beje, ji yra ir viena iš dviejų Sąjungos Rokiškio filialo narių, kuri moka skaityti
Brailio raštu. Netgi kurianti
eilėraščius. Moteris pasidalino prisiminimais, kad
mokydamasi internatinėje
silpnai regintiems skirtoje
mokykloje, rašyti Brailio
raštu išmoko greitai, o mokytis skaityti teko net trejus
metus. Mat Brailio raštas –
taškiukų ir kitų iškilių formų
seka, reiškianti raides bei
sąvokas. Tam reikalingi itin
jautrūs pirštai. Pasak Neringos, jeigu susižeidžia pirštą,
skaityti – problema.
Praregėti nenorėtų
Paklausėme
Neringos,
koks jos požiūris į aklumą,
ar sunku jaustis kitokiai. „Jokiais būdais praregėti nenorėčiau – tai man būtų šokas“,
- nuoširdžiai sakė Neringa. Ji
sakė esanti įpratusi gyventi
būtent taip. Darbus namuose
dalinasi su vyru, pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais ateina asmeninė
asistentė, kuri būna kartu 4
valandas ir padeda buityje.
Lanko ir socialinė darbuotoja. Tiesa, savaitgaliais kartais tenka likti vienai. Nors ir
turi du mažus vaikučius Neringa įsitikinusi, kad sugeba
jais pasirūpinti: pavalgydina, „pampersus“ pakeičia,
numaudo. Tiesa, sudėtingiau
nukirpti nagus, sugirdyti
vaistus, išvalyti ausis. Žinoma, nematymas duoda savo
minusų – sudėtinga pamatyti
dėmę ant drabužio, nusipirkti parduotuvėje kosmetiką
(taip, taip – Neringa dažosi),
pasirūpinti moters intymia
higiena. Moterys kartu pa-
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sijuokė, kad neretu atveju
ir drabužius apsirengia išvirkščius, bet problemos iš
to nedaro. Buitį palengvina
šiuolaikinės technologijos:
„kalbantys“ laikrodžiai, išmanieji telefonai su įdiegta
programa akliesiems, kompiuterio pritaikymas akliesiems, įgarsintos knygos,
kurių galima gauti bibliotekoje... Nevengia Neringa
ir fotografuotis – nors nuotraukose savęs ir nemato,
tačiau svarbus pats faktas,
prisilietimas tai prie delfino,
tai smauglio ar beždžionėlės.
Pirmenybę teiktų
neregių lavinimui
internatuose
Tiek Neringa, tiek filialo
vadovė Jolanta pasidžiaugė,
kad joms teko mokytis neįgaliems vaikams skirtuose
internatuose. „Jeigu dabar
silpnaregiai ar akkli vaikai mokysis kartu su visais,
kai klasėse – iki 30 vaikų,
bus sudėtinga", - pasvarstė
Jolanta. Ji paatviravo, kad
mokydamasi Vilniuje internatinėje mokykloje tiesiog
atgijo. Kol mokėsi kartu su
gerai matančiais, ji jautėsi
šiek tiek suvaržyta. Pasak
Jolantos, bendrauti su neregiu reikia mokytis. Tam netgi yra kursai. Neretai silpną
regėjimą lydi ir kitos ligos,
kas yra kompleksinė negalia. Tokiam žmogui ar vaikui
reikalinga visokeriopa pagalba, didesnis dėmesys, mat
dažnas jų depresuoja, jaučiasi nereikalingas. Neringa
gyveno internetuose Kaune
ir Vilniuje ir apie šį savo gyvenimo laikotarpį atsiliepia
tik gerai – ten ji išmoko būti
savarankiška, nustojo jaustis kitokia, prastesnė. „Man
internetuose įskiepijo, kad
viską reikia daryti pačiai“,

- sako Neringa. Pasak jos,
internatinių mokyklų nenori
galbūt tik tie tėveliai, kurie
savo vaikus išpopina, neleidžia nieko patiems daryti.
Likę vieni, tokie vaikai pasimeta.
Sarmitė, gyvendama
kaime, darže nesilanko
Sarmitė, moteris latvišku
vardu, sakė gyvenanti Sriūbiškių kaime, Pandėlio seniūnijoje. Jai atvykti į užsiėmimus sudėtinga, nes nėra
tinkamų autobusų maršrutų.
Ji viena akimi nemato jau
seniai, o kitos regėjimas palaipsniui silpsta. Vasarą mokykliniai autobusiukai nebevažiuoja, o autobusas vyksta
tik iki Pandėlio, nuo kurio
iki Sriūbiškių – dar 4 km.
Kaip pritarė ir kitos silpniau
matančios moterys, kaimas
– ne silpnaregiui ar aklajam.
Čia sunkiau susigaudyti erdvėje, atlikti ūkio darbus.
Sarmitė sako daržą turinti,
tačiau jį prižiūri draugas,
kuris taip pat turi regėjimo
bėdų. Sarmitė prasitarė, kad
jos akys bijo žalios spalvos,
todėl daržo prižiūrėti negali.
Ji pasiguodė, kad labai bijo
visiškai apakti. Anksčiau
gyvenusi socialiniame būste Rokiškyje, Sarmitė, net
nenumanydama, kad tokiu
atveju neteks teisės į socialinį būstą, įsigijo sodybą
Sriūbiškių kaime. Tuo pačiu
prarado ir galimybę gyventi Rokiškyje. Moteris sako,
kad anksčiau daugiau visur
dalyvaudavo, o dabar jau
darosi baisu dėl regėjimo ir
sudėtingo atvykimo.
Lankyti neregius kaime sudėtinga
Filialo vadovė Jolanta paį 5 psl.
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tvirtino, kad iš tiesų sunku
nematantiems žmogeliams
kaime. Nuvykti pas juos nėra
lengva. Dažnas jų – ir vienišas. Jolanta sako, kad stengiasi tuos žmones aplankyti
bent porą kartų per metus,
pasidomėti, kuo galinti padėti. Kitu metu ji skambina
seniūnams ir teiraujasi, ar
su jais - viskas gerai. Būna,
kad žmonės apanka, būdami
vyresnio amžiaus, dėl sunkių
ligų, bet ir jiems išeitis yra –
reabilitacijos centras, kuriame moko susitaikyti su aklumu, išmokti su juo gyventi.
Genutės regėjimas ypatingas
Vyriausia pokalbio dalyvė, Genovaitė, norinti būti
vadinama tiesiog Genute,
pasidalino savo negalios
ypatumais. Garbaus amžiaus
moteris yra reginti, tačiau
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jos regėjimo laukas – itin
siauras. Tam „pasitarnavo“
glaukoma. Žiūrėdama į kavos puodelį, ji mato tik jį, o
šalia padėto šaukštelio – jau
nepastebi. Jeigu žiūri į žmogaus veidą, mato akis, kažkuriuos veido bruožus, bet
ne šukuoseną ar figūrą. „Kad
iki gyvenimo galo taip matyčiau, būčiau dėkinga“, - sako
Genutė. Senjorė stengiasi
gyventi aktyvų gyvenimą,
ateina į netoli namų esančias
Aklųjų sąjungos Rokiškio
filialo patalpas pasibūti, dainuoja mišriame vokaliniame
ansamblyje „Nemunėlis“,
kuriame - tiek matantys, tiek
ne ar turintys kompleksinių
negalių žmonės. Šiam ansambliui vadovauja Birutė
Puriuškienė, kuri dar ir groja
akordeonu. Dainoms žodžius
kuria Vida Papaurėlienė.
Problemos:

nepritaikytos erdvės,
nėra tinkamo darbo,
trūksta žmonių
supratimo
Ko trūksta Rokiškio nematantiems? Daugelio dalykų. Neringa minėjo, kad kurį
laiką teko gyventi Anglijoje,
kur jautė kitokį požiūrį į neregius. Jeigu būtų likusi ten
gyventi, vyras būtų tapęs
jos globėju, jiems būtų skirtas būstas, išmokos, darbo
vieta. Be to, jauna moteris
sako jautųsi didesnę toleranciją ir supratingumą. Deja,
dėl asmeninių priežasčių
Neringa Anglijoje likti negalėjo. Erdvių pritaikymas
neregiams – dar viena bėda.
Kaip sakė filialo vadovė
Jolanta, tris metus prašyta
pritaikyti šaligatvius, sankryžas. Šie reikalai pajudėjo,
vadovaujant merui Ramūnui
Godeliauskui – neregiams
pritaikyta sankryža prie di-

džiosios „Maximos“. Perėja
prie „Norfos“ taip pat patogi
silpniau regintiems. Jolanta
apskritai pasidžiaugė, kad
meras juos, atvykusius į savivaldybę, maloniai išklausė, domėjosi problemomis.
Nesiskundė vadovė ir ankstesnio mero A. Vagonio bendravimu. Vis dėlto taktilinių
takų pasigendama, o jeigu jie
yra, kartais nuveda į niekur.
Nelygūs šaligatviai neregiui gali būti rimtų sužalojimų priežastis... Neregiui rasti
darbą – beveik neįmanoma.
Moterys minėjo, kad pažįsta
silpnai matančią moterį, kuri
dirba masažiste. Pragyventi
iš neįgalumo išmokų – sunku. Išmoka didėja, jeigu yra
bent koks darbo stažas. Bet
kaip jį įgyti tam, kuris neregi nuo gimimo? Socialinių
įmonių, įdarbinančių neregius, mūsuose juk nėra. Pašnekovės išsitarė, kad kartais

silpniau regintys, bet nesantys neregiais, žmonės nuo
darbdavių negalią nuslepia.
Jolanta sako kaupusi darbo
stažą įvairiais būdais – ir
linų fabrike dirbusi, ir turguje, o dabar pasisekė, kad jau
tris su puse metų vadovauja
LASS Rokiškio skyriui.

g. 19). Sovietmečiu šį įmonė
buvo nacionalizuota ir pervadinta į „Plūgą“, o vėliau reorganizuota į „Rokiškio mašinų
gamyklą“. Įdomus faktas,
kad 1921 m. Izraelis Zametas (manoma, kad Basselio ir
Chonės tėvas), už grubius pažeidimus, nušalinus tuometinį burmistrą Igną Tamošiūną,
laikinai ėjo Rokiškio miesto
burmistro pareigas.

turio“ knygynas. Antrame
aukšte gyveno šeimininkai,
o trečiajame buvo nuomojami butai. Samuelis Meleras
savo atsiminimuose rašo, kad
jo šeima 1939 m. persikėlė į
naują butą turbūt vieninteliame Rokiškyje triaukščiame name. Tuo metu namas
priklausė Zametų iš Šneerų
šeimoms. Tuo metu name jau
buvo vandentiekis ir kanalizacija.

administracinei paskirčiai.
Tuomet buvo panaikintos
pirmo aukšto parduotuvės,
užmūryta dalis angų. Buvo
pakeista visų aukštų plano
struktūra, perplanuotos patalpos. Sovietmečiu čia buvo
įsikūrusios saugumo struktūros. Šiame pastate 1944
– 1953 m. buvo kalinami ir
kankinami kovotojai už Lietuvos laisvę.

