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Inauguruotas naujos 
kadencijos Rokiškio Rotary 
klubo prezidentas

5 p.

8 p.

Didžiausios vąšeliu 
nertos tautinės 
vėliavos Lietuvos 
rekordininkė Katarina 
savo ateitį sieja su 
Panemunėliu

Kiekvienų metų liepos 
1-ąją prasideda naujieji 
Rotary metai ir prie klubų 
vairo stoja naujieji prezi-
dentai. Šiemet Rokiškio 
Rotary klubui vadovaus 
Simonas Stalionis, parei-
gas perėmęs iš Rimanto 
Sakaičio.

Naujojo prezidento inau-
guracija savaitgalį vyko Ni-
doje. 

Rokiškio Rotary klubas 
įkurtas 2005 metais Rimgau-
do Kilo iniciatyva. Visi klu-
bo nariai dalį savo pajamų 
skiria labdarai.

Visi iki šiol buvę klubo 

prezidentai:
2005-2006 
Rimgaudas Kilas
2006-2007 
Romualdas Šaferis
2007-2008 
Raimondas Sirgėdas
2008-2009 
Saulius Jasiulevičius
2009-2010 
Raimundas Martinėlis
2010-2011 
Antanas Vagonis
2011-2012 
Algimantas Šablinskas
2012-2013 
Leonardas Šablinskas
2013-2014 
Eugenijus Markevičius

2014-2015 
Viačeslavas Kotliarovas
2015-2016 
Vitalis Giedrikas
2016-2017 
Stanislovas Dambrauskas
2017-2018 
Gintautas Rekerta
2018-2019 
Simonas Tuska
2019-2020 
Arūnas Skardžius
2020-2021 
Dalius Trumpa
2021-2022 
Rimantas Sakaitis
2022-2023 
Simonas Stalionis

www.rokiskiosirena.lt

Bendruomenių šventė Panemunėlyje 
patvirtino, kad „Tik kartu mes sėkmingi“

3 p.
Birželį Taryboje prisiekė naujas narys, 
patvirtinti 18 sprendimų projektų

4 p.

6 p.

Teisme vis dar 
sprendžiamas 
„Rokiškio 
aliejinės“ buvusio 
vadovo likimas
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Premjerė vyksta į Ukrainos 
atstatymo konferenciją 
Šveicarijoje

Ministrė pirmininkė In-
grida Šimonytė pirmadienį 
dalyvaus Šveicarijos Lugano 
mieste vyksiančioje Ukrainos 
atstatymo konferencijoje, ku-
rioje bus diskutuojama apie 
pagalbą Ukrainai, siekiant 
kuo spartesnio jos atstatymo 
ir Rusijos karo padarinių 
likvidavimo, siejant šalies at-
statymo procesą su Ukrainos 
reformų darbotvarke. 

Lugane taip pat planuojami 
dvišaliai premjerės susitikimai 
su Ukrainos ministru pirminin-
ku Denisu Šmyhaliu, Europos 
Komisijos pirmininke Ursula 

von der Leyen (Urzula fon der 
Lajen), EBPO generaliniu se-
kretoriumi Mathiasu Cormannu 
(Matijasu Kormanu), Čekijos 
premjeru Petru Fiala, Šveicari-
jos prezidentu Ignazio Cassisu 
(Ignacijumi Kasisu), sekmadie-
nį pranešė Vyriausybės komu-
nikacijos departamentas.

Šveicarijos ir Ukrainos orga-
nizuojama Ukrainos atstatymo 
konferencija Lugane – Ukrai-
nos reformų konferencijos for-
mato, pirmąkart surengto 2017 
metais Londone, tąsa. 2021 
metais Ukrainos reformų kon-
ferencija vyko Vilniuje. 

BNS inform.

Susidūrė du automobiliai
2022 liepos 3 dieną  19 val. 21 min. gautas pranešimas, 

kad Bajorų k., Rokiškio k. sen., eismo įvykio metu susidū-
rė automobiliai.

Prispaustų žmonių nebuvo. Atjungi automobilių aku-
muliatoriai. Nušluota kelio danga. Vienas automobilis pa-
trauktas nuo važiuojamosios kelio dalies.

Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inform.

Brangūs Rokiškio krašto 
žmonės!

Šiandien Lietuvos valstybės – karaliaus 
Mindaugo karūnavimo dieną – švenčiame 
laisvi. Laisvė – visų mūsų indėlis ir didžiulė 
pagarba valstybei. Laisvė skatina mus pasit-

ikėti vienas kitu, priimti teisingus sprendimus, 
burtis į bendruomenes  ir stiprinti valstybę. 
Kad ir kur bebūtume – Lietuvoje ar už jos 

ribų, ši diena tesujungia visus nematomais tilt-
ais, pagarba, tolerancija ir istorine atmintimi  
tiems, kas mūsų Lietuvą kūrė prieš šimtmeči-

us, vakar, kuria šiandien ir kurs rytoj.

Su švente, su Liepos 6 – ąja!
Lietuvos Respublikos Seimo narys 

Vidmantas Kanopa

Dienos socialinės globos centras dalyvavo 
neįgaliųjų šokio festivalyje „5J"

Birželio 30 d. Dienos 
socialinės globos centras 
puikiai praleido laiką su 
draugais Panevėžyje.

Dalyvavo Panevėžio jau-
nuolių dienos centro orga-
nizuotame neįgaliųjų šokio 
festivalyje „5J".

Su geromis emocijomis 
grįžo namo.

Už pagalbą, kuriant pasi-
rodymą, labai dėkoja Aru-
nui Ziboliui, Ingai Pil.

Rokiškio dienos centro 
neįgaliems inform.

Degė žolė ir ūkinis pastatas
2022 m. liepos 1 d. 14 val. 14 min. gautas pranešimas, 

kad Ežero g., Bajorų k., Rokiškio k. sen., dega žolė.
2022m. liepos 3 22 val. 13 min.  gautas pranešimas, kad 

Kalno g., Stasiūnų k., Obelių sen., Rokiškio r.,  dega ūkinis 
pastatas.

Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inform.

Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos pedagogų 
metodinė diena Antalieptėje įsikūrusiame 
Inovatorių slėnyje

Birželio 27 d. daugu-
mai Rokiškio Juozo Tu-
mo-Vaižganto gimnazijos 
pedagogų tai buvo paskuti-
nė darbo diena prieš vasa-
ros atostogas. Gimnazijos 
metodinė taryba pasiūlė 
ir suorganizavo metodinę 
dieną Antalieptėje įsikūru-
siame Inovatorių slėnyje.

 
Nuvykus į Antalieptę mus 

pasitiko Inovatorių slėnio 
vadovas Vytautas Eidėjus. 
Jis aprodė kūrybos ir atra-
dimų erdves: laboratoriją 
„Medus", Basųjų Karmelitų 
vienuolyną, įgūdžių labora-
toriją ir kitas erdves gamtoje. 

„Medaus" laboratorijoje 
atradome vėsias erdves, ku-
riose Ugdymo Meistrų lek-
torius Lukas Benevičius pra-
vedė praktinius komandos 
formavimo mokymus. Pasa-

kojome ir klausėmės, sten-
gėmės išgirsti vieni kitus, 
suprasti ir pasitikėti vieni 
kitais - tai ir yra pagrindiniai 
dalykai, kurių reikia gerai 
komandai. O svarbiausia tai, 
kad atostogų nuojauta, nauja 
kūrybiška aplinka ir nuošir-
dus bendravimas garantavo 
geras emocijas ir bendrystę.

Pasistiprinę vienuolyno 
erdvėse paruoštais patieka-
lais, leidomės į žygį Šavašos 
pažintiniu taku. Nors ir sau-
lutė smarkiai kaitino, patys 
ištvermingiausi dar aplankė 
ir Šveicarkos šaltinį. Ne visi 
renkasi lengviausius takus 
sugrįžti, ir tai tik įdomiau.

Diena buvo karšta, pil-

na naujų patirčių ir puikios 
nuotaikos. Su ja keliauja-
me į atostogas, ir visiems 
mokytojams, mokiniams ir 
kitiems gimnazijos bendruo-
menės nariams linkime to 
paties.

Rokiškio Juozo Tumo 
Vaižganto gimnazijos 

inform.

Obelių socialinių paslaugų namų Globos centro kolektyvas 
dalyvavo jungtiniame pėsčiųjų žygyje „Pirmyn"

Birželio 28 d. Rokiškio 
rajono Obelių socialinių 
paslaugų namų Globos 
centro kolektyvas dalyvavo 
jungtiniame pėsčiųjų žy-
gyje „Pirmyn", kuris vyko 
Biržuose, skirtame paminė-
ti liepos pirmąjį sekmadienį 

švenčiamą Globėjo dieną.