Kviečia tapti Sąjungos
nariais
Gal dar ilgai būtume kalbėję apie tai, kas ant širdies
guli, kai ne viską gali pamatyti, kartu ieškoti sprendimų,
bet galbūt šis susitikimas su
rajono nereginčiaisiais bus
ne vienintelis. Pažadėjome
veikla domėtis nuolat. LASS
Rokiškio filialo pirmininkė Jolanta Ivanauskienė bei
socialinė darbuotoja Eglė
Kurlavičienė norėjo paraginti žmones tapti Sąjungos
nariais. Tai neįpareigoja ir
nėra brangu – vos vieno euro

mokestis metuose, už kurį
gauna pagalba bei bendrystė. Eglė vienintelė iš susirinkusiųjų - gerai matanti, tarsi
šio kolektyvo akys, tačiau
ji tvarko organizacijos dokumentus – tam reikalingas
gerai matantis žmogus. Tuo
pačiu Eglė ir Jolanta viena
kitą papildo. Šią vasarą organizacija rengia savo narių
išvyką į Palangą. Išlaidas
sumokės Lietuvos aklųjų ir
silpnaregių sąjunga. Žadama
vykti maršrutiniu autobusu,
surasta ir nakvynės vieta.
Daroma viskas, kad tik regėjimo negalią turintys nesijaustų vieniši...
Norinčius tapti Lietuvos
aklųjų ir silpnaregių sąjungos nariais Eglė ir Jolanta
pakvietė kreiptis telefonu 8
458 53359 arba el. paštu rokiskis@lass.lt
Rita GRIGALIENĖ

Turtingiausiai Rokiškio šeimai – žydams Zametams - priklausęs namas
istorijos vingiuose savo paskirtį keitė
Kone vienas labiausiai
akį traukiančių namų Rokiškio Senamiestyje – vadinamasis „namas su bokšteliais“. Tai - gana unikalus
statinys. Ši miesto puošmena pažymėta Nepriklausomybės aikštėje 10 numeriu.
Miesto svečiams, o galbūt ir
daliai rokiškėnų, gali būti
įdomi šio pastato istorija.
Apie ją pasiteiravome Rokiškio krašto muziejaus direktorės pavaduotojo, istoriko Giedriaus Kujelio. Jis
pateikė istorinius duomenis
bei senovines šio pastato fotografijas.
Kada buvo pastatytas,
nustatyti nepavyko
Kaip papasakojo G. Kujelis, tikslių duomenų apie
tuo metu modernaus namo
statybas nėra. Toks architektūros ir dailės stilius vadintas
art nouveau, jugendas ir buvo
paplitęs XIX a. pabaigoje ir
XX a. pradžioje Europos ir
Jungtinių Amerikos Valstijų
mene. Tokio stiliaus namuose akcentuojama dinamika,
stilizuotas dekoratyvumas,
asimetrinė kompozicija. 1921
m. Rokiškio miesto plane toje
vietoje pažymėtame sklype,
kuris priklausė žydui Besseliui Zametui (beje, zamet
jidiš kalba reiškia žemaitis),
yra pažymėtas medinis pastatas. Dabartinis yra mūrinis ir
tai ne tas pats pastatas. Zameto namo tuo metu dar nebuvo.
Manoma, kad jis iškilo dar iki
didžiojo statybų vajaus Rokiškyje 1928 metais.
Vienoje iš muziejuje saugomų fotografijų yra užfiksuota tuometinė viešoji
aikštė, o jos rytiniame deši-

niajame kampe banko pastato dar nematyti. Jis buvo
pastatytas 1928 m. Rokiškio
krašto muziejuje yra saugomas stiklinis foto negatyvas,
kuriame yra užfiksuotos šio
pastato statybos, tačiau, deja,
nėra pažymėtos jokios datos,
tad ji taip ir liko nežinoma.
Ir didelės įmonės
„Litmetal“ savininkai“,
ir burmistras – iš
Zametų šeimos
Namas su bokšteliais priklausė turtingiausiai rokiškėnų žydų šeimai Zametams.
Broliai Chonė ir Besselis Zametai Rokiškyje buvo įkūrę
metalo apdirbimo ir žemės
ūkio technikos gamyklą „Litmetal“ (dabar ten - Laisvės

Veikė parduotuvės,
knygynas, įmonių
kontoros ir buvo
nuomojami butai su
patogumais
Šio pastato pirmajame
aukšte veikė įvairios parduotuves, „Litmetalo“ kontora,
„Singer“ atstovybė, „Švy-

Sovietmečiu pastato
prireikė saugumo
struktūroms, kad galėtų
kaltinti kovotojus už
laisvę
XX amžiaus antroje pusėje pastatas buvo kapitaliai
remontuojamas, pritaikytas
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Pastatas priklauso
privačiam asmeniui,
kuris turi idėją
restauruoti namą, bet...
Atgavus Nepriklausomybę, čia veikė įvairios įstaigos,
buvo įsikūrusios partijų, Šaulių būstinės, vėliau perkeltas
miesto archyvas. Šiuo metu

pastatas priklauso privačiam
asmeniui. Buvo kalbama, kad
namo savininkai planuoja
pastatą restauruoti ir atkurti
Nepriklausomybės
aikštės
fasado XX a. pradžios istorizmo laikotarpio penkių parduotuvių durų ir vitrinų angas
su langinėmis ir durinėmis
pirmame aukšte, restauruoti
pirmo aukšto skelto akmens
mūro bei antro aukšto raudonų plytų mūro paviršius,
atkurti pastato vidaus išplanavimo struktūrą, tačiau iki
šiol darbų pradžios nematyti.
Parengta pagal Rokiškio
krašto muziejaus informaciją
Rita GRIGALIENĖ
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Ar ilgai Senamiestyje „vaidensis“ namas – vaiduoklis?
2010 m. rugsėjo 11 d.
naktį viename Rokiškio
miesto name įvyko tragedija – netikėtai įsiplieskęs gaisras nusinešė 5
žmonių gyvybes. Gaisre
žuvo 3 vyrai ir 2 moterys.
Manoma, kad žmonėms
išsigelbėti nepavyko, nes
gaisro metu visi miegojo.
Nustatyta, kad žuvusieji:
sutuoktiniai Irena L., gimusi 1964 m., ir Vilius L.,
gimęs 1963 m. Kiti – du
kaimynai ir vienas atsitiktinai užsukęs į svečius
žmogus. Visi – panašaus
amžiaus. Namas degė
atvira liepsna, sunaikino
beveik viską, tačiau vis
tik medinis „karkasas“
liko stovėti iki šių dienų.
Krentantys šiferio lakštai,
siūbuojančios lentos, išdaužyti langai ir iš namo
vidaus išaugę medžiai –
toks namo Upės tako g. 10
vaizdas.
bą

Siūlė finansinę pagal-

Upės tako gatvė – ypatinga. Joje – ir itin seni,
nusipelnę kultūros paveldo
vardo statiniai, ką tik sutvarkytas gatvės grindinys
ir turistų dėmesio verta
erdvė. Šalia gyvena pasiturintys ir tvarkingi žmonės,
kurie sako, kad tokio namo
kaimynyste
nesidžiaugia. Vienas šioje gatvėje
gyvenantis verslininkas,
nenorėjęs skelbti savo pavardės, išreiškė norą bent
kuo prisidėti, kad šis namas - vaiduoklis arba būtų
atstatytas, arba nugriautas.
Esą ne vienai rajono valdžiai skųstasi dėl padėties, o atsakymas būdavęs
vienas: „Negalime nieko
padaryti, nes namas turi
savininkus“. Kodėl savininkai nesiskubina spręsti
problemos, nežinia. Jeigu
tai būtų finansinės problemos dėl išlaidų, namą nugriaunant, verslininkas pasiūlė, kad tai būtų galima
išspręsti – kaimynai griovimo darbams skirtų lėšų.
Namas - grėsmė
Namo – vaiduoklio kaimynystėje gyvenanti Danutė Baronienė informavo,
kad situacija dėl šio namo,
bėgant metams, sudėtingėja. Nuo namo krenta
medienos atliekos, šiferio
lakštai. Yra grėsmė, kad po
griuvėsius eis pasivaikščioti vaikai, pavojingoje
vietoje apsigyvens benamiai. O ir estetinis gatvės
vaizdas dabar esąs prastas.
Moteris pasvarstė, kodėl
niekas nedaroma, kad ši
miesto „grožybė“ nebady-

tų akių. Anot D. Baronienės, šis namas neva pripažintas paveldo objektu,
turi keletą savininkų, kurie
nieko nedaro. Ji girdėjusi,
kad buvo žmogus, norintis atstatyti šį namą, tačiau
buvo iškelti reikalavimai
atstatyti jį lygiai tokį pat,
koks buvo, todėl tokių
planų atsisakyta. „Gatvelė
lankoma turistų, negerai,
kai joje – namas – vaiduoklis“, – atsiduso D. Baronienė.
Butų ūkiui pavesta
sukviesti namo butų
savininkus
Ką būtų galima padaryti su šiuo avarinės būklės
namu, paklausėme Rokiškio rajono savivaldybės
administracijos
direktoriaus pavaduotojo Valerijaus Rancevo.
- Butai, esantys Upės
tako g. 10 name, yra privačių asmenų nuosavybė
ir savivaldybei nuosavybes
teise nė vienas iš jų nepriklauso, tačiau savivaldybė
nesiruošia likti nuošaly ir
šią problemą sprendžia.
AB „Rokiškio butų ūkiui“,
kaip minėto namo administratoriui, pavesta sukviesti šio namo butų savininkų susirinkimą, kurio
metu būtent jie ir nuspręstų namo likimą. Pastato savininkai turi priimti sprendimą – pastatą likviduoti
(nugriauti) ar rekonstruoti
(atstatyti).
AB „Rokiškio butų
ūkio“ vadovas Virgilijus
Dambrauskas informavo,
kad jau iš VĮ Registrų centro gavo Upės tako g. 10

namo butų savininkų išrašą. Namas yra penkių butų.
Pateiktas užklausimas Rokiškio savivaldybės Civilinės metrikacijos ir archyvų
skyriui dėl kelių butų savininkų galimo mirties fakto.
Šiuo metu ieškomi tie butų
savininkai, apie kuriuos
Butų ūkis duomenų neturi.
Kiek gali užtrukti teisiniai
procesai, V. Dambrauskas
tiksliai atsakyti negalėjo.
Administracinė
atsakomybė taikyta
dar nebuvo, bet tokia
galimybė yra
Kilo klausimas, kodėl
netaikoma administracinė atsakomybė pastato
savininkams. Vis tik pastatas neprižiūrimas, o už
tai numatomos baudos.
Administracijos direktoriaus pavaduotojas Valerijus Rancevas pripažino,
kad statinio savininkai gali
būti baudžiami Lietuvos
Respublikos administracinių nusižengimų kodekso
nustatyta tvarka. Teisės
aktas reglamentuoja, kokių institucijų pareigūnai,
kuriais atvejais tiria administracinius nusižengimus.
Jeigu butų savininkai artimiausiu metu nesutars dėl
pastato likimo, Rokiškio
rajono savivaldybės administracija, kaip vykdančioji organizacija (praėjus 12
metų nuo gaisro – aut. pastaba), imsis priemonių šiai
situacijai spręsti.
Sprendimus turi
priimti butų
savininkai, o jiems
neišreiškus nuomonės -

teismas
Savivaldybės Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėja Violeta Bieliūnaitė
– Vanagienė išvardijo, kokius kelius reikia praeiti,
norint šį namą nugriauti:
„Pastatas, esantis Upės
tako g. 10, Rokiškio m.,
yra daugiabutis. LR Civilinis kodeksas reglamentuoja butų ir kitų patalpų
savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teises ir
pareigas (butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios
dalinės nuosavybės teise
priklauso namo bendro
naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo
mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia
įranga). Sprendimai dėl
bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo,
taip pat dėl naujų bendrojo
naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais
klausimų priimami butų ir
kitų patalpų savininkų balsų dauguma. Butų ir kitų
patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo
objektus privalo valdyti,
tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti.
Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams
valdyti 2020-03-16 yra paskirtas bendro naudojimo
objektų administratorius –
AB „Rokiškio butų ūkis”,
kuris turi organizuoti pastato savininkų susirinkimus dėl sprendimų priėmimo. Taip pat, savininkams
nepriimant sprendimų, yra
galimybė kreiptis į teismą.“

Nepriklausomas rajono laikraštis

Už nugriovimą turėtų
sumokėti savininkai,
bet jeigu padės
kaimynai – nieko blogo
Sprendimą, kad namo
nugriovimui lėšas skirtų
kaimynai, Violeta Bieliūnaitė – Vanagienė įvertino
gerai: „Jeigu sprendimas
(nugriauti namą – aut.
pastaba) būtų priimtas, o
kaimynai sumokėtų – pastato savininkams labai
pasiseks.“ Vis tik Turto
valdymo ir ūkio skyriaus
vedėja pažymėjo, kad išlaidas dėl namo išlaikymo bei
priežiūros turi susimokėti
savininkai: „Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82 straipsnyje reglamentuota, kad butų ir kitų
patalpų savininkai privalo
proporcingai savo daliai
apmokėti išlaidas namui
(statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta
tvarka mokėti mokesčius,
rinkliavas ir kitas įmokas, o
4.83 straipsnyje nustatyta,
kad buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) taip
pat turi teisę imtis būtinų
priemonių be kitų savininkų (naudotojų) sutikimo,
kad būtų išvengta žalos ar
pašalinta grėsmė bendrojo naudojimo objektams,
ir reikalauti iš kitų buto ir
kitų patalpų savininkų atlyginti išlaidas, proporcingas
šių savininkų bendrosios
dalinės nuosavybės daliai
reikalauti iš kitų butų ir kitų
patalpų savininkų (naudotojų), kad gyvenamojo
namo bendrojo naudojimo
objektų valdymas ir naudojimas atitiktų bendrąsias

buto ir kitų patalpų savininkų (naudotojų) teises ir teisėtus interesus. Butų ir kitų
patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo
objektus privalo valdyti,
tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti.
Taigi, už statinio griovimą
turėtų susimokėti savininkai. Visgi visų pirma reikia
priimti sprendimą.“
Galimybė – ieškoti
investuotojų
Tai kurgi kreiptis namo
– vaiduoklio kaimynams
ir kokios dar galimos išeitys iš situacijos? Violeta
Bieliūnaitė – Vanagienė
pasiūlė netikėtą sprendimą: kadangi statinys stovi
Senamiestyje, gražioje vietoje, neatmestina galimybė,
kad visi butų savininkai
savo nuosavybę gali parduoti nekilnojamojo turto
vystytojui ar kitam investuotojui, kuris turėtų viziją
pastato rekonstrukcijai. Tik
ar bus norinčių investuoti
į gana prastos būklės pastatą? Nebent į žemės sklypą... Prisiminta situacija
dėl Juodupėje savivaldybės
lėšomis likviduoto daugiabučio avarinės būklės
namo, tačiau pažymėta, kad
jame savivaldybei priklausė 54/100 dalys nugriauto
pastato, kitaip nei yra šiuo
atveju.
Taigi, lieka laukti, ar
„Rokiškio butų ūkiui“ pavyks sukviesti šio namo
butų savininkus ir ką jie
nuspręs.
Rita GRIGALIENĖ
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Gyventojų aptarnavimo kokybės gerinimui ir informacijos sklaidai –
papildomos priemonės
„Rokiškio rajono savivaldybės administracijos
tikslas – būti arčiau žmonių. Tam šiemet sukurtos net kelios priemonės,
palengvinančios vizito į
savivaldybę
planavimą,
informacijos paiešką bei
norintiems gauti koncentruotas žinias“, - kalbėjo
Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
Valerijus Rancevas.

Jau kurį laiką veikia itin
naudingas įrankis – darbuotojų išvykų kalendorius. Pandemijai pakoregavus mums
iki tol įprastas darbo sąlygas,
nuotolinis darbas tapo „nauja realybe“, tačiau iššūkių
neišvengta. Nors didžioji
dalis darbuotojų sugrįžo į
biurus, fizines darbo vietas,
tačiau išliko galimybė dirbti
ir nuotoliniu būdu. „Pagalvojome, kaip gyventojams,
atvykusiems į savivaldybės administraciją žinoti, ar
administracijos darbuotojas
dirba savo darbo vietoje ar
nuotoliniu būdu? O, galbūt,
jis išvykęs į komandiruotę,
serga ar atostogauja?“, - retoriškai klausė V. Rancevas.

Visų rajono gyventojų bei
suinteresuotų šalių patogumui, sukurtas „darbuotojų
išvykų kalendorius“ – patogus įrankis visiems, planuojantiems vizitą į savivaldybę.
Jį galite rasti mūsų svetainėje www.rokiskis.lt. Kalendoriaus „pasirinkimo meniu“
galite pasirinkti, ar ieškote
konkretaus specialisto darbo
laiko, ar konkrečios dienos
darbo grafiko. „Šis įrankis
patogus visiems, planuojantiems ir taupantiems savo
laiką bei siekiant išvengti
nesusipratimų. Gyventojai
gali matyti, kada darbuotojas
dirba nuotoliniu būdu, yra
išvykęs darbo reikalais, atostogauja ar turi papildomą poilsio dieną (mamadienį, tėva-

dienį). Pastabose specialistas
gali įrašyti, kas jį pavaduoja,
taip pat gali palikti nuorodą,
ar būdamas išvykoje jis turės
galimybę atsiliepti telefonu
bei patikrinti savo el. pašto
dėžutę. Šis, Komunikacijos ir kultūros skyriaus IT
specialisto Mato Lešinsko
sukurtas įrankis – siekis palengvinti komunikaciją tarp
gyventojų ir administracijos
specialistų. Todėl gyventojus, kurie planuoja atvykti į
savivaldybės administraciją,
kviečiame išbandyti šią galimybę“, - sakė tokią idėją
inicijavusi Komunikacijos ir
kultūros skyriaus vedėja Irena Matelienė.
Dar vienas sprendimas
gyventojų patogumui Ro-

mobiliu V. T. nuvyko pas
draugę, ten abu kartu vaišinosi ne tik kava ir arbata,
bet ir kai kuo stipresniu.
Tada kilo mintis nuvykti
iki Rokiškio išgerti kavos.
Kavagėris taip ir neįvyko, nes Panevėžio gatvėje vyko policijos reidas ir
visi automobiliai iš eilės
buvo tikrinami. Buvo sustabdytas ir „pasatas“. Policininkas paprašė pateikti
dokumentus, papūsti į detektorių, o po to pakišo ir
alkotesterį. Jo parodymai
buvo negailestingi – abu
kartus parodė virš 2 promilių siekiantį girtumą. V. T.
su tokiais parodymais gavo
sutikti.

tomobilis „VW PASSAT“
nepriklausė nusikalstamą
veiką įvykdžiusiam V. T.
Automobilio tikrasis savininkas (naudotojas) - G.
K., kuris buvo apklaustas
liudytoju. Jis parodė, kad
naudojasi jo motinai oficialiai priklausančiu automobiliu, jis tik registruotas jos vardu, o faktiškai
automobiliu naudojasi jis
ir laiko, kad mašina yra jo
nuosavybė. Mama neturi
teisės vairuoti transporto priemones, yra garbaus
amžiaus. Būdamas geranoriškas kaimynas, jis automobilį paskolino V. T., kad
tas nuvažiuotų į Obelius.
Žmogus neturėjęs nė minties, kad pažįstamas jo automobilį vairuos, būdamas
girtas. Automobilį skolinęs
faktinis jo savininkas prašė
jam grąžinti Biržuose saugojimo aikštelėje atsidūrusį automobilį. Šis būtinas,
kad 80 metų motiną galėtų
nuvežti pas gydytojus.

kiškio rajono savivaldybės
svetainėje www.rokiskis.lt
– sukurta D.U.K (dažniausiai užduodamų klausimų)
skiltis. „Siekiant pagerinti
klientų aptarnavimo kokybę, buvo surinkta informacija apie dažniausiai žmonėms kylančius klausimus.
Tai atlikus, visą informaciją
patalpinome į vieną vietą
„D.U.K“ skiltį. Tai patogesnis ir greitesnis būdas ieškant informacijos. Tikimės,
kad gyventojai tuo pasinaudos ir įvertins. „D.U.K“ skiltis nuolatos bus peržiūrima
ir papildoma bei koreguojama atsižvelgiant į gyventojų
poreikius“, - apie pokyčius
gyventojų aptarnavimo sistemoje informavo savivaldy-

bės administracijos direktoriaus pavaduotojas Valerijus
Rancevas.
D.U.K skiltyje galite rasti
informaciją šiais klausimais:
• Teisinės pagalbos teikimas
• Renginių organizavimas
Rokiškio rajone
• Švietimo klausimai
• Socialinės paslaugos ir
parama
• Viešoji tvarka
• Teritorijų planavimo ir
statybos klausimai
• Dėl leidimo kirsti / genėti medį / krūmą
• Civilinė metrikacija
• Prekybos vietų derinimas
Rokiškio rajono savivaldybės naujienos tiesiai į Jūsų

el. pašto dėžutę!
V. Rancevas taip pat informavo, kad nuo šiol rajono
savivaldybės naujienas galima gauti tiesiai į el. pašto
dėžutę. „Suprantame, kad
naujienų gausa ir informacinis triukšmas – didžiulis. Kai
kurios Rokiškio rajono savivaldybės naujienos gali pradingti ir likti nepastebėtos
socialinių tinklų sraute. Mes
siekiame, kad naujausios ir
aktualiausios žinios apie pokyčius rajone pasiektų kuo
daugiau rajono gyventojų,
todėl sukūrėme dar vieną
patogų būdą žinoti daugiau
– kviečiame išbandyti Rokiškio rajono savivaldybės
Naujienlaiškį. Jį galite lengvai užsiprenumeruoti savivaldybės svetainėje www.
rokiskis.lt paspaudę virš
naujienų, dešinėje pusėje
esantį mygtuką „Prenumeruoti“. Patogu, koncentruota
ir viskas vienoje vietoje –
užsiprenumeravę naujienlaiškį, jį gausite vieną kartą
per savaitę“, - pasinaudoti
galimybe būti rajono įvykiu
sūkuryje kvietė administracijos direktoriaus pavaduotojas.
Užs. 1786

į tai, kad padaryta nusikalstama veika kėlė realią
grėsmę kitų žmonių gyvybei, sveikatai bei jų turtui.
Teismas padarė išvadą, kad
nagrinėjamu atveju bylos
aplinkybių visuma sudaro
teisinį pagrindą taikyti šią
poveikio priemonę – draudimą naudotis teise vairuoti visų rūšių kelių transporto priemones 2 metams.

kuroro prašymą dėl teismo
baudžiamo įsakymo priėmimo ir skyrė bausmę, kurią siūlė prokuroras. Kaltinamasis taip pat iš anksto
buvo supažindintas su jo
laukiančiomis pasekmėmis
ir su jomis sutiko. Teismas
V. T. pripažino kaltu, jam
padarius nusikalstamą veiką, numatytą Baudžiamojo
kodekso 2811 straipsnio 1
dalyje. Už tai jam paskirta 60 bazinių bausmių ir
nuobaudų dydžių (MGL),
tai yra, 3000 Eur dydžio
bauda. Sumažinus bausmę
trečdaliu, V. T. turės sumokėti 2000 eurų baudą. Tam
skirtas terminas – 12 mėnesių. Taip pat, kaip jau ir

minėta, zarasiškis neturės
teisės vairuoti transporto
priemones 2 metus. Vietoje automobilio konfiskavimo, iš kaltininko bus
konfiskuota automobilio
vertę atitinkanti suma –
1110 eurų.
Teismas baudžiamasis
įsakymas priimtas 2022 m.
birželio 10 d. Jis išsiųstas
nuteistajam, kuris per 14
dienų nuo jo gavimo turi
teisę pareikšti prašymą
surengti išsamesnį bylos
nagrinėjimą žodžiu, tad
baudžiamasis įsakymas dar
nėra įsiteisėjęs.
Rita GRIGALIENĖ

Važiavo su mergina kavos ir... tiesiai į policijos rankas
Iš Zarasų krašto atvykęs 35 metų V. T. pasielgė
neapgalvotai, kai Rokiškio
gatvėmis išsiruošė pasivažinėti girtas. Pasivažinėjimas neliko nepastebėtas policijos pareigūnų.
2022 m. gegužės 27 d.,
apie 20.34 val., Rokiškio
mieste, ties Panevėžio g.
2 namu, jie sustabdė automobilį „VW PASSAT“,
o paliepus vairuotojui papūsti į alkotesterį, nustatė, kad girtumas viršija 2
promiles: pirmo tikrinimo
metu V. T. nustatytas 2,15
promilių neblaivumas, po
keliolikos minučių alkotesteris ir vėl nenudžiugino
- nustatytas 2,18 promilių
girtumas.