Žygio dalyviai buvo ne tik 
kaimyninių Biržų, Kupiškio, 
Pasvalio ir Anykščių rajonų 
globos centrų darbuotojai, 
bet ir prie gražios iniciatyvos 
prisidėję globėjai su globo-

jamais vaikais, visuomenės 
atstovai.

4 km. žygis prasidėjo vaiz-
dingame parke prie Astravo 
dvaro, tęsėsi per ilgiausią 
Lietuvoje pėsčiųjų tiltą, įžy-
mias Biržų miesto vietas ir 
baigėsi prie Biržų pilies, šalia 

kurios buvo vaišinama karei-
viška koše.

Vėliau laukė įdomios edu-
kacijos vaikams ir suaugu-
siems.

Rokiškio rajono Obelių 
socialinių paslaugų namų 

globos centro inform.

Prarado sumokėtą avansą už 
ketinamą pirkti butą

2022 metų birželio 27 d. apie 10 val. Rokiškyje gyve-
nanti moteris pervedė avansą pardavėjui už norimą įsigyti 
butą. Pardavėjas – nepasiekiamas. Padaryta turtinė žala – 
1000 Eur.

Panevėžio VPK inform.
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Diena žadėjo būti karš-
ta. Pleškino nuo ryto, kai 
Panemunėlio geležinkelio 
stoties gyvenvietėje prie 
buvusios mokyklos pastato 
Rokiškio rajono vietos vei-
klos grupės žmonės ėmėsi 
stadione ręsti palapines, 
ieškoti, ką patiekti ištroš-
kusiems ir išalkusiems 
svečiams, kurių laukė Ro-
kiškio krašto bendruome-
nių šventė „Tik kartu mes 
sėkmingi“. Šventės orga-
nizatoriai baiminosi, kad 
kaitra išbaidys dalyvius 
bei lankytojus. Nepaisant 
to, šventė įvyko. Šventės 
vieta pasirinkta neatsitik-
tinai – Panemunėlis šiais 
metais yra Mažoji Lietu-
vos kultūros sostinė.

Ilgą ekskursija po 
Panemunėlio kraštą
Daugiau nei dvi valandas 

tęsėsi Panemunėlio istori-
nių vietų lankymas. Nors 
ekskursantų atvyko vežti 
du autobusai, žaliajam, ku-
riame daugiau vietų, teko 
gręžtis atgal ir vykti į au-
tobusų parką – visi, kurie 
norėjo išklausyti pasakoji-
mus apie istorines vietas, 
tilpo į mikroautobusą. Užtat 
jame buvo linksma. Isto-
rines vietas aprodė ir apie 
jas papasakojo gidė Violeta 
Kepalaitė – Aleknienė. „Sa-
vanoriauju iš meilės gimta-
jam kraštui“, - sakė istorijos 
mokslus baigusi ir 22 metus 
muziejuje išdirbusi mote-
ris. Papasakota ir aprodyta 
įvairių dalykų. Turbūt jau 
visi žino Matlės Olkinaitės 
istoriją, šį tą iš Juozo Tūbe-
lio biografijos, kaip atsirado 
Panemunėlio geležinkelio 
stoties gyvenvietė ir pana-
šius dalykus. Dėl kai kurių 
faktų autobusiuke kildavo 
diskusijos arba klausimai. 
Aprodytos vietos, kuriuose 
jau nebėra sodybų, tačiau 
kažkada kūrėsi kaimai, virė 
gyvenimas, gyveno žinomi 
žmonės. Rokiškio rajonas 
turi ir vietą, kuri įtraukta į 
UNESCO pasaulio paveldo 
sąrašą – tai yra Struvės geo-
dezinis lankas, fiksuojamas 
ties Gireišių kaimu,. Rokiš-
kio rajone. 2822 km ilgio 
trikampių matavimo grandi-
nė  buvo reikalinga, bandant 
sužinoti tikslesnę žemės 
formą ir dydį. Kaip gyveno 
knygnešiai, kur buvo apsi-
stojęs ir vykdė švietėjišką 
veiklą kunigas Jonas Ka-
telė. Ir ne „Amerika pirty-
je“ yra pirmasis lietuviškas 
vaidinimas, o kitas slaptas 
lietuviškas vaidinimas, vy-
kęs Panemunėlyje. Apie tai 

byloja paminklinis akmuo, 
skirtas pirmajam slaptam 
lietuviškam vaidinimui at-
minti. Nurodoma data- 1893 
metai. Ant akmens užrašas: 
„Dieve, saugok lietuvišką 
žodį“.

Tarp atrakcijų – ir lėlės 
iš žolynų, virtę 
papuošalais
Kol autobusiukas lan-

kė istorines vietas, buvo 
įrengtos vietos pradžiuginti 
vaikams, pasirūpinta šaltu 
gėrimu, o stalas ėmė pildy-
tis skaniausiais užkandžiais. 
Palapinėje vaikų džiaugs-
mui įsikūrė dvi moterys, 
lėlių teatro „ČIZ“ atstovės, 
Dalia Ziemelienė ir Nadež-
da Ivanova, kurios visus 
mokė pasigaminti lėlytes – 
arba iš žolynų, arba iš spal-
votų skiaučių. Vakaro pabai-
goje lėlės iš smilgų kabojo 
dažnam šventės dalyviui ant 
krūtinės kaip originalus pa-
puošalas, įskaitant ir rajono 
merą Ramūną Godeliauską, 
šios šventės globėją. Pre-
kiautojų buvo nedaug – vos 
viena moteris pardavinėjo 
papuošalus ir lino apdarus, 
o prie lėlių gamintojų buvo 
išdėliota nemažai tautišku-
mu alsuojančių smulkme-
nėlių.

Scenoje liūdna nebuvo
Scenoje norinčių pakal-

bėti netrūko. Šventės ve-
dėja – Audronė Šakalienė. 
Vietos veiklos grupę ats-
tovavo vadovė Milda Ule-
vičienė. Pasisakė Rokiškio 
rajono savivaldybės meras 

Bendruomenių šventė Panemunėlyje patvirtino, 
kad „Tik kartu mes sėkmingi“

Ramūnas Godeliauskas, 
Seimo vicepirmininkas Jo-
nas Jarutis, Rokiškio rajo-
no Panemunėlio mokyklos 
– daugiafunkcio centro 
direktorė Inga Belovienė, 
asociacijos „Panemunėlio 
kraštas“ pirmininkė Inga 
Driskuvienė. Seimo narį Vi-
dmantą Kanopą atstovavo 
Dainora Mineikienė, kuri 
perdavė ir dovanas. Scenoje 
visus linksmino ir šokdino 
įvairūs muzikos kolekty-
vai – tiek vietiniai, tiek iš 
kitų vietovių. Koncertavo 
Panemunėlio daugiafunk-
cio centro kaimo kapela 
„Provincija” (vadovas Ri-
mantas Mickys), Anykščių 
kultūros centro Svėdasų 
skyriaus populiariosios 
muzikos ansamblis „Vienu 
vėju” (vadovė Rožė Lapie-
nienė), Utenos kultūros cen-
tro Užpalių skyriaus moterų 
ansamblis „Gija” (vadovė 
Nijolė Navikienė), iš kurio 
– dvi pasakorės Vida Baro-
nienė ir Jovita Jasikevičie-
nė, Utenos kultūros centro 
Vyžuonos kultūros skyriaus 
moterų vokalinis ansamblis 
„Versmė” (vadovė Ramūnė 
Miečiutė), Anykščių kultū-
ros skyriaus mišrus voka-
linis ansamblis „Leliuna” 
(vadovė Irena Kuliavienė), 
Rokiškio rajono Panemunė-
lio MDC Kamajų skyriaus 
„Senjorų kolektyvas” (va-
dovė Sigita Gasiūnienė), 
Aukštakalnių skyriaus ka-
pela „Barškutis” (vadovė 
Esmeralda Smalstienė). Visi 
kolektyvai gavo dovanų tie-
siai iš mero rankų.