Pasivaišinęs pakliuvo
tikrintojams
Ikiteisminio
tyrimo
metu zarasiškis „pasato“
vairuotojas
papasakojo,
kad automobilį skolinosi
iš savo kaimyno. Tuo metu
buvo blaivus. Draugiškas
kaimynas sutiko pagelbėti
pas draugę išsiruošusiam
vyriškiui. Teisę vairuoti
transporto priemones V. T.
turėjo, tik patį vairuotojo
pažymėjimą sakė kažkur
pametęs. Skolintu auto-

Automobilį skolinęs
kaimynas prašė
grąžinti „pasatą“
Tokiu atveju, kai asmuo
patraukiamas baudžiamojon atsakomybėn dėl vairavimo išgėrus, pakimba
grėsmė, kad automobilis,
kuriuo jis važiavo, būdamas nusikalstamos veikos
padarymo įrankiu, bus
konfiskuotas
valstybės
nuosavybėn. Automobilis
buvo įvertintas 1110 eurų.
Ikiteisminio tyrimo metu
buvo išsiaiškinta, kad au-

Kėlė grėsmę kitiems
eismo dalyviams –
neteks „teisių“
Paprastai dėl vairavimo išgėrus, netenkama ir
teisės vairuoti transporto
priemones. Atsižvelgiama

Sumokėti 2000 eurų
baudą leista per 12
mėnesių, dar 1110 eurų
bus konfiskuota
Bylą išnagrinėjo Panevėžio apylinkės teismo
Rokiškio rūmų teisėjas Artūras Dilys. Jis tenkino pro-
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Birželio 23 d (ketvirtadienį) 10 val. šaukiamas Rokiškio rajono savivaldybės tarybos posėdis. Posėdis vyks Rokiškio rajono savivaldybės I a. salėje. Tarybos posėdžio darbotvarkė ir sprendimų
projektai skelbiami interneto svetainėje adresu:
http://old.rokiskis.lt/lt/e-demokratija/posedziai.
html

Užs. 1785

Rokiškio rajono savivaldybė 2022 m. birželio 20 d.
skelbia konkursą Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto
gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. Konkurso
posėdžio atrankos data – 2022 m. rugsėjo 22 d.
Daugiau informacijos: https://rokiskis.lt/gyventojui/konkursai-ir-darbo-pasiula
Užs. 1787

Rokiškio rajono savivaldybės administracija skelbia atranką Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Kriaunų seniūnijos darbininko pareigoms
užimti (darbuotojas pagal darbo sutartį (1 pareigybė, C lygis)), pastoviosios dalies koeficientas
nuo 5 iki 5,32 (pareiginės algos baziniais dydžiais,
priklausomai nuo profesinio darbo patirties (metais)). Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu: http://www.rokiskis.lt
Užs. 1788

Informuojame sodininkų bendrijos „Vaivorykštė“ pirmininką, kad
UAB „Geo optimus“ matininkas Ramūnas Varnas (kvalifikacijos
pažymėjimo Nr.2M-M-59) 2022-06-28 nuo 10 val. vykdys žemės
sklypų (kadastro Nr. 7357/0076:120 ir 7357/0076:169), esančių
sodininkų bendrijoje „Vaivorykštė“ Uljanavos k., Rokiškio r., ribų
ženklinimo darbus.
Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB „Geo
optimus“ matininką R.Varną adresu Perkūno g.5A, Rokiškis, el.
paštu ramunas7@gmail.com arba telefonu 8 685 77037

Rokiškyje svečiavosi VU Teisės fakulteto
Alumni draugijos nariai
Savaitgalį
Rokiškio
rajoną nusprendė aplankyti VU Teisės fakulteto
Alumni draugijos nariai.
Šiai draugijai priklauso
ir Rokiškio rajono savivaldybės
administracijos Teisės ir personalo
skyriaus vedėja Regina
Strumskienė.

„Vizito tikslas – aplankyti įvairias vietas Lietuvoje, tačiau prioritetas
dažniau teikiamas toms
vietovėms, kuriose yra
draugijos narių. Tarp svečių buvo ir iš Rokiškio
krašto kilusių žmonių, kuriems didžiulį įspūdį paliko pasikeitęs, išgražėjęs
ir sutvarkytas miestas“,
– įspūdžiais dalinosi R.
Strumskienė.
Pirmoji stotelė, pasak
Alumni draugijos narius
lydėjusios R. Strumskienės, buvo rajono savivaldybė. „Svečiai norėjo susitikti ir su rajono vadovais.
Rajono mero pavaduotojas

Tadas Barauskas ir mero
patarėjas Vytautas Saulis
pristatė rajoną aktyviai su
svečiais diskutavo, atsakydami į jiems įdomius
klausimus. Rokiškis jiems
– nepažintas, tad tai buvo
puiki galimybė pamatyti
viską, ką turime geriausio. Baigiantis viešnagei
supratau, kad mes tikrai
turime, ką parodyti, reikia
tik nebijoti. Ir jeigu po vizito sulaukėme skambučio,
kad žmonės nori į Rokiškį
atvežti ir savo svečius, tai
jau daug ką pasako“, – teigė savivaldybės administracijos Teisės ir personalo
skyriaus vedėja.
VU Teisės fakulteto
draugijos nariai pėstute
nuo savivaldybės administracijos žingsniavo tapytų
langinių alėja. „Ekskursija
prasidėjo šiek tiek kitoje
vietoje, nei esame įpratę –
nuo bažnyčios. Toliau keliavome į dvaro rūmus, kur
vyko ir sūrio kelio edukacija. Nepamiršome aplan-
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kyti ir Bajorų kaimo. Ten
ne tik apžiūrėjome įspūdingą lėlių kolekciją, bet ir
ragavome krašto gaminių –
grikių šakočio, armėniškų
šašlykų, „Roksalos“ vyno.
Svečiams didelį įspūdį
paliko Ilzenbergo dvaras,
jo ekskursijos ir degustacija, Tervydžių dendrologinis
draustinis
bei
kraštietės Nemiros Statulevičienės sukaupta rankinių
kolekcija. „Žinoma, kol
moterys apžiūrinėjo rankinių kolekciją, vyrai nenuobodžiavo – žaidė įvairius
lauko žaidimus“, – sakė R.
Strumskienė.
Teisės ir personalo skyriaus vedėja nuoširdžiai
dėkoja Rokiškio turizmo ir verslo informacijos
centrui, kuris palengvino
organizavimo procesus ir
pasidalijo patarimais, kurias vietas, Rokiškio rajone tikrai verta aplankyti ir
kuo mes esame išskirtiniai.
Rokiškio rajono
savivaldybės inform.

Nepriklausomas rajono laikraštis

ANTRADIENIS 06.21

PIRMADIENIS 06.20

SEKMADIENIS 06.19

ŠEŠTADIENIS 06.18
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06:00 Himnas
06:02 LRT radijo žinios
06:07 (Pra)rasta karta
07:00 Veranda
07:30 Šventadienio mintys
08:00 Išpažinimai
08:30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite
09:00 Čia mano sodas
09:30 Svajoja vaikai
10:00 Gustavo
enciklopedija
10:30 Lietuvos
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mano geriausias
draugas
12:00 Planeta Žemė
12:55 Amerika iš paukščio
skrydžio. Laukiniai
Vakarai
13:50 Mis Marpl. Rugiai

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

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Pagalbos šauksmas
09:40 Hadsonas ir Reksas
10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Mes iš Ukrainos
12:00 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite
12:30 (Ne)emigrantai
13:30 Mūsų gyvūnai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:15 Perplaukus Atlantą
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda
19:30 Paskutinė stotis
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Dviračio žinios
22:00 Kai nusėda dulkės

05:05 Vizionieriai
05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Pagalbos šauksmas
09:40 Hadsonas ir Reksas
10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Dviračio žinios
12:00 Gyventi kaime gera
12:30 1000 pasaulio
stebuklų
13:30 Veranda
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:15 Perplaukus Atlantą
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda
19:30 Anapus laiko ir
šviesos
20:30 Panorama
21:00 Koncertas

2022-06-17
kišenėje
15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Keliai. Mašinos. Žmonės
17:00 XIX Baltijos šalių studentų
dainų ir šokių šventė
20:00 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Premjera. Jaunieji slaugytojai
21:45 Viskas dėl Alis
23:25 Juodasis Lapinas
00:55 Beprotiškos vestuvės
02:30 Planeta Žemė
03:20 Amerika iš paukščio
skrydžio. Laukiniai Vakarai
04:10 Mokslo ekspresas
04:25 Mis Marpl. Rugiai kišenėje
Tv3
06:00 Bakuganas. Kovos planeta
06:30 Kempiniukas Plačiakelnis
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga
07:30 Bailus voveriukas
kišenėje
15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Keliai. Mašinos. Žmonės
17:00 XIX Baltijos šalių studentų
dainų ir šokių šventė „Gaudeamus
20:00 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Jaunieji slaugytojai
21:45 Viskas dėl Alis
23:25 Juodasis Lapinas
00:55 Beprotiškos vestuvės
02:30 Planeta Žemė
03:20 Amerika iš paukščio
skrydžio. Laukiniai Vakarai
04:10 Mokslo ekspresas
04:25 Mis Marpl. Rugiai kišenėje
Tv3
06:00 Keista šeimynėlė
06:30 Kempiniukas Plačiakelnis
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga
07:30 Bailus voveriukas
23:00 LRT radijo žinios
23:05 Grančesteris
23:55 Hadsonas ir Reksas
00:45 Kelionių atvirukai
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Paskutinė stotis
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Perplaukus Atlantą
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Savaitė
04:30 Mes iš Ukrainos
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Vizionieriai
05:15 Ponių rojus

08:00 Kempiniukas Plačiakelnis
09:00 Simpsonai
10:00 Skaniai ir paprastai
10:30 Penkių žvaigždučių būstas
11:00 Sveiki atvykę
11:30 Svajonių sodai
12:30 Nuostabūs metų laikai
13:40 Delfinai iš arti
14:50 Pono Poperio pingvinai
16:40 Karštos galvos
18:30 TV3 žinios
19:30 Krepšinio rungtynės "Broliai.
Karjeros finalas
21:30 Šešios dienos
23:25 Karštasis kubilas – laiko
mašina
01:40 Universalus karys
03:45 Ankstyvas paleidimas
Lnk
06:35 Neramūs ir triukšmingi
07:05 Bunikula
07:35 Deksterio laboratorija
08:00 Kempiniukas Plačiakelnis
08:30 Svajonių ūkis
09:00 Princesė gulbė.
Karališkosios šeimos pasaka
10:40 Slaptasis agentas Maksas
12:30 Laukiniai Vakarai
13:40 Delfinai iš arti
14:45 Artefaktų medžiotojai
16:35 Kietas tėtušis
18:30 TV3 žinios
19:30 Metam monetą
21:00 Non-Stop
23:10 Septinta kategorija. Pasaulio
pabaiga
Lnk
06:20 Neramūs ir triukšmingi
06:50 Bunikula
07:20 Deksterio laboratorija
07:50 Padūkėlių lenktynės
08:20 Tomo ir Džerio šou
08:50 Obuolys ir Svogūnas
09:05 Ogis ir tarakonai
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 Paskutiniai riteriai
00:50 Rezidentas
01:50 Elementaru
02:50 X mutantai
03:50 Naujakuriai
04:20 Rezidentas
05:15 Moderni šeima

Tv3
06:30 Magiškoji komanda
07:00 Monstrų viešbutis
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis
08:00 Svajonių sodai
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė
„Apkabinkime Ukrainą“
23:00 Dviračio žinios
23:30 Euromaxx
23:55 Hadsonas ir Reksas
00:45 Kelionių atvirukai
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Anapus laiko ir šviesos
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 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite
04:30 Keliai. Mašinos. Žmonės
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Vizionieriai
05:15 Ponių rojus
Tv3
05:15 Moderni šeima
06:00 Bakuganas. Kovos planeta
06:30 Magiškoji komanda
07:00 Monstrų viešbutis
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis

Lnk
06:00 Pakvaišusi porelė
07:00 Ūkininkas ieško žmonos
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Rimti reikalai
11:00 Keičiu žmoną. Įžymybės
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 Avangardas
00:45 Rezidentas
01:45 Elementaru
02:45 X mutantai
03:45 Naujakuriai
04:15 Rezidentas
05:10 Moderni šeima
Lnk
06:00 Pakvaišusi porelė
06:30 Ūkininkas ieško žmonos
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris

08:05 Padūkėlių lenktynės
08:35 Tomo ir Džerio šou
09:05 Obuolys ir Svogūnas
09:20 Ogis ir tarakonai
09:50 Playmobil filmas
11:45 Delfinukas Bernis
13:35 Didžiosios motušės namai
15:35 Indiana Džounsas ir
dingusios Sandoros skrynios
ieškotojai
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Monstrų viešbutis 3.
Atostogos
21:20 Holivudo afera
23:20 Supergreiti
01:20 San Andreas

09:30 Sveikatos kodas televitrina
10:00 Gyvūnų būstai. Gamtos
inžinieriai
11:05 Tropinės Žemės salos
12:15 Negyvenamose salose su
Beru Grilsu
13:20 Padėtis nevaldoma. Žmonijos
katastrofos
14:30 Gordonas Ramzis. Iki
pragaro ir atgal
15:30 Ekstrasensų mūšis
17:30 Nacionaliniai darbo ypatumai
18:30 Iškvietimas
19:30 Kaukės
22:00 Komandosai
00:00 Amerikietiškos imtynės
02:00 Išvadavimas

Btv

Lrytas

06:00 Negyvenamose salose su
Beru Grilsu
08:00 Pričiupom!
09:00 Sveikatos kodas

06:00 Juvelyrų klanas
08:00 Vyrų šešėlyje. Padangių
moterys
08:30 Pokalbiai prie jūros

09:25 Troliai. Pasaka apie uodegą
11:10 Kaubojės istorija
13:15 Šaolinio futbolas
15:05 Miss XL
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Teisingumo lyga
21:50 Našlės
00:20 Holivudo afera
02:15 Supergreiti

13:20 Padėtis nevaldoma.
Žmonijos katastrofos
14:30 Gordonas Ramzis. Iki
pragaro ir atgal
15:30 Ekstrasensų mūšis
17:30 Nacionaliniai darbo
ypatumai
18:30 Iškvietimas
19:30 Greitojo reagavimo būrys
21:30 Juodasis sąrašas
22:30 Karo šunys
00:45 Gyvi numirėliai
01:50 Komandosai

Btv
06:00 Gyvūnų būstai. Gamtos
inžinieriai
07:00 Galiūnai
08:00 Pričiupom!
08:30 Tauro ragas
09:00 Tarptautinis galiūnų turnyras
10:00 Smaragdinės Malaizijos
salos
11:10 Tropinės Žemės salos
12:15 Negyvenamose salose su
Beru Grilsu
12:00 Vidurdienio žinios
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 Turtuolė varguolė
21:30 Žinios
22:30 Kaip atsikratyti boso 2
00:45 Paskutinis laivas
01:45 Našlės
03:55 Volkeris, Teksaso reindžeris
Btv
06:00 FTB
07:00 Mano virtuvė geriausia
08:25 Teisingumo agentai
09:30 Kalnietis
10:35 Čikagos policija
11:35 Mentalistas
12:35 FTB
13:30 Mano virtuvė geriausia
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 Ties riba į rytojų
00:45 Paskutinis laivas
01:45 Kaip atsikratyti boso
03:40 Volkeris, Teksaso reindžeris
Btv
06:00 FTB
07:00 Mano virtuvė geriausia
08:25 Teisingumo agentai
09:30 Kalnietis
10:35 Čikagos policija
11:35 Mentalistas

Lrytas
05:10 Išpažintis su Marioja
05:35 Vantos lapas
06:00 Juvelyrų klanas
08:00 Grilio skanėstai
08:30 Kaimo akademija
09:00 Aiškiaregė
10:00 Krepšinio pasaulyje
10:30 Klausimėlis
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 Godzila
23:25 Greitojo reagavimo būrys
00:25 Greitojo reagavimo būrys
01:25 Gyvi numirėliai
02:25 Akloji zona
03:10 Karo šunys
Lrytas
05:10 Mažos Mūsų Pergalės
05:15 Vantos lapas
05:45 Bušido ringas
06:15 TV parduotuvė
06:30 Misija – vasara
07:00 Išpažintis su Marija
07:30 Aiškiaregė
10:05 Triguba apsauga
11:10 Neišsižadėk
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 Netikėta sėkmė
22:50 Godzila
01:15 Strėlė
02:15 Akloji zona
Lrytas
05:15 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 Kryptys LT
07:00 Reali mistika
08:00 Juvelyrų klanas
09:00 Pėdsakas. Ukraina
10:05 Triguba apsauga
11:10 Neišsižadėk
12:15 TV parduotuvė
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09:00 Aiškiaregė
10:00 Vantos lapas
10:30 Klausimėlis
11:00 Misija - vasara
12:00 Vieno nusikaltimo istorija
14:00 Pėdsakas. Ukraina
16:00 Žinios
16:30 Lietuvos dvarai
17:30 Vantos lapas
18:00 Žinios
18:30 Bušido ringas
19:00 Reali mistika
20:00 Žinios
20:30 Mano karas
21:55 Kalėjimo pradžiamokslis
22:30 Žinios
23:00 Vieno nusikaltimo istorija
01:00 Pėdsakas. Ukraina
02:50 Reali mistika
03:35 Lietuvos dvarai
04:00 Misija – vasara
04:20 Aiškiaregė
05:10 Išpažintis su Marioja
05:35 Vantos lapas
11:00 Bušido ringas
11:30 Grilio skanėstai
12:00 Vieno nusikaltimo istorija
14:00 Pėdsakas. Ukraina
16:00 Žinios
16:30 24/7
17:30 Neatrasta Rusija
18:00 Žinios
18:30 Krepšinio pasaulyje
19:00 Reali mistika
20:00 Žinios
20:30 Lietuvos dvarai
21:00 Klausimėlis
21:30 24/7
22:30 Žinios
23:00 Vieno nusikaltimo istorija
01:00 Pėdsakas. Ukraina
02:50 Reali mistika
03:35 24/7
04:20 Aiškiaregė
05:10 Mažos Mūsų Pergalės
05:14 Programa
05:15 Vantos lapas
05:45 Bušido ringas
12:15 TV parduotuvė
12:30 Kaimo akademija
13:00 Nauja diena
14:00 Teisingumo agentai
15:00 Reali mistika
16:00 Reporteris
16:30 Laisvės TV valanda
17:30 Misija – vasara
18:00 Reporteris
18:30 Neatrasta Rusija
19:00 Reali mistika
20:00 Reporteris
20:50 Aiškiaregė
21:25 Neišsižadėk
22:30 Reporteris
23:00 Neatrasta Rusija
23:30 24/7
00:30 Teisingumo agentai
01:30 Reali mistika
02:30 Vantos lapas
03:00 Triguba apsauga
03:55 24/7
04:35 Reali mistika
12:30 Neatrasta Rusija
13:00 Nauja diena
14:00 Teisingumo agentai
15:00 Reali mistika
16:00 Reporteris
16:30 NeSpaudai
17:30 Aiškiaregė
18:00 Reporteris
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 NeSpaudai
00:30 Teisingumo agentai
01:30 Reali mistika
02:30 Kryptys LT
03:00 Triguba apsauga
03:55 NeSpaudai
04:35 Reali mistika
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PASLAUGOS

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

PERKA
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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

SIŪLO DARBĄ

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Namą Juodupėje Maironio
g. Sklypas 26 a, vandentiekis,
vietinė kanalizacija, ūkiniai
pastatai. 3 kambariai, virtuvė,
po namu du rūsiai. Gera vieta,
netoli mokykla, darželis,
parduotuvės. Kaina sutartinė.
Tel. 8 650 49 864. Vilnius
• Panemunėlio gelež., st.,
namą, ūkinius pastatus. Yra
trifazis. Labai ramioje vietoje,
geri kaimynai. 28 a žemės.
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• 1 kambario 28,52 kv. m
butą Taikos g., Rokiškis. 5
aukštas . Tel. 8 683 77 826.
Rokiškis
• 6 a sodo sklypą Jakiškių
kaime (šone Kavoliškio). Yra
namukui pamatai .
Tel. 8 683 77 826. Rokiškis
• Rokiškio mieste, netoli
ežero mūrinį namą. Gera
lokacijos vieta, netoli
mokykla, darželis. Name 3
kambariai, virtuvė. Po namu

rūsys. Mansarda neįrengta.
6 a sklypas. Ūkinis pastatas.
Kaina 48000 Eur.
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Namą už buto kainą
šalia Sėlynės. Tik 5 min.
iki Rokiškio. Erdvus 4
kambariai. Viso 200 kv. m
bendras plotas. Pakeistas
stogas, langai, kambarių
durys. Šildymas kietu kuru.
29 a žemės, ūkinis, rūsys.
Išsimokėtinai. Kaina 49999
Eur. Tel. 8 600 98 909.
Rokiškis
• 81 a žemės sklypą Rokiškio
rajone, Kavoliškyje (prie
įvažiavimo į Kavoliškį nuo
Rokiškio pusės). Sklypo
paskirtis - namų valda.
Yra visos reikalingos
komunikacijos. Aplinkui
statomi nauji namai . Kaina
24000 Eur. Tel. 8 633 77 361.
Rokiškis
• 2 kambarių butą Juodupėje,
Liepų g. 3 aukštas. Šarvo
durys, plastikiniai langai,
įstiklintas balkonas. Bute
įmontuotas kondicionierius,
tad vasarą atvėsina, o žiemą
galima pasišildyti. Kaina
10000 Eur. Tel. 8 673 38 925.
Rokiškis
• Žemės 6 a sklypą su namu
iš plytų ir medžio Draugystės
sod. bendr., Uljanavos k.
Trinkelės, stiklo šiltnamis,
du vandens šuliniai, atskiras
įvažiavimas, vartai. Naujas
asfaltuotas kelias, ženklintos
gatvės, elektra (ESO
projektas - oro linijos keistos
požeminėmis kabelinėmis) .