Medžio drožėjų plenero 
dalyviai darbus baigė – 
iškeitė į ąžuolo lapų 
vainikus
Liepos 2-ąją buvo ap-

dovanoti medžio plenero 
dalyviai, medžio meistrai 
Gintaras Varnas, Vidman-
tas Zakarka, Romualdas 
Kaminskas, Vidas Jasiule-
vičius iš Vabalninko, Edu-
ardas Titas iš Miežiškių, 
Panevėžio rajono, kuriuos 
mero rankos padabino ąžuo-
lo lapų vainikais. Jie ple-
nero laikotarpiu prigamino 
daugybę įspūdingų vardinių 
suoliukų, skirtų įžymiems 
Panemunėlio krašto žmo-
nėms. Planuojama, kad šie 
suoliukai su laiku taps in-
teraktyvūs. Gintaras Varnas 
tiek šventės metu, tiek so-
cialiniuose tinkluose apie 
plenerą pasisakė: „Apturė-
jau gera laiką - susitikau su 
kolegomis, pasibendravom, 
prisiminėme išėjusius ko-
legas, suskaičiavome, kiek 
metų stovyklaujame kartu. 
Plenerą labai mylėjo vieti-
niai žmonės - kas atsigerti, 
kas ledų atveždavo, bet la-
biausiai tai mylėjo saulė - ti-
krai nieko negailėjo...“

Dalintasi informacija
Juozo Puipos sukurti fil-

mai apie Panemunėlį, koks 
jis buvo senais laikais, buvo 
rodomi mokyklos vestibiu-
lyje. Kas norėjo nuo saulės 
pasislėpti mokyklos pastate 
ar šiaip atsitiktinai užsuko, 
galėjo pasižiūrėti ir galbūt 
prisiminti save, kokie buvo 

kadaise. Lauke palapinėje 
buvo galima susipažinti su 
Vietos veiklos grupės vyk-
dytais projektais - apie juos 
informacija buvo pateikta 
10-yje informacinių plaka-
tų.

Laiškai į praeitį 
žymiems Panemunėlio 
žmonėms
Ant scenos tarp muzi-

kinių pasirodymų Rokiš-
kio liaudies teatro aktorė 
Raimonda Stankevičiūtė 
– Vilimienė skaitė jaunimo 
kūrybinio laiško konkursui 
„Mudu abu iš Panemunėlio“ 
parašytus kūrinėlius. Jau-
niausiai kūrėjai – vos 8-eri. 
Laiškų autoriai: Milda Če-
ponytė, Benas Jasinevičius, 
Jonas Katinas, Milda Tu-
naitytė, Laurynas Čepukas, 
Urtė Šakalytė, Elzė Belo-
vaitė. Laiškai į praeitį, įžy-
miems Panemunėlio žmo-
nėms Madlei Olkinaitei, 
Juozui Tūbeliui, Jonui Ka-
telei, Liudvikai Didžiulienei 
- Žmonai rašyti, lyginant jų 
gyvenimo laikotarpį su da-
bartimi, jų patirtis su savo-
siomis. Vaikai ir jaunimas 
už savo laiškus gavo dovanų 
vertingų knygų. Žadama jų 
kūrinius išsaugoti ateičiai, 
laminuoti.

Šventėje – nerta vėliava 
rekordininkė ir jos 
kūrėja
Vyko ir kitų įdomių at-

rakcijų. Šventėje pristatyta 
didžiausia nerta tautinė vė-
liava, kuri pripažinta Lie-
tuvos rekordu. Ją vąšeliu 

nunėrė neseniai Panemunė-
lyje apsigyvenusi Katarina 
Jonaitytė. Šią vėliava nešė 
net septyni išsipuošę vaikai. 
Katarinai taip pat įteiktos 
mero dovanos.

Bendrystės korio 
užteko visiems
Ypatingas renginio mo-

mentas – bendrystės korio 
lipdymas. Nulipdytas tokio 
didumo korys, kurio pirmą-
ją šventės dieną nepavyko 
išdalinti visiems dalyviams, 
tai teko pavaišinti ir „Elž-
bietinėje“ sekmadienį. Pir-
mąją vietą laimėjo asocia-
cijos „Panemunėlio kraštas“ 
žmonės, kurie korio lipdy-
mui itin atsakingai ruošėsi 
ir nulipdė virš 7 kg korio. 
Antroji vieta atiteko Lailū-
nų kaimo bendruomenei, o 
trečioji – Salų kaimo ben-
druomenei. Be abejo, ir jie 
neliko be dovanų.

Tik kartu mes sėkmingi
Šventėje netrūko nei gė-

rimų, nei valgio – vos tik 
stalas ištuštėdavo, tuoj šei-
mininkės atnešdavo naujų 
užkandžių, įpildavo nau-
jo vandenuko su citrina ar 
kavos. Labai džiugu, kad 
šventėje nei alkoholio, nei 
girtų žmonių nebuvo. Atvy-
kus populiariosios muzikos 
grupei „Lietuvaičiai“, ne-
maža dalis susirinkusių lei-
dosi šokti, švęsdami vasarą 
ir bendrystės vakarą, tarsi 
patvirtindami „Tik kartu 
mes sėkmingi“. 

Rita GRIGALIENĖ
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Birželio mėnesio Rokiš-
kio rajono savivaldybės ta-
rybos posėdis vyko tiesiog 
dieną prieš Jonines, birželio 
23-ąją, kada jau dalis poli-
tikų galvojo, kaip greičiau 
ištrūkus švęsti Vasarvidžio 
šventės Velykalnio parke ar 
Joninių kurioje nors kito-
je vietovėje. Taip ir jautėsi 
posėdžio metu tas: greičiau, 
greičiau, kiekgi čia gali-
ma!“ Natūralu – daugelis 
klausimų išdiskutuoti ir 
aptarti komitetuose, beliko 
pasirinkti, kurį gi mygtuką 
paspausti: už, prieš ar susi-
laikau.

Prisiekė naujas Tarybos 
narys
Tarybos posėdyje iš 25 

narių dalyvavo 22 (vienas 
Tarybos nariu tapo tą pačią 
dieną), trys neatvyko dėl pa-
teisinamų priežasčių. Posėdis 
pradėtas naujo Tarybos nario, 
Virginijaus Lukošiūno, prie-
saikos procedūra. Priesaiką 
priėmė Vyriausiosios rinkimų 
komisijos (VRK) pirminin-
kės pavaduotojas Maksimas 
Reznikovas. Jis pranešė, kad 
priesaikos priimti į Rokiškį 
atvyko pirmą kartą, priminė, 
kokiomis aplinkybėmis, vos 
ne baigiantis kadencijai, pa-
siūlytas mandatas V. Lukošiū-
nui – prieš tai atsistatydino ir 
mandato dėl asmeninių prie-
žasčių atsisakė tame pačiame 
rinkimų sąraše buvęs ir vietą 
Taryboje gavęs Stasys Meliū-
nas.

Naujasis Tarybos narys 
prisiekė:
„Aš, Virginijus Lukošiū-

nas, prisiekiu gerbti ir vykdyti 
Lietuvos Respublikos Kons-
tituciją ir įstatymus, sąžinin-
gai atlikti visas savivaldybės 
tarybos nario pareigas ir su-
silaikyti nuo veiksmų, pažei-
džiančių gyventojų teises ir 
viešuosius interesus. Tepade-
da man Dievas.“

Po priesaikos V. Lukošiū-
nas kvietė bendram darbui ir 
tarė: „Noriu pažymėti, kad 
nėra jokių barikadų pusių – 
nei pozicijos, nei opozicijos – 
visi dirbame bendram labui.“

Pasikeitimai 
darbotvarkėje
Pirmuoju klausimu spręs-

ta dėl posėdžio darbotvar-
kės – prašyta išbraukti 12 
sprendimo projektą (Dėl 
Rokiškio rajono savivaldy-
bės tarybos 2020 m. birželio 
26 d. sprendimo Nr. TS-185 
„Dėl tarnybinių lengvųjų au-
tomobilių įsigijimo, nuomos 
ir naudojimo Rokiškio rajo-
no savivaldybės valdomose 
bendrovėse, viešosiose ir biu-
džetinėse įstaigose taisyklių 

patvirtinimo“ pakeitimo), 
kadangi jį reikės tobulinti, 
bei įtraukti 18 sprendimo pro-
jektą „Dėl pareiškėjos 2022 
m. birželio 9 d. skundo ,,Dėl 
Rokiškio rajono savivaldy-
bės tarybos peticijų komisijos 
protokolo (2022 m. gegužės 
3 d. PV-1)“. Iš viso svarstyta 
18 sprendimų projektų. Šiam 
pasiūlymui Taryba pritarė 
vienbalsiai.