Tel. 8 687 31 786. Rokiškis
• 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. Kuopiamos šiukšlės,
neįrengtas. Kaina sutartinė .
Tel. 8 670 06 481. Rokiškis
• Dalį mūrinio namo. Gerai
įrengtas. Virtuvė, tualetas,
dušas. 68 kv. m, miesto

• Įmonė MB Restaura ieško
miltelinio dažymo dažytojo
ir smėliuotojo. Darbo vieta
Kovelių k., Rokiškio r. Dėl
detalesnės informacijos
skambinti telefonu .
Tel. 8 671 85 504. Rokiškis
• Miegonių kaime esančiame
medelyne ieškomi sezoniniai
darbininkai . Tel. 8 669 08
547. Rokiškis
• Ieškomas automobilių
kėbulų paruošėjas surinkėjas. Darbo pobūdis:
automobilių paruošimas
dažymui, auto dalių
surinkimas po dažymo .
Kaina 1000 Eur.
Tel. 8 622 22 060. Rokiškis
• Reikalingas žmogus
sutvarkyti daugiabučio
laiptinės stogelį Kavoliškyje .
Tel. 8 614 25 831. Rokiškis
• Siūlome darbą
automechanikui, geros darbo
salygos. . Tel. 8 636 44 447.
Rokiškis
• Reikalingas darbuotojas prie
malkų su C1 kategorija.
Tel. 8 612 59 168. Rokiškis
• Siūlome darbą prie
kapaviečių įrengimo,
restauravimo. Reikalingas
vairuotojo pažymėjimas.

Atlyginimas pagal susitarimą
. Kaina 1000 Eur.
Tel. 8 603 62 884. Rokiškis
• Ieškome darbuotojų darbui
miške su pjūklu. Atsiskaitoma
praktiškai kiekvieną
penktadienį. Svarbiausia
mokėti elgtis su pjūklu.
Tel. 8 625 22 980. Rokiškis
• Ūkyje reikalingi ravėtojai .
Tel. 8 697 41 579. Rokiškis
• Reikalingas ekskavatorius
10-16 m. tvenkinio iškasimui.
Durpė. Dusetos .
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Skubiai reikalingi mėsos
išpjaustytojai darbui
Norvegijoje, Stavanger
apylinkė . Kaina 3100 Eur.
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
• UAB Ramundas GM
reikalinga (-s) medienos
džiovyklos operatorė (-ius).
Darbo vieta - Panemunėlio
gelež. stotis., Rokiškio r.
Darbas pamaininis. Darbo
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,
Roki&scaron;kio 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

ieško darbo Rokiškyje.
Nevairuojame. Greitai
mokomės. Galime pradėti
dirbti nors ir rytoj. Miško
darbų nesiūlyti. Su
pasiūlymais skambinti
nurodytu numeriu .
Tel. 8 625 05 409. Rokiškis
• Mergina ieško darbo. Būtų
gerai su apgyvendinimu.
Galiu dirbti ūkyje .
Tel. 8 647 76 573. Rokiškis
• 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

NUOMA

IEŠKO DARBO
• Du 18 m. vyrai ieško darbo.
Siūlykite įvairaus pobūdžio
darbus. Tel. 8 692 39 074.
Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo.
Galiu dirbti vienadienius ir
pagalbinius darbus.
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu traukti
biokurą. Siūlyti įvairius
variantus . Tel. 8 629 11 572.
Rokiškis
• Ieškau bet kokio nesunkaus
darbo. 50 procentų
nedarbingumas .
Tel. 8 646 09 453. Rokiškis
• 49 m. moteris ieško bet
kokio darbo. Galiu dirbti
pas ūkininkus, slaugyti
ligonius. Siūlyti bet kokius
darbus. Geriau būtų su
apgyvendinimu.
Tel. 8 624 11 019. Rokiškis
• Skubiai du vyrai
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• Išnuomoju 2 kambarių butą
. Tel. 8 606 14 217. Rokiškis
• Išnuomojame 1 kambario
butą Taikos g. 21-109.
Atskiras įėjimas su
prieangiu. 40 kv. m. Nedideli
komunaliniai mokesčiai .
Kaina 170 Eur.
Tel. 8 698 45 024. Rokiškis
• Mergina ieško išsinuomoti
namą arba namo dalį
Rokiškyje . Tel. 8 647 76 573.
Rokiškis
• Dirbanti mama su 12 m.
dukra ieško tvarkingo 2
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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

BALDAI

• Naudotą Magrės
baldų kušetę Perla su
patalynės dėže. Matmenys:
1780x980x710 mm.
Miegamosios dalies dydis:
2220x850 m . Kaina 140 Eur.
Tel. 8 614 92 710. Rokiškis
• Naują gražų paktišką
kilimą. Dydis 160x230 cm .
Kaina 30 Eur.
Tel. 8 631 25 562. Rokiškis
• Beveik naują storesnį
margą kilimą. Išmatavimai
100x165 cm . Kaina 30 Eur.
Tel. 8 608 75 687. Rokiškis
• Beveik naują storesnį
margą kilimą. Išmatavimai
245x180 cm . Kaina 50 Eur.
Tel. 8 608 75 687. Rokiškis
• Dvi viengules lovas už
simbolinę kainą . Kaina
40 Eur. Tel. 8 605 03 299.
Vilnius
• Kėdes . Kaina 35 Eur.
Tel. 8 674 54 495. Rokiškis
• 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
išsiskleidžia. Atskirai, po 125
Eur., ir vienvietis 61Eur .
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis

DOVANOJA
• Atiduodame nusišienauti 2,5
ha pievas Jūžintų sen.
Tel. 8 605 06 205. Rokiškis
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• Atiduodu pievą 8 ha
nusišienavimui Vyžeičių km.
Tel. 8 686 98 456. Rokiškis
• Dovanoju miegamojo lovą
160x200 cm su patalynės
dėže. Išsivežti patiems .
Tel. 8 678 35 344. Rokiškis
• Atiduodu nusišienauti
pievas Rokiškio kaimiškoji
seniūnija, Sniegių km. ir
Čeičių km . Tel. 8 678 81 317.
Rokiškis
• Atiduodu nusišienauti 3 ha
pievą Pužonių kaime .
Tel. 8 618 65 078. Rokiškis
• Dovanoju seną veikiantį
šaldytuvą. Pasiimti patiems.
Tel. 8 626 24 087. Rokiškis
• Dovanoju Jorkšyro veislės
šuniuką . Tel. 8 611 91 831.
Rokiškis
• 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

• Kokybiški be žievės ir
kitų priemaišų medienos
pjuvenų briketus RUF.
Viename padėkle supakuota
960 kg. Kaina 1 padėklo 360
Eur. tame tarpe 9% PVM.
Atsiėmimas Miškininkų
10, Rokiškis. Už papildomą
mokestį galime pristatyti
iki pirkėjo sandėlio . Kaina
360 Eur. Tel. 8 656 20 131.
Rokiškis
• Labai mažai naudotas
duris su stakta. Matmenys
nuotraukoje . Kaina 110 Eur.
Tel. 8 629 12 562. Rokiškis
• 0,5 l užsukamus stiklainius.
Kaina sutartinė .
Tel. 8 678 81 317. Rokiškis
• Naudotą stiklą 102x72 cm .
Tel. 8 698 16 564. Rokiškis
• Sausas malkas, medienos
atraižas. Atvežu.
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Įvairią pjautą statybinę
medieną. Tel. 8 671 89 551.
Rokiškis
• 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

PAŽINTYS

KITA
BUITINĖ TECHNIKA
• Mikrobangų krosnelę Vido .
Tel. 8 605 80 900. Rokiškis
• Uogų garintuvą
(serbentams) . Kaina 20 Eur.
Tel. 8 679 95 266. Rokiškis

• Puikiai veikiantį kavos
aparatą Miele CM6300.
Mažai naudotas (8164
puodelių). Po meistro
apžiūros. Gaminamos kavos
tipas vienu paspaudimu:
Espresso, Cappuccino, Latte
Machiatto ir kitas . Kaina
520 Eur. Tel. 8 615 16 302.
Rokiškis
• Apynaujį šaldytuvą Snaigė.
Galiojanti garantija iki 202301. Aukštis 150 cm . Kaina
100 Eur. Tel. 8 611 08 681.
Rokiškis
• Tuščią 20 l dujų balioną .
Kaina 20 Eur.
Tel. 8 608 75 687. Rokiškis
• Naudotą geros kokybės
šaldytuvą su šaldikliu Haier.
Baltos spalvos. Išmatavimai
130x60x50 cm . Kaina 50
Eur. Tel. 8 608 75 687.
Rokiškis
• Elektrinę šašlykinę.
Korpusas nerūdijančio plieno
. Kaina 20 Eur.
Tel. 8 652 04 800. Panevėžys
• Naudotą, bet dar gerai
veikiantį šaldytuvą Beko.
Baltos spalvos. 3 stalčių
kamera apačioje . Kaina
50 Eur. Tel. 8 614 92 710.
Rokiškis
• Naudotus radiatorius. Kaina
sutartinė . Tel. 8 698 44 897.
Rokiškis
• 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
• 9 sekcijų radiatorius. Vienos
sekcijos kaina 3 Eur.
Tel. 8 601 08 208. 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
paruo&scaron;imas garu

Cappuccino/Late. Naudojama
malta kava. Vienu metu gali
būti užpildomi du puodeliai.
Pusiau automatinis. Kaina
derinama . Kaina 60 Eur.
Tel. 8 682 20 068. Rokiškis
• Geros būklės mikrobangų
krosnelę Samsung T.D.S.
Metų senumo, juodos spalvos
. Kaina 35 Eur.
Tel. 8 674 22 229. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI
• Siamo katytė. Likusi
paskutinė iš vados.
Savarankiška, daro į dėžutę.
Kaina 40 Eur.
Tel. 8 687 16 079. Rokiškis
• Bičių spiečius. Atskridę
gegužės - birželio mėn.
Spietinėse, aviliuose, siuva
rėmelius, neša žiedadulkes ir
nektarą . Kaina 40 Eur.
Tel. 8 699 36 007. Rokiškis
• Bičių spiečius, medų .
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• 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.
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
• Pigiai naudotas narvus
triušiams. Obeliai.
Tel. 8 686 87 492. Rokiškis
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KOMPIUTERINĖ TECHNIKA
• Monitorių LG. 19-22 colių .
Tel. 8 605 80 900. Rokiškis
• Stacionarų kompiuterį su
monitoriumi.
Tel. 8 605 80 900. Rokiškis
• Kompiuterį. Parametrai:
procesorius - Intel Core i7
2600@ 3.40 Gz. vaizdo
plokštė - GeForce GTX 1060
6 GB, motininė plokštė - Asus
Tek P8Z77-V LX, Ram - 8,00
GB Single-Channel DDR3
@668 MHz, SSD - 447
GB TEAAM T253LE480G
(SATA(SSD)), diskasukisOptiarc DVD . Kaina 250
Eur. Tel. 8 611 44 501.
Rokiškis
• Puikios būklės Huawei 4G
Router B315 . Kaina 40 Eur.
Tel. 8 684 90 247. Rokiškis
• Stalinį kompiuterį Intel
Pentium G4400. LGA 1151.
MSI h110m Pro-vd Plus. 4
GB RAM DDR4. 120 GB
SSD naujas. Windows 10.
Pridedu monitorių. Kaina
145 Eur. Tel. 8 675 00 301.
Rokiškis
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MOBILIEJI TELEFONAI
• Nokia 230 su garantija .
Tel. 8 605 80 900. Rokiškis
• Naują telefoną Samsung
S20 FE 5G . Kaina 250 Eur.
Tel. 8 605 05 564. Rokiškis
• 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