Visiems projektams 
pritarta
Visiems sprendimų projek-

tams Taryba pritarė – šį kartą 
ne visuomet vienbalsiai, bet 
ženklia dauguma balsų. Tai 
sprendimų projektai: „Dėl 
Rokiškio rajono savivaldybės 
tarybos 2022 metų II pus-
mečio veiklos plano patvir-
tinimo“, „Dėl Rokiškio rajo-
no savivaldybės strateginio 
plėtros plano iki 2022 metų 
ataskaitos patvirtinimo“ (čia 
duomenų patikslinimui teko 
padaryti keleto minučių per-
trauką), „Dėl Rokiškio rajono 
savivaldybės tarybos 2021 m. 
lapkričio 26 d. sprendimo Nr. 
TS-218 „Dėl Rokiškio rajo-
no savivaldybės strateginio 
planavimo komisijos sudary-
mo ir jos darbo reglamento 
patvirtinimo“ dalinio pakeiti-
mo“ bei kiti.

Rokiškio lopšelio – 
darželio „Varpelis“ 
laukia statybos
Svarstant sprendimo pro-

jektą „Dėl pritarimo projektui 
„Rokiškio lopšelio-darželio 
,,Varpelis“ (Jaunystės g. 15, 
Rokiškis) pastato energinio 
efektyvumo didinimas“. Pri-
tarti projektui siūlė Strate-
ginio planavimo, investicijų 

Birželį Taryboje prisiekė naujas narys, patvirtinti 18 sprendimų projektų

ir viešųjų pirkimų skyriaus 
vyriausioji specialistė Agnė 
Grizevičiūtė. Naujasis tarybos 
narys V. Lukošiūnas pastebė-
jo, kad būna renovuojamos 
ar remontuojamos ugdymo 
įstaigos, kurios netrukus būna 
uždaromos. Konservatorė Di-
jana Meškauskienė pasidžiau-
gė, kad imamasi atnaujinti 
švietimo įstaigas ir pasiūlė 
po „Varpelio“ imtis atnaujinti 
lopšelį – darželį „Pumpurė-
lis“. Vicemeras Tadas Baraus-
kas replikavo, kad lankančių 
šį vaikų darželį vaikų skaičius 
yra didžiausias tarp ikimoky-
klinių ugdymo įstaigų, tad, 
jeigu „Varpelis“ ir užsidarytų, 
tikėtina, kad paskutinis.

Rokiškio krašto 
muziejuje kai kurios 
parodos gali būti ir 
mokamos
Svarstytas sprendimo pro-

jektas dėl Rokiškio krašto 
muziejaus teikiamų mokamų 
paslaugų sąrašo ir įkainių pa-
tvirtinimo. Nuo šio klausimo 
svarstymo nusišalino du mu-
ziejininkai – Valius Kazlaus-
kas bei Dijana Meškauskienė. 
Sprendimo projektą pristačiu-
si Komunikacijos ir kultūros 
skyriaus vedėja Irena Mate-
lienė pažymėjo, kad rekomen-
daciją dėl tam tikrų paslaugų 
apmokestinimo teikė auditas. 
Kai kurios muziejaus ekspo-
zicijos brangiai kainuoja, kai 
yra papildomi kaštai. Siūloma 
įvesti lanksčia atsiskaitymo už 
parodas dvaro oficinoje kaina 
(nuo 1,00 Eur iki 15,00 Eur), 
kuri priklausytų nuo parodos 
sąnaudų, meninės vertės ir 
kitų aplinkybių. Kainos būtų 
nustatoma kiekvienai parodai 
atskirai. Nuolatinės ekspozi-

cijos dvaro menėse, kaip ir 
anksčiau, nieko nekainuotų, o 
ar lankyti mokamas parodas, 
lankytojai galėtų rinktis patys. 
Keičiasi ir atsiskaitymo būdas 
grupėms. Dviem paslaugoms, 
kurios teikiamos pagal iš-
ankstinį susitarimą (paslau-
gos užsakymo dokumentą) 
(,,4. Profesionali fotosesija ir 
(arba) filmavimas muziejaus 
ekspozicijose ir saugyklose“ 
ir ,,7. Renginio aptarnavimo 
paslauga“), nustatomas reika-
lavimas atsiskaityti apmokant 
sąskaitą bankiniu pavedimu, 
o ne grynaisiais pinigais. 
Sprendimo projektas priimtas 
vienbalsiai.

Kreipimosi dėl 
nesutikimo, kad 
paminklas sovietiniams 
kariams turi būti 
demontuotas, peticija 
nepripažino
Daugiausia diskusijų ir 

komitetuose, ir Tarybos po-
sėdyje buvo dėl paskutinio 
Tarybos posėdyje svarstyto 
klausimo: pareiškėja 2022 
m. birželio 9 d. kreipėsi su 
skundu ,,Dėl Rokiškio rajono 
savivaldybės tarybos peticijų 
komisijos protokolo (2022 m. 
gegužės 3 d. PV-1)", kur ne-
sutiko su protokoliniu spren-
dimu dėl kreipimosi „Dėl 
paminklo mirusiems kariams 
demontavimo“ nepripažinimo 
peticija. Parengtas sprendimo 
projektas, kad šis sprendimas 
yra teisingas, nes pareiškėjų 
kreipimasis neatitinka Lie-
tuvos Respublikos peticijų 
įstatymo 4 straipsnio reikala-
vimų, 9 straipsnio 3 dalies 6 
punkto reikalavimų. Motyvai: 
peticijų komisijos posėdžio 
datai kreipimasis nebebuvo 

aktualus, nes Rokiškio rajono 
savivaldybės taryba jau buvo 
priėmusi sprendimą „Dėl An-
trąjį pasaulinį karą ir Sovietų 
Sąjungą žyminčių skulptūrų 
bei simbolių demontavimo“; 
vadovaujantis Lietuvos Res-
publikos peticijų įstatymo 3 
straipsnio 2 dalimi kreipimosi 
išsprendimas grėstų Lietuvos 
Respublikos konstitucinei 
santvarkai; kreipimosi forma 
ir turinys neatitiko Lietuvos 
Respublikos peticijų įstatymo 
4 straipsnio nuostatų; krei-
pimasis neatitiko Lietuvos 
Respublikos peticijų įstatymo 
9 straipsnio 6 dalies 6 punkto 
nuostatų, t. y. dalis pasirašiu-
sių Kreipimąsi yra ne Lie-
tuvos Respublikos piliečiai; 
dalies kreipimąsi pasirašiusių 
asmenų neįmanoma identi-
fikuoti. Kreipimąsi pasirašė 
38 asmenys, su skundu krei-
pėsi viena moteris, nurodžiusi 
vardą ir pavardę. Deja, dalis 
pasirašiusiųjų savo duomenis 
užrašė rusų kalba, kai kurių 
tarybos narių žiniomis, bent 
vienas iš šių asmenų – ne 
Lietuvos Respublikos pilietis. 
Sprendimo projektui pritarta 
vienbalsiai.

Pasidalyta 
pastebėjimais ir 
klausimais
Išsekus numatytiems klau-

simams dėl sprendimų pro-
jektų, pasisakė istorikė Dijana 
Meškauskienė ir pakvietė po 
posėdžio nuvykti į Obelius 
uždegti žvakučių, pagerbiant 
žuvusius 1941 metų birželio 
23-osios sukilime. Tarybos 
narys Gintaras Girštautas pa-
siūlė vietoje išėjusio Tarybos 
nario Stasio Meliūno jį pa-
keitusį V. Lukošiūną paskirti 

Antikorupcijos komisijos pir-
mininku ir šį klausimą svars-
tyti kitame Tarybos posėdyje. 
Irmantas Tarvydis pastebėjo, 
kad, remontuojant Rokiš-
kio krašto muziejų, pastebėti 
trūkumai. Į tai atsakyta, kad 
trūkumai šalinami. Lina Mei-
lutė - Datkūnienė pasiūlė 
imtis veiksmų dėl vandens 
bokštų parėmimo rajone, nes 
gali kilti įvairių problemų gy-
ventojams. Meras Ramūnas 
Godeliauskas patvirtino, kad 
veiksmų jau imamasi. Algis 
Čepulis iškėlė klausimą dėl 
privalomojo nekilnojamojo 
turto mokesčio. Jis priminė, 
kad kiekviena savivalda turės 
nusistatyti savus tarifus ir pa-
klausė, ar kas nors dėl to da-
roma. Meras R. Godeliauskas 
atsakė, kad dar nėra aiškus 
galutinis sprendimas dėl ne-
kilnojamojo turto apmokesti-
nimo, todėl svarstyti yra anks-
ti. Gintaras Girštautas grįžo 
prie jo anksčiau minėtos pro-
blemos dėl nemokamo pavė-
žėjimo, maršrutų optimizavi-
mo, nes sunku darbuotojams 
atvykti į darbus. Kuro kainos 
kyla, atlyginimai ne visada 
leidžia važinėti, be to, reikia 
pagalvoti ir apie žaliąjį kursą. 
Meras pasidžiaugė, kad paga-
liau ir opozicija idėjai dėl ne-
mokamo pavėžėjimo pritaria, 
o klausimas dėl nemokamo 
transporto rajone, vykstant į 
darbą ir iš darbo, svarstomas.