SODO, DARŽO TECHNIKA
• Veikiančius pjūklus Stihl
MS 260, jonsered. Kainos nuo
100 iki 140 Eur .
Tel. 8 623 42 402. Rokiškis
• Veikiantį trimerį Jonsered
RS52 . Kaina 80 Eur.
Tel. 8 623 42 402. Rokiškis
• Trimerį Hermen Garden su
defektais . Tel. 8 676 76 509.
Rokiškis
• Naują savaeigę žoliapjovę
su surinkimo krepšiu . Kaina
250 Eur. Tel. 8 604 36 830.
Rokiškis
• Naują akumuliatorinį trimerį
Deltafox. Domina keitimas į
diz. kurą. Kaina 100 Eur.
Tel. 8 604 36 830. Rokiškis
• Naują trimerį - krūmapjovę
Tamer Pro. Turi antivibracinę
sistemą ir daug priedų Domina
keitimas į diz. kurą. Kaina
140 Eur. Tel. 8 604 36 830.
Rokiškis
• Tvoras . Tel. 8 614 60 187.
Rokiškis
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• Tvarkingą traktoriuką Stiga
Park Compacc 16-4 WD.
2010 m., variklis 15,5 hp,
kojinis automatas, deka dviejų
peilių 1,0 m. pločio. Daugiau
informacijos telefonu. Kaina
2100 Eur. Tel. 8 674 53 910.
Kupiškis
• 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

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS
• Paspirtuką . Kaina 15 Eur.
Tel. 8 620 53 934. Rokiškis
• Puikios būklės Pranamat
ECO . Kaina 150 Eur.
Tel. 8 684 90 247. Rokiškis
• 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

STATYBINĖ ĮRANGA
• Trifazę betono maišyklę.
0,25 kub. m talpa . Kaina
250 Eur. Tel. 8 650 33 396.
Rokiškis
• Trifazį diskinį pjūklą . Kaina
150 Eur. Tel. 8 650 33 396.
Rokiškis
• Ąžuolo parketą 29 kv.m. 8

Eur/kv.m. Tel. 8 650 33 396.
Rokiškis
• Naujus statybinius blokelius.
Likutis. Visa informacija
telefonu, skambinti po 17 val .
Kaina 80 Eur.
Tel. 8 600 02 697. Rokiškis
• Naudotas spygliuočių
medienos lakuotas duris su
stakta. Išmatavimai su stakta
2,08x0,86 m, varčia 2,00x0,78
m . Kaina 120 Eur.
Tel. 8 675 03 048. Rokiškis
• Trifazį diskinį pjūklą 5,5
kW, 2800 aps . Kaina 150 Eur.
Tel. 8 651 40 109. Rokiškis
• 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
• 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
ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• 300 l nerūdijančio plieno
talpą ant ratų, 160 Eur.
Kultivatorių, plotis 265 cm,
270 Eur. Pjovimo diskus,
diametras nuo 45 cm iki 80
cm, kaina sutartinė. Vienfazį
pjovimo diską, diametras 50
cm, kaina 230 Eur (naujas). .
Tel. 8 652 04 800. Anykščiai
• Priekabą (neverčianti),
platformą (rėmas su ašimi)
ir platformą rąstams vežti.
Kriaunų sen. Kainos sutartinės
. Tel. 8 623 01 198. Rokiškis
• Karpatec kaušus, 4 vnt.
vandens talpų (boilerius),
tvoras . Tel. 8 614 60 187.
Rokiškis
• Gyvūnų pašarų lovius,
kultivatoriaus noragus,
akėčias 14 vnt. po 25 Eur/vnt.
Kultivatorių, 300 Eur.
Tel. 8 614 60 187. Rokiškis

• Įvairias žemės ūkio technikos
dalis. Įvairūs reduktorius,
kultivatoriaus spyruokles,
cilindrus, puskačius, hidro
siurblius, kultivatoriaus
didžiasias akėčias.
Tel. 8 614 60 187. Rokiškis
• Savadarbę priekabąplatformą 2,8x5 m . Kaina
750 Eur. Tel. 8 682 28 909.
Rokiškis
• Alko šienapjovę. Žiemai sniego valymo skydas . Kaina
185 Eur. Tel. 8 686 74 923.
Rokiškis
• Kombainą. 2 m pločio
kederis . Tel. 8 385 39 099.
Rokiškis
• 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
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

TRANSPORTO PRIEMONĖS
• Dviratį. Kaina 60 Eur.
Tel. 8 650 33 396. Rokiškis
• Naują paspirtuką Evo-7 .
Tel. 8 610 17 664. Rokiškis
• Mergaitišką dviratį Laguna.
Rėmas plienas, ratai 24 colio,

6 pavaros, purvasaugiai,
kojelė. Dviratis skirtas
vaikams nuo 1,30 m iki 1,60
m . Kaina 80 Eur.
Tel. 8 612 23 040. Rokiškis
• Tvarkingą dviratį mergaitei
iki 10 m . Kaina 70 Eur.
Tel. 8 620 53 934. Rokiškis
• Lada 2109. 2004 m., 1,5 l,
dujos. Tvarkinga .
Tel. 8 679 04 759. Kupiškis
• VW Passat. 1998 m., 1,9 l,
TDI, 66 kW, sedanas, TA iki
2023-05-11 . Kaina 720 Eur.
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Tvarkingą ekonomišką VW
Bora. 2002 m., 1,9 l, SFI, 50
kW, TA iki 2024-06, sedanas.
Iš Belgijos. Yra SDK ir
lietuviška registracija. Rūdžių
neturi. Kuriasi ir važiuoja
gerai. Yra kablys. Auksinės
spalvos . Kaina 2550 Eur.
Tel. 8 604 36 830. Rokiškis
• Elektrinį paspirtuką Ninebot.
Yra garantinis. Kaina 400 Eur.
Tel. 8 684 51 525. Rokiškis
• 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
TRANSPORTO PRIEMONIŲ
DALYS

• Opel Zafira galinį dangtį .
Tel. 8 605 80 900. Rokiškis
• Audi A4 dalimis. 1,9 l,
81 kW . Tel. 8 682 58 004.
Rokiškis
• VW Golf 4 dalimis. 1998
m., sidabrinės spalvos.
Bamperius, groteles.
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
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• Padangas 245/45 R17. Už 4
vnt. 60 Eur .
Tel. 8 687 16 351. Rokiškis
• Padangos 245/35/ZR19. Už
2 vnt. 50 Eur .
Tel. 8 687 16 351. Rokiškis
• 80 kub. cm keturtaktį
variklį. Keturi bėgiai. Pilnos
komplektacijos. Kaina 80 Eur.
Tel. 8 676 78 801. Rokiškis
• Opel lietus ratus R16.
Padangos vasarinės 205/55.
Juodupė . Kaina 120 Eur.
Tel. 8 625 06 353. Rokiškis
• VW Passat dalimis. 1998
m., 1,9 l, TDI, 81 kW .
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• VW Passat dalimis. 2003
m., 1,9 l, TDI, 96 kW.
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• VW Golf dalimis. 1999 m.,
1,9 l, TDI, 66 kW.
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Audi A4 dalimis. 1997 m.,
1,9 l, 81 kW. Greičių dėžę,
vairo kolonėlę, duris. Spalva
sidabrinė . Tel. 8 614 87 836.
Rokiškis
• Automobilinį radiją su
kasetiniu grotuvu Blaupunkt.
Seno modelio. Yra du
vienetai. Kainos sutartinės.
Tel. 8 676 78 801. Rokiškis
• BMW 320D E46 dalimis. 2
l, 110 kW. Tel. 8 627 41 833.
Rokiškis
• 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.
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Birželio 17-oji,
penktadienis,
24 savaitė.

Greiti avinžirnių kepsneliai su daržovėmis

SIRUPUI:
• 250 gramų konservuotų avinžirnių
(arba virtų)
• 1 vienetas cukinijų (jaunos)
• 1 vienetas morkų (nedidelių)
• 0.5 vieneto raudonosios paprikos
• 3 šaukštai kvietinių miltų (tinka ir
beglitimiai, pvz., kukurūzų)
• 1 šaukštas maltų linų sėmenų
• pagal skonį druskos
• pagal skonį maltų juodųjų pipirų
• šiek tiek aliejaus

Iki Naujųjų liko 197 dienos.
Dangaus kūnai:
saulė teka 4.41 val.,
leidžiasi 21.58 val.
Dienos ilgumas 17.17 val.
Mėnulis (pilnatis)
Pasaulinė kovos su dykumų
plitimu ir sausromis diena
Islandijos nepriklausomybės
diena

Savo vardadienius
šiandien švenčia:

Adolfas, Daugantas, Grigalius,
Laura, Vilmantė
Rytoj: Marcelinas, Morkus,
Ginbutas, Vaiva, Arnulfas, Marina
Poryt: Julijona, Romualdas,
Dovilas, Ramunė, Deodatas,
Romas

Šiandien
pasaulio
istorijoje

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

PARUOŠIMO BŪDAS:
1. Maltus linų sėmenis užpilti 3 šaukštais šilto vandens ir išmaišyti, palikti truputį pastovėti, kad išbrinktų.
2. Avinžirnius suberti į virtuvinio kombaino indą ir sutrinti iki vientisumo.
3. Cukiniją ir morką sutarkuoti stambia tarka. Rankomis nuspausti, kad nebūtų daug
skysčio iš daržovių. Papriką nuvalyti ir supjaustyti smulkiais kubeliais.
4. Trintus avinžirnius, tarkuotas cukinijas, morkas, smulkintą papriką, miltus, linų sėmenis
išmaišyti iki vientisos masės. Pagardinti druska ir pipirais. Masė neturi būti kieta, bet ir
jokiu būdu ne skysta, formuojama rankomis. Jeigu atrodytų skystoka (gali nutikti, jeigu
daržovės vandeningos), įdėkite dar šiek tiek miltų.
5. Keptuvėje įkaitinti aliejų. Drėgnomis rankomis formuoti nedidelius paplotėlius.
6. Kepsnelius kepti apie 10 minučių, kas kelias minutes pavartant, kol kepsneliai gražiai
apskrunda, išorė tampa traški.
7.Iškepusius sudėti ant popierinio rankšluosčio, kad sugertų riebalų perteklių.

Savivaldybės komanda
nušluostė nosį konkurentams

1239 — gimė Anglijos karalius
Edward I (Edvardas I).
1397 — Danijos karalienė Margarethe I (Margareta I) tapo Švedijos ir Norvegijos valdove.
1818 — gimė prancūzų kompozitorius Charles Gounod (Šarlis
Guno). Mirė 1893 m.
1882 — gimė rusų kompozitorius Igor Stravinskij (Igoris Stravinskis).
1885 — Laisvės statula, svėrusi
225 tonas, buvo atplukdyta į Niujorko uostą.

Šiandien Lietuvos
istorijoje

1696 — Vilanove, netoli Varšuvos, mirė Lenkijos ir Lietuvos
karalius Jonas Sobieskis.
1880 — gimė Marija Piaseckaitė-Šlapelienė, lietuvių knygų
leidėja, dailininkė mėgėja. Mirė
1977 m.
1881 — gimė Vladas Nagevičius (Nagius), generolas, 19211944 m. Karo muziejaus direktorius. Mirė 1954 metais Klivlende
(JAV).
1912 — gimė poetas Apolinaras Petras Bagdonas.
2001 — prezidentui Valdui
Adamkui Čikagoje įteiktas DePaulio universiteto garbės daktaro vardas.

Post scriptum

Apie visuomenės laimę galima
spręsti iš to, ar ji geba žaisti.