Po posėdžio dalis tary-
bos narių, kaip ir kvietė D. 
Meškauskienė, vyko uždegti 
žvakučių, palinkėta gražaus 
ilgojo savaitgalio bei švenčių.

Rita GRIGALIENĖ
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Didžiausios vąšeliu 
nertos tautinės vėliavos 
Lietuvos rekordas, užfik-
suotas agentūroje „Fac-
tum“, priklauso Katarinai 
Jonaitytei. Rekordas už-
registruotas 2017 m. gruo-
džio mėnesį. Tuo metu 
Katarina gyveno Kaišia-
dorių rajone. Šią vėliavą 
K. Jonaitytė sukūrė Lie-
tuvos valstybės atkūrimo 
šimtmečio proga. Ypatin-
goji vėliava buvo parody-
ta Panemunėlio geležin-
kelio stoties gyvenvietėje 
vykusioje Rokiškio krašto 
bendruomenių šventėje 
„Tik kartu mes sėkmingi 
2022“.

Vėliava – beveik 3 kv. 
metrų ploto
Šiuo metu Katarinos re-

kordo niekas nepasiekė. 
Vąšeliu iš lininių siūlų nerta 
tautinė vėliava yra 2,8864 
m² ploto, 3,52 m ilgio, 82 
cm pločio. Kaip ir turi būti, 
ji – geltonos, žalios ir rau-
donos spalvų. Jai mėgs-
tanti nerti vąšeliu mergina 
sunaudojo 1,099 kg lininių 
siūlų.

„Rokiškio Sirena“ norėjo 
apie rekordininkę sužino-
ti šiek tiek daugiau, todėl 
paprašėme atsakyti į keletą 
klausimų.

- Iš kur atvykote į Pane-
munėlio kraštą?

- Čia gyvenu trečias 
mėnuo. Prieš tai gyvenau 
Kaune, o į šį kraštą atvykau 
kažkaip sau pačiai netikėtai 
– pamačiau skelbimą apie 
parduodamą butą, atvažia-
vau apsižiūrėti ir iš karto 
pajutau, kad tai – mano vie-
ta. Užtat dabar esu čia.  

- Papasakokite truputį 

apie save – ką anksčiau 
veikėte gyvenime?

- Mokiausi, dirbau gro-
žio srityje. Turėdama laisvo 
laiko, nuėjau į vienus mo-
kymus ir tai baigėsi tuo, kad 
susidomėjau astropsicholo-
gija. Šioje srityje nuotoliu 
dirbu apie 10 metų. Tai - ir 
mano hobis, ir darbas tuo 
pačiu. Nėrimas man yra 
atsipalaidavimo būdas nuo 
gana mokslinių tyrinėjimų 
astropsichologijoje.

- Kuo labiausiai domė-
jotės, kai mokėtės moky-
kloje?

- Mėgau literatūrą ir be 
galo mėgau skaityti knygas 
– detektyvus, romanus, nors 
nemėgau fantastikos, pati 
rašiau eilėraščius.

- Ar nėrimas yra Jūsų 
pomėgis? Nuo kada jis at-
sirado Jūsų gyvenime?

- Nėrimas vąšeliu yra 
mano pomėgis iš vaikystės 
laikų. Megzti moku, bet 
negaunu tokio malonumo, 
kaip nerdama.

- Kaip kilo idėja nuner-
ti Lietuvos vėliavą?

- Ši idėja atsirado spon-
taniškai prieš Lietuvos 100-
metį, 2017-aisiais. Kokiu 
raštu ją nunerti, apsispręsti 
nebuvo lengva - domėjau-
si muziejuose, archyvuose, 
kad raštas būtų lietuviškas, 
kiek galima labiau atitiktų 
lietuvybę simbolika. Pasi-
rinkau malūno motyvą. Ma-
lūnas reiškia vėją ir laisvę. 
Iš viso nunerti ir į bendrą 
kūrinį sudėti 144 malūnai. 
Šis skaičius taip pat reiškia 
laisvę. Pagerinau prieš tai 
buvusį rekordą. Tokią ilgą 
vėliavą buvo sunku nufo-
tografuoti net patyrusiems 

Didžiausios vąšeliu nertos tautinės vėliavos Lietuvos rekordininkė 
Katarina savo ateitį sieja su Panemunėliu

fotografams.

- Ką darėte po to, kai 
nunėrėte vėliavą? Kur ji 
buvo rodoma?

- Pirmiausia rekordą 
reikėjo užregistruoti „Fac-
tum“ agentūroje, kad būtų 
pripažintas rekordas. Tam 
reikėjo nuotraukų ir vaizdo 
įrašo, dar – gyvo žmonių 
paliudijimo, kad tikrai tokia 
vėliava nunerta. Liudijimų 
netrūko. Pirmą kartą ši vė-
liava parodyta Kaišiadorių 
katedroje, Trijų karalių die-
ną. Tada buvo ir pašven-
tinta. Mano nertą vėliavą 
tada pamatė daug žmonių, 
manau, vėliava tikrai buvo 
pagerbta.

- Kur dabar laikysite 
Jūsų nertą vėliavą?

- Vėliava yra saugoma ne 
namuose, kad jos nepaveik-
tų drėgmė ir kiti aplinkos 
poveikiai. Noriu, kad kuo 
mažiau ją paveiktų laikas, 

ilgiau išliktų ryškios spal-
vos, todėl ją atsivežame bei 
rodome tik ypatingomis, su 
lietuvybe susijusiomis, pro-
gomis. Manau, tai - šven-
tas dalykas, simbolika, kur 
viskas labai suderinta, todėl 
elgiamės su ja atsargiai.

- Kaip Jums patinka 
Panemunėlio geležinkelio 
stoties gyvenvietėje?

- Čia – nuostabi vieta. 
Man patinka gamta, aplin-
ka. Jaučiuosi čia kūrybinga. 
Žmonės tikrai draugiški, 
bendrauju su daugeliu.

- Pirmiausia, kad į Pa-
nemunėlį yra atvykusi 
kūrybinga mergina, man 
pranešė vietos bibliotekos 
vedėja Jūratė Morkū-
nienė. Lankotės bibliote-
koje? Galbūt planuojate 
bendras veiklas?

- Biblioteka koordinuo-
ja tikrai labai daug dalykų, 
turi daug ryšių su žmonė-

mis. Pirmiausia, čia atvyku-
si įsišnekėjau su seniūnaite, 
kuri ir patarė nueiti pas Jū-
ratę. Manau, biblioteka turi 
didelę reikšmę Panemunė-
lio gyvenime. Dėl bendrų 
planų kol kas nežinau – pa-
rodys laikas. Kol kas pas 
mane - persikraustymo eta-
pas, reikia galutinai įsikur-
ti. Kai tai baigsiu, galvosiu, 
kuo galėčiau užsiimti.

- Kaip Jums patiko ren-
ginys, kuriame ir buvo 
pademonstruota Jūsų su-
kurta vėliava, taip pat – 
šventė Panemunėlio baž-
nyčioje kitą dieną po to? 
Nesijaučiate čia vieniša?

- Renginys - fantastinis. 
Jautėsi šiltas bendravimas. 
Nepajutau jokio diskomfor-
to, nes buvau pasitikta labai 
draugiškai. Nustebino, kad 
po šventės ryte nebuvo ma-
tyti nė menkiausios šiukšly-
tės. Miestelis - labai tvar-
kingas. Žmonės vieni kitus 

mato, pastebi vieni kitų pro-
blemas ir stengiasi padėti. 
Tai mane nustebino. Labai 
patiko renginys Panemunė-
lio bažnyčioje. Buvo labai 
įdomios pamaldos, literatū-
rinė – muzikinė kompozi-
cija. Šventės organizatoriai 
pateikė labai gerą idėją, 
bažnyčia buvo labai gražiai 
išpuošta – matosi, kad tuo 
pasirūpino kūrybingi žmo-
nės. Organizatoriai stengėsi 
šventę padaryti įspūdingą ir 
jiems tikrai pavyko.

- Kokia veikla žadate 
užsiimti toliau?

- Kuo užsiimsiu toliau, 
dar neplanuoju, nes dabar 
gyvenu persikraustymo rū-
pesčiais. Manau, netrukus 
tęsiu anksčiau pradėtas vei-
klas – ruošiuosi įvairioms 
parodoms, susijusioms su 
kitais mano pomėgiais – 
siuvinėjimu, piešimu, gėlių 
auginimu.

Rita GRIGALIENĖ

Liepos 9-10 dienomis 
Velykalnio bendruomenė 
kviečia į Lietuvos paplūdimio 
tinklinio čempionatą

2022 m. TOP 
SPORT Lietuvos 
vyrų ir moterų pa-
plūdimio tinklinio 
čempionatas šią va-
sarą grįžta su trimis 
etapais, o tai reiškia 
jog išvysime dar dau-
giau kovų - dar dau-
giau tinklinio!

Į I ETAPĄ visus tin-
klininkus Liepos 9-10 
dienomis kviečia Ro-

kiškio Velykalnio ben-
druomenė!

Registruotis gali-
ma jau dabar, kaip vi-
suomet LTF Renginių 
platformoje - events.
ltf.lt

 
I-II etapų piniginis 

prizas:

1 vt. - 400 Eur.
2 vt. - 300 Eur.
3 vt. - 200 Eur.
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Dabar jis – sėkmingą 
pavežėjo verslą „prasukęs“ 
žmogus. Bevažiuojant apie 
pusantros valandos kartu, 
nuolat skamba telefonas ir 
pavežimo paslaugos prašo 
žmonės, norintys pakliūti 
tai į Vilnių, tai į Kauną, tai 
į Rygą ar Telšius... Dažnam 
tokių vyras atsako „jau 
užimtas“. Ir ne „dušmanas“ 
tas žmogus – sąžiningai iš-
rašinėja sąskaitas, jeigu 
paprašai. Keista nebent tai, 
kad kartas nuo karto pyp-
teli kažkoks prietaisėlis, dėl 
ko vairuotojas ima jam „at-
siskaitinėti“ ir pūsti, įrodi-
nėdamas nulines promiles.

Įsišnekame. Žinojau jį iš 
matymo ir anksčiau, bet ne itin 
maloniomis aplinkybėmis, tad 
kalba – ne apie tai. Paaiškėjo, 
kad Darius (sakykime, kad 
toks jo vardas, bet... iš tiesų jis 
ne toks) net du kartus baustas 
už vairavimą girtam. Vieną 
kartą atsipirko administraci-
nio nusižengimo protokolo 
surašymu bei atimtomis teisė-

mis, kitą kartą – baudžiamąja 
byla. Iš tiesų bijau ir suklysti 
– kokios buvo tų bylų aplin-
kybės bei skirtos nuobaudos, 
tikriausiai ne viską žinau, o iš 
skuboto pasakojimo, vargu, ar 
įmanoma viską suprasti.

Paklausiu jo, ar nepabodo 
pūsti į tą triūbelę, kuri išdavi-
nėja leidimą važiuoti toliau. 
Darius ir pasakoja, kad pa-
skutinį kartą jam teisę vairuoti 
buvo atėmę ketveriems me-
tams. Norėjo jis galėti vairuoti 
ir užsiimti sąžiningu verslu 
anksčiau – po trijų metų krei-
pėsi su prašymu į teismą dėl 
termino sutrumpino. Kartu 
turėjo išklausyti mokymus 
apie alkoholio ir narkotikų 
žalą sveikatai, gauti medici-
nos pažymą. Visa tai – ne už 
dyką. Tada jau ėmėsi teises 
perlaikinėti. Pasak Dariaus, 
„Regitroje“ į perlaikančius dėl 
alkoholio vartojimo vairuo-
tojus žiūrima daug griežčiau 
– menkai kas ne taip, pažiūri, 
dėl ko atimta teisė vairuoti, 
ir... „Ah, tai tu dėl alkoholio 
perlaikinėji... ateisi kitą kar-

Apie girtus vairuotojus, alkoblokus ir nemokamą transportą
tą“, - sako dažnas pareigūnas. 
Tą teko girdėti ne tik iš Da-
riaus, bet ir keleto kitų. Daž-
nas jų turi ilgametį vairavimo 
stažą, gerus įgūdžius, bet va... 
mokėk pinigus ir perlaikinėk, 
pildydamas valstybės biudže-
tą už savo kažkada padarytas 
nesąmones.

Na, Dariui po trečio ban-
dymo išlaikyti pasisekė. Są-
lyga – įsirengti automobilyje 
alkobloką, t.y. antialkoholinį 
variklio užraktą.  Kainuoja 
tiek pats įtaisas, tiek jo mon-
tavimas. Kaip sakė Darius, 
jis alkobloką pirko naudotą. 
Šis kainavo 900 eurų. Sako, 
kad kažkur po dviejų metų 
nebebus leidžiama montuoti 
naudotų alkoblokų – tik nau-
jus. Naujo įrenginio kaina gali 
siekti iki 1600 Eur su mon-
tavimu. Kaip manote, ar tai 
pasiekiama paprastam kaimo 
žmogeliui, kartkartėmis už-
darbiaujančiam pas ūkininką? 
Tad va – tie kaimo pijokėliai 
prisiperka pigių mašiniukų už 
100 eurų, nesusitvarko pirki-
mo dokumentų ir patyliukais 

kaimo keliukais važinėja be 
„teisių“ ir „paėmę“ taurelių 
tiek, kad ant kojų ir rankų pirš-
tų nebesuskaičiuotum...

Beje, apie alkoblokus teko 
girdėti visokių nuomonių. Esą 
jie ne tik drausmina vairuoto-
jus, bet ir trukdo vairuoti, kai 
ima reikalauti papūsti ne visai 
tinkamu momentu – posūkyje, 
lenkiant ar ten, kur prastesnis 
matomumas. Pirmiausia anti-
alkoholinis variklio užraktas 
neleidžia užvesti automobilio 
tam, kuris viršija nustatytas 
„promiles“, deja, bet ir po to 
jis neduoda ramybės, reikšda-
mas pretenzijas visos kelionės 
metu – tai kas 20 minučių, tai 
kas valandą. Tikrina mat, ar 
automobilį vairuoja tikrai tas 
pats asmuo ir ar bevažiuoda-
mas neprisigėrė. Jei vairuo-
tojas nepaklausys kaprizingo 
matuoklio nurodymų, gali 
pradėti mirksėti automobilio 
šviesos, įspėjančios aplinki-
nius, kad automobilį vairuoja 
galimai neblaivus žmogus. 
Automobiliui sustojus, gali 
užgesti variklis ir užsikurti tik 

pakartotinai atlikus testą. Ne-
atlikus keleto įpūtimų iš eilės, 
padėti galės tik specialistai 
– automobilis paprasčiausiai 
nebevažiuos...

Taigi, kas nori, tas stengiasi 
ir važiuoja. Nereikia pamiršti 
ir to, kad turintys problemų su 
alkoholio vartojimu dar turėtų 
investuoti į priklausomybės 
gydymą. Būdų yra įvairių, 
bet ne visi jie būna sėkmingi 
- įvairūs specialistai tai sąži-
ningai dirba, tai lupikauja ar 
burtininkauja. Tik apie tai – 
kita tema.

Kaip sakė pats problemų 
dėl alkoholio vartojimo prisi-
daręs Darius, dabar jam pave-
žėjo darbe daugiausiai rūpes-
čių kelia neblaivūs keleiviai. 
Dažnas toks nori apie nežinia 
ką kalbėtis, nurodinėja, kaip 
važiuoti, kur sustoti, galų gale 
neberanda piniginės ir dingsta 
kurioje nors laiptinėje. Gau-
dyk paskui vėją laukuose. 
Dažni klientai ir kaimų gy-
ventojai, kuriems be nuosavo 
transporto ir teisių pasiekti 
parduotuvę bei visokiausias 

įstaigas mieste darosi proble-
ma, jeigu „keleivinė“ važiuoja 
du kartus per savaitę ir vis tiek 
– tik į vieną pusę. Susimeta 
keli kaimo gyventojai, sėda 
į tvarkingą, bet ne nuosavą, 
mašiniuką ir lekia apsipirkti 
miestan. Tarška barška bo-
bulytės, aptarinėja pietus ir 
vakarienę, kaip nesudygo bul-
vės ir kad vakar diedas parėjo 
girtas...