Š. m. birželio 15 dieną
Rokiškio Aisštoko sporto
klubo bendruomenė, aikštėje prie Rokiškio savivaldybės, organizavo „Vasaros turnyrą“. Tai pirmasis
toks klubo organizuotas
renginys, kuris buvo savotiška įžanga į birželio
23-ąją vyksiantį Pirčių
dienos turnyrą. Dalyvauti
varžybose užsiregistravo
6 komandos. Nors lietingi vasaros orai šiek tiek
koregavo varžybų datą,
tačiau turnyras įvyko. Tą
pačią dieną apdovanoti ir
turnyro nugalėtojai.
Pirmojo turo metu buvo
išrinktos geriausios keturios komandos, kurios
pateko į finalą. Finalinio
žaidimo metu didžiausią
staigmeną pateikė pirmą
kartą šį žaidimą žaidusi Rokiškio sporto trenerių komanda, pasivadinusi „Sene-

liai“, kurie įveikę Aisštoko
senbūvius iškovojo trečiąją
vietą. Tarp pirmosios ir antrosios vietos laimėtojų taip
pat virė gana atkakli kova.
Tik vieno taško persvara
„Rokiškio Sirenos“ komandą įveikė ir pimąją vietą
iškovojo „Savivaldybės“
komanda. Žaidimo metu
netrūko emocijų: jaudulio,
azarto ir įtemptų akimirkų,
kai atrodo, kad laimėjimas
garantuotas, o galutinis rezultatas pakrypsta visai kita
linkme.
Aisštoko sporto klubo
prezidentas Vaidas Valotka sakė norėjęs, kad dalyviai apsiprastų aikštelėje,
parungtyniautų, išbandytų savo jėgas. Tai taip pat
ir galimybė pasitikrinti
savo stipriąsias ir silpnąsias organizacines puses.
„Pasižiūrėjome, ką reikėtų
patobulinti ir ką kitaip daryti organizuojant panašaus
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pobūdžio varžybas, tad
buvo puiki treniruotė tiek
sportine, tiek organizacine
prasme. Norime padėkoti
bendruomenei, kad nepagailėjo savo laiko ir jėgų
ir sudalyvavo turnyre. Taip
pat norime padėkoti Rokiškio rajono savivaldybei,
kuri mums suteikė erdvę
sportuoti. Taip pat atskira
padėka prizus ( nugalėtojų
taures ir medalius) įsteigusiam mūsų rėmėjui „Rokiškio Sirena“ redakcijai“ – po
varžybų įspūdžiais dalinosi
V.Valotka.
Norintys užsiregistruoti
dalyvauti birželio 23 dienos Aisštoko turnyre, gali
rašyti el.paštu icestockrokiskis@gmail.com
arba
skambinti telefonu (8-609)
57710.
„Rokiškio sirena“
inform.
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Orų prognozė birželio 18 - 21 d.
Diena

Debesuotumas

Temperatūra

Vėjas

Birželio 18 d.

Naktį 10
Dieną 19

PV,
5-10 m/s

Birželio 19 d.

Naktį 12
Dieną 19

V,
5-10 m/s

Birželio 20 d.

Naktį 10
Dieną 17

ŠV,
3-8 m/s

Birželio 21 d.

Naktį 11
Dieną 19

V,
5-10 m/s

Šiandien žiedais alyvų sninga.
Žinom – po metų jos ir vėl pražys.
O Tavo laikas Amžinybėn sminga –
Kas Atminty Tavo žodžius ganys?
(Irena Varnienė)

Rokiškio pagrindinėje mokykloje mokslo metų pabaigos šventė

Birželio 15 dieną mus paliko Juozo Tūbelio
gimnazijos Direktorius Antanas Matukas. Išėjo
Žmogus - šviesuolis, Rokiškio Juozo Tūbelio
gimnazijai atidavęs didžiąją gyvenimo dalį. Išėjo Asmenybė, kuriai didžiausia vertybė buvo
Žmogus, darbas, atsakomybė, pareiga.
Velionis gimė 1932m.vasario 29 dieną Švenčionių raj. Gilutės k. ,
mokėsi Vilniaus Valstybiniame V. M. Kapsuko vardo universitete istorijos ir filologijos fakultete. Dirbti pradėjo 1954 m. Kupiškio rajono
mokyklose. Nuo 1969 metų atvyko į Rokiškio rajoną ir dirbo Pandėlio mokyklos direktoriumi, vėliau Rokiškio rajono švietimo skyriaus
vedėju. 1983 metais pradėjo vadovauti IV vidurinei mokyklai (Juozo
Tūbelio progimnazijai).
Dirbdamas gimnazijos direktoriumi ir mokydamas jaunimą istorijos,
Antanas Matukas skatino mokinius kritiškai mąstyti, akcentavo žmogaus atsakomybės svarbą, mokė : „Ką darai, daryk gerai“, ir pats buvo
pareigingumo ir darbštumo pavyzdys, reiklus sau ir kitiems, dalykiškas,
inteligentiškas, orus. Mokėjęs mažai kalbėti, bet daug pasakyti. Jam,
kaip istorikui, paskutiniais gyvenimo mėnesiais, matyt, Ukrainos okupacija, tautos tragedija buvo nepakeliamai skaudi.
Velionis su žmona Ada užaugino dukrą Astą ir džiaugėsi trimis savo
anūkėmis.
Nuoširdžiai užjaučiame dukrą, anūkes, artimuosius ir draugus dėl
Direktoriaus Antano Matuko mirties.
Liko mintys, idėjos, gražūs darbai ir tikėjimas, kad Laikas nenuneš į
užmarštį mūsų Direktoriaus Atminimo.
Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos bendruomenė

Visuomenės sveikatos biuro kolektyvas
atnaujino turimas žinias

Birželio 13 d. Rokiškio pagrindinėje mokykloje vyko
mokslo metų pabaigos šventė.
Ketvirtokų išleistuvės. Palydėjo ketvirtokus į vasarą su
pirmuoju svarbiu mokslo pažymėjimu. Ketvirtokai pasodino
magnoliją, kuri kiekvieną pavasarį žydės ir džiugins mokyklos bendruomenę ir svečius.
Mokslų metų pabaigos
šventę pradėjo spektaklis „Gry-

bų karas". Dėkoja mokytojoms
Vitalijai ir Laimai už režisūrą ir
mokiniams už vaidybą.
Mokyklos kiemas tapo Stebuklų šalimi.
Šventei buvo pasirinkta
vaikų mėgstama pasaka „Alisa Stebuklų šalyje": mokyklos
kieme įsikūrė Arbatinė ir nuostabi stebuklingų arbatų ponia
Danutė, aromatinių aliejų, laikrodžių ir rankdarbių dirbtuvėlės su kūrybingomis fėjomis
Ramune, Edita ir Danguole,

burbulų stotelė ir magiškoji Jovita, pievoje nutūpė du rožiniai
Astos flamingai, grožio fėja
grimerė GrimeRena spalvoti
veidukai atsidarė paslaptingąjį
lagaminėlį, o fotografė Dainora fiksavo nuostabias emocijas.
Įveikę visas užduotis mokiniai vaišinosi ledais iš magiškojo ledų vagonėlio Magiška
šventė, ledus puošė Ledų fėja
Raminta.
„Rokiškio sirena“ inform.

Birželio 14 d. Rokiškio
rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro kolektyvas atnaujino turimas
žinias ir susipažino su nau-

jovėmis Pirmosios pagalbos
srityje.
VšĮ Pirmosios medicinos
pagalbos mokymo centro
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„IRTA" lektoriai Irena ir Rytis
sužavėjo savo meile darbui ir
pasidalino ilgamete patirtimi.
Rokiškio visuomenės
sveikatos biuro inform.
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RASTA, PAMESTA
• Pavogtas dviratis Bulls. Kas
matė, skolingas neliksiu .
Tel. 8 681 64 516. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS
• Labai geros būklės vežimėlį.
Kaina 140 Eur.
Tel. 8 671 14 878. Rokiškis
• Puikios būklės supamą
arkliuką . Kaina 20 Eur.
Tel. 8 684 90 247. Rokiškis
• Du vaikiškus minamus
traktorius su priekabėlėmis.
Už abu 80 Eur., vieno kaina

16 psl.
40 Eur . Tel. 8 624 90 036.
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

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

GARSO TECHNIKA

DRABUŽIAI/AVALYNĖ

• Bluetooth kolonėlę Blow
BT920 Bazooka. AUX, USB,
MIC jungtys. Led apšvietimas.
Nedaug naudota. Kaina
derinama . Kaina 40 Eur.
Tel. 8 620 91 098. Rokiškis

• Dėvėtus be defektų batusriedučius Heelys. 35 dydis .
Kaina 15 Eur.
Tel. 8 620 38 158. Rokiškis
• Senamiesčio mokyklinį
sarafaną ir polo marškinėlius
140-146 cm mergaitei.
Sarafanas ir marškinėliai 20 Eur
. Tel. 8 625 23 063. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA
• Skaitmeninį imtuvą TV
Start. 14 kanalų.
Tel. 8 605 80 900. Rokiškis
• Filmavimo kamerą Sony.
Kaina 160 Eur.
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis

AUGALAI
• Grikių likutį po sėjos.
500 kg . Tel. 8 684 02 040.
Rokiškis

Blondinė sako bilietų
pardavėjui oro uoste:
- Norėčiau skristi į
Frankfurtą.
- Pas mus daug reisų
į Frankfurtą. Su kokia
kompanija norėtumėte
skristi?
- Su kokia dar
kompanija? Aš noriu
skristi viena!
***
Žmona:
- Ką tu darytum, jeigu
aš numirčiau?... Nu ką tu
darytum?!
Pauzė. Žmona:
- Rimtai - ką tu
darytum? Vestum kitą?
Pauzė. Žmona:
- Vestum vėl, jei aš
numirčiau? Vestum?
Vyras:
- Mhm... Ne.
Žmona:
- Vestum vestum. Juk
tau patiko mūsų vedybos?
Ką?
Vyras:
- Mhm... Na, gal ir

vesčiau...
Žmona:
- Va, matai.
Pauzė. Žmona:
- O judu miegotumėte
mūsų lovoje?
Vyras:
- Nu... Tai o kur mudu
dar galėtume miegoti?
Žmona:
- O paveikslus,
bižuteriją, vonios
apstatymą, kilimus,
rankšluoščius, virtuvės
rakandus - pakeistumėt
viską pagal jos skonį?
Vyras:
- Taip... Manau, tai būtų
normalu.
Žmona:
- O jinai naudotųsi mano
golfo lazdomis?
Vyras:
- Ne. Jinai kairiarankė.
***
Užlipa ant stogo
snaiperis, pasižiūri į
laikrodį - na dar 2 minutės.
išsitraukia šautuvą prisuka
optiką ir pradeda taikytis.
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Pasižiūri į laikrodį - dar
20 sekundžių. Tada
patraukia paskutinį
cigaretės dūmą ir taikosi.
Laukia laukia ir nėra
taikinio. Pasižiūri į
laikrodį:
- Jis vėluoja! O jei
jam kažkas atsitiko???
***
Skambina anyta
marčiai:
- Na, kaip ten mano
sūnelis?
- Kaip, kaip?! Geria
ištisai, namo negrįžta ir
mane nuolat muša!
- Vadinasi, viskas
gerai. Svarbu, kad
neserga!
***
Petriukas parašė
mokytojai laiškelį: "Aš
jus myliu". Mokytoja
jam atsakė: "Nekenčiu
vaikų". Petriukas:
"Garantuoju, vaikų
nebus".
Leidžiamas antradieniais ir
penktadieniais
Laikraščio tiražas – 3000 egz.
Redakcija už skelbimų, reklamos
ir užsakomųjų straipsnių turinį
neatsako