Niekas negertų ir visi būtų 
laimingi? Tai kaži. Pasodinkit 
jūs už vairo 75 metų bobutę, 
kuriai dažnai širdis permuša 
ar galva sukasi... O jeigu dar 
neprižliebi – apskritai tragedi-
ja. Tad gal sukame link kitos 
temos – apie nemokamą trans-
portą rajono gyventojams?

Tikėkimės, alkoblokas pa-
dės išsilaikyti nuo klaidų ma-
loniam ir tvarkingam pavežė-
jui iš kito rajono, kuris padeda 
žmonėms ne tik į krautuvę nu-
vykti, bet ir į oro uostus, grįžti 
iš jų, pasiekti miestus kitame 
Lietuvos pakraštyje.  

Rita GRIGALIENĖ

Panevėžio apylinkės teis-
mo Rokiškio rūmuose 2022 
m. liepos 1 d. po pertraukos 
buvo nagrinėjama baudžia-
moji byla, kurioje spren-
džiamas klausimas dėl dvie-
jų kaltinamųjų – Henriko 
Asausko bei Loretos Mar-
čiulaitienės - atsakomybės 
pagal Baudžiamojo kodekso 
182 straipsnio 2 dalį (sukčia-
vimas). Už šio nusikaltimo 
padarymą numatyta baus-
mė - laisvės atėmimas iki 
8-erių metų.

Kaltės nepripažįsta
Jie kaltinami nusikalsta-

mus veiksmus padarę dar 
2014-2016 metais. Kaltės nei 
buvęs KB „SV Obeliai“ (vė-
liau – UAB „Rokiškio alieji-
nė“) direktorius H. Asauskas, 
nei buhalterinę apskaitą tvar-
kiusios įmonės direktorė L. 
Marčiulaitienė nepripažįsta. 
Bylos nagrinėjimas yra užsi-
tęsęs, kadangi teismui iki šiol 
nepavyksta apklausti liudy-
tojų, gyvenančių Estijoje bei 
Latvijoje.

Abu kaltinamieji kaltina-
mi, kad, veikdami bendrinin-
kų grupėje tarpusavyje bei 
kartu su įmonių UAB „Go-
linta“ bei UAB „Agroinsves-
ticija“ vadovais, sukčiavo 
pridėtinės vertės mokesčio 
apskaičiavimo ir sumokėjimo 
srityje, turėdami tikslą pasi-
savinti Lietuvos Respublikos 
biudžeto lėšas, bei įformino 

UAB „Rokiškio aliejinė“ (tuo 
metu KB „SV Obeliai“) įmo-
nės apskaitoje realiai neįvyku-
sias ūkines operacijas.

Pasitikėjo įmonėmis
Ikiteisminio tyrimo metu 

buvęs „Rokiškio aliejinės“ 
vadovas Henrikas Asauskas 
parodė, kad įmonės pagrin-
dinė veikla buvo rapsų grūdų 
perdirbimas, rapso aliejaus 
ir išspaudų gamyba. Įmonės 
buhalteriją tvarkė „Rokiškio 
aliejinėje“ dirbusios buhal-
terės. Loretos Marčiulaitienės 
iš Alytaus, neva bendrininka-
vusios, sudarant fiktyvius san-
dorius, jis apskritai nėra anks-
čiau matęs, nepažįsta. Visi 
sandoriai dėl rapsų ir aliejaus 
žaliavos tiekimo vyko realiai, 
įmonės UAB „Golinta“ bei 
UAB „Agroinvesticija“ at-
rodė patikimos ir tvarkingos, 
vykdė įsipareigojimus.

Atsisakė fotografuotis
Įmonės, kuri registruota 

Alytuje, UAB „JL Firma“, 
vadovė Loreta Marčiulaitienė 
kažkodėl jau antrame teismo 
posėdyje griežtai atsisakė būti 
fotografuojama, dangstėsi 
mobiliuoju telefonu, garsiai 
piktinosi ir prašė užtarti ją 
savo gynėjo advokato Vinco 
Pacevičiaus. Moteris moty-
vavo tuo, kad jos kaltės klau-
simas dar nėra išspręstas ir ji 
nenori būti pateikta kaip kalti-
ninkė. Nors teisę fotografuoti 

Teisme vis dar sprendžiamas „Rokiškio aliejinės“ buvusio vadovo likimas

kaltinamuosius prieš viešą 
teismo posėdį žurnalistai turi, 
nusprendėme išvengti situ-
acijos aštrinimo. Juo labiau, 
kad abiejų teisiamųjų kaltės 
klausimas byloje iš tiesų nėra 
aiškus.

Liudytojai patvirtino, 
kad žaliavos į įmonę 
buvo vežamos realiai
Teisiamajame posėdyje 

buvo apklausti penki liudyto-
jai – buvę KB „SV Obeliai“ 
darbuotojai, kurių dalis toliau 
darbuojasi bankrutuojančioje 
įmonėje UAB „Rokiškio alie-
jinė“, tose pačiose patalpose, 
kuriose buvo vykdoma vei-
kla 2014-2016 metais, vyko 
sandoriai su minėtomis ben-
drovėmis, kurios neva neteikė 
žaliavų ir sudarinėjo fiktyvius 
sandorius.

Visi liudytojai (vardų ir 
pavardžių negalime nurodyti 
dėl asmens duomenų apsau-
gos) patvirtino, kad aliejaus 
žaliava tikrai buvo teikiama iš 
UAB „Golinta“. Šios įmonės 
pavadinimą liudytojai buvo 
įsiminę geriausiai. Gauto alie-
jaus žaliavos svoris bei koky-
bės rodikliai buvo tikrinami, 
užfiksuojami dokumentuose. 
Liudytojai nurodė, kaip atro-
dė aliejų vežęs vairuotojas, jo 
automobilis su cisterna. Liu-
dytojai prisiminė, kaip buvo 
imami aliejaus mėginiai, kur 
aliejus buvo sandėliuojamas 
ir kas iš jo buvo pagaminta. 
UAB „Agroinvesticija“ pa-
vadinimas taip pat liudyto-
jams buvo žinomas. Tiesa, 
jie spėliojo, kad tai galbūt ta 
pati įmonė, UAB „Golinta“, 
pakeitusi pavadinimą, nors 

jos vadovas ir kitas. Aliejaus 
mėginiai, kurie buvo laikomi 
užplombuoti, nurodant ir ve-
žėjo duomenis, nėra išsaugoti 
– pernelyg ilgas laiko tarpas, 
todėl jie buvo sunaikinti. Vie-
nas liudytojas paminėjo, kad 
yra išlikę kai kurių „Golinta“ 
užplombuotų aliejaus mėginių 
nuotraukos. Jas kaltinamojo 
H. Asausko gynėjas pasisiū-
lė pateikti kitame posėdyje ir 
sakė prašysiąs pridėti prie by-
los. Vienas liudytojas papasa-
kojo apie teigiamą LR Muiti-
nės patikrinimą („SV Obeliai“ 
gaudavo aliejaus importo sub-
sidiją iš valstybės) - patikrinus 
apie 15 tūkst. tonų (tai 1,5 
metų laikotarpis, vadovaujant 
H. Asauskui) importuoto iš 
trečiųjų šalių aliejaus, nebuvo 
rasta jokių pažeidimų.

Prieš duodant parodymus, 

liudytojai buvo įspėti dėl me-
lagingų parodymų davimo.

Numatytas posėdžių 
grafikas iki pat spalio 
mėnesio
Po liudytojų apklausos 

posėdyje ir vėl daroma per-
trauka. Artimiausias posėdis 
numatomas 2022 m. liepos 8 
d., kuomet per „Zoom“ plat-
formą bus bandoma apklausti 
UAB „Golinta“ vadovą Esti-
jos Respublikos pilietį Randar 
Veispak. Numatoma, kad kiti 
liudytojai, Latvijos Respubli-
kos piliečiai, bus apklausinė-
jami po vieną iki pat spalio 
mėnesio. Kada bus išnagrinė-
ta ši baudžiamoji byla ir koks 
bus jos rezultatas, dar neaišku.

Rita GRIGALIENĖ



Nepriklausomas rajono laikraštis

2022-07-057 psl.

Kriaunų seniūnijos gy-
ventojas R. D. pateko į tei-
sėsaugos nemalonę po to, 
kai 2022 m. gegužės 31 d., 
apie 19.40 val., kelyje Ke-
ležeriai – Aleksandravėlė, 
Keležerių kaime, Kriaunų 
seniūnijoje, Rokiškio rajo-
ne, automobilį „VW Golf“, 
vairavo gerokai apsvaigęs 
nuo alkoholio – jam nusta-
tytas mažiausias 2,91 pro-
milių neblaivumas. Kad 
jis už vairo sėdo, būdamas 
girtas, galbūt niekas apie 
tai nebūtų sužinojęs, jeigu 
ne tai, kad girtumas už-
temdė akis ir R. D. sukėlė 
eismo įvykį.

Įvažiavo į griovį ir 
nulenkė kelio ženklą
Apie tai, kad Rokiškio 

rajone, Keležerių kaime, nu-
sukus nuo kelio link Alek-
sandravėlės, už 1 km, ties 
remontuojamu keliu, gali-
mai neblaivus tamsaus auto-
mobilio „VW Golf“ vairuo-
tojas nuvažiavo nuo kelio, 
atsitrenkė į medį ir vaikšto 
aplinkui automobilį, pranešė 
neįvardintas asmuo. Polici-
jos patruliai nuvyko į vietą 
ir pamatė, kad Keležerių 
kaime, Ratuokliškio ir Pa-
veisejų gatvių sankryžoje - į 
griovį nuvažiavęs ir į kelio 
ženklą „Ratuokliškio g.” at-

sitrenkęs automobilis „VW 
Golf“. Automobilis buvo 
šiek tiek apgadintas, o kelio 
ženklas - nulinkęs į apačią. 
Aplinkui automobilį vaikš-
čiojo akivaizdžiai neblaivus 
asmuo. Vėliau policininkai 
išsiaiškino, kad tai – R. D. 
Jis iš karto pripažino vaira-
vęs automobilį.

Namai buvo visai 
netoliese
Policininkams R. D. pa-

aiškino, kad važiavo auto-
mobiliu namo, tačiau san-
kryžoje dėl didelio greičio 
nesuvaldė automobilio ir 
įvažiavo į griovį. Vyriškis 
ranka rodė į netoliese esantį 
namą, aiškino, kad avariją 
padarė visai prie pat namų. 
Kaip įprasta tokiais atvejais, 
pareigūnai paklausė, kada 
jis paskutinį kartą vartojo al-
koholį. Eismo įvykį sukėlęs 
vyras  atsakė, kad alkoholį 
geria jau nuo ryto, dabar va-
žiavo iš draugo ir tikėjosi, 
kad nedidelį atstumą nuva-
žiuos be didesnių nuotykių.

Girtumas – apie 3 
promiles
Vien iš pažiūros R. D. at-

rodė stipriai neblaivus – jo 
judesiai buvo nekoordinuoti, 
vyras kalbėjo nerišliai, o iš 
burnos sklido alkoholio kva-

Nors namai buvo visai netoli, girtam sėkmingai jų pasiekti 
nepavyko – įlėkė į griovį, nuvertė kelio ženklą

pas. Patikrinus alkotesteriu, 
įtarimai pasitvirtino – pirmu 
bandymu alkoholio kiekio 
matuoklis užfiksavo beveik 
3 promilių girtumą, antru 
bandymu – dar didesnį. R. 
D. nesugebėjo tiesiai paeiti 
pėda už pėdos, užsimerkęs 
piršto galu nesugebėjo pa-
taikyti į nosį, nors atsimer-
kus pasisekė. Paaiškėjo, kad 
vyrukas net ir teisės vairuoti 
neturi - neseniai buvo su-
stabdytas neblaivus prie vai-
ro ir teisė vairuoti jam yra 
atimta. Patikrinus duomenų 
bazę, šis faktas pasitvirtino. 
Automobilis „VW Golf“ 
buvo priverstinai nuvežtas į 
automobilių saugojimo aikš-
telę, o R. D. buvo sulaikytas 
ir pristatytas į areštinę.

Išgėrė du butelius 
degtinės trise ir 
pasitikėjo sėkme
Ikiteisminio tyrimo metu 

R. D. prisipažino, kad tą die-
ną gėrė pas draugus, kurių 
pavardžių nenori nurodyti. 
Trise išgėrė du butelius deg-
tinės, 0,7 talpos. „Baliavoti“ 
pradėjo po pietų. Pasak R. 
D., jis nesijautė labai apsvai-
gęs, o iki jo namų - netoli-
mas atstumas, todėl jis labai 
pasitikėjo sėkme ir galvojo, 
kad greitai grįš į namus ir 
viskas bus gerai. Vairuoto-

jo pažymėjimas jam buvo 
atimtas už tai, kad 2022 m. 
pavasarį vairavo neblaivus. 
Tada taikyta administracinė 
atsakomybė. Matyt, į alko-
testerį įpūtė mažiau promi-
lių.

Prašė bylą užbaigti 
teismo baudžiamuoju 
įsakymu
Į teismą su pareiškimu 

kreipėsi Panevėžio apygar-
dos prokuratūros Panevėžio 
apylinkės prokuratūros pro-
kuroras Gediminas Stočkus. 
Jis prašė teismo procesą už-
baigti teismo baudžiamuoju 
įsakymu, pripažįstant R. D. 
kaltu, padarius nusikalti-
mą, numatytą Baudžiamojo 
kodekso 2811 straipsnio 1 
dalyje. Siūlyta viena iš ga-
limų bausmių – bauda. Jos 
dydis 60 bazinių bausmių ir 
nuobaudų dydžių (toliau – 
MGL) (3000 Eur). Taip pat 
siūlytos baudžiamojo povei-
kio priemonės – automobi-
lio konfiskavimas valstybės 
nuosavybėn bei uždraudi-
mas vairuoti transporto prie-
mones.

Pasekmės: bauda, teisės 
vairuoti ir automobilio 
netekimas
Teismas tenkino šį proku-

roro prašymą. Už nusikalti-

mą, numatytą Baudžiamojo 
kodekso 2811 straipsnio 1 
dalyje, R. D. skirta 60 MGL 
(3000 Eur) dydžio bauda. Ši 
bausmė sumažinta trečdaliu, 
kadangi byla išnagrinėta su-
paprastinto proceso būdu ir 
galutinė bausmė - 40 MGL 
(2000 Eur) dydžio bauda. 
Ši suma sumažėjo 100 eurų 
– tiek įvertintas kaltinamojo 
pasisvečiavimas areštinėje. 
1900 eurų sumą nuteistasis 
turės sumokėti per 12 mėne-
sių. Vėliau išieškojimu gali 
užsiimti antstoliai. Kriaunų 
seniūnijos gyventojui už-
drausta vairuoti visų rūšių 
kelių transporto priemones 

3 metams, jo automobilis 
„VW Golf“, įvertintas apie 
1200 eurų, konfiskuojamas 
valstybės nuosavybėn.

2022 m. birželio 27 d. 
priimtas teismo baudžia-
masis įsakymas išsiųstas 
nuteistajam. Per 14 dienų 
nuo šio dokumento įtei-
kimo nuteistasis turi teisę 
pareikšti prašymą surengti 
bylos nagrinėjimą teisme 
žodžiu, prašyti skirti kitokią 
bausmę, tačiau praėjus šiam 
laikotarpiui, baudžiamasis 
įsakymas įsiteisėja ir yra ne-
skundžiamas.

Rita GRIGALIENĖ

Seimas apribojo galimybes dviem 
paroms sulaikyti asmenis ne 
nusikaltimo vietoje

Šią savaitę parlamen-
tarai priėmė Teisingumo 
ministerijos rengtas Bau-
džiamojo proceso kodek-
so pataisas.

Pagal jas, laikinam as-
menų sulaikymui bus tai-
komi tie patys pagrindai 
kaip ir suėmimui, tai yra 
jei kyla grėsmė, kad asmuo 
slapstysis, trukdys proce-
sui, darys naujus nusikal-
timus.

Priimtos pataisos nu-
mato, kad tuo atveju, jeigu 
asmuo būtų sulaikomas ne-
užklupus nusikaltimo vie-
toje, jis būtų pristatomas 
pas teisėją dėl suėmimo 
skyrimo, nebent paaiškėtų 
naujos aplinkybės, kurios 
negalėjo būti žinomos su-
laikymo metu. 

Pareigūnai privalės su-
rašyti nutarimą dėl sulai-
kymo skyrimo. Jame turės 
būti nurodyta  nusikalsta-
ma veika, dėl kurios as-

muo laikinai sulaikomas, 
jo padarymo vieta, laikas 
ir kitos aplinkybės ir sulai-
kymo pagrindas.

Numatyta galimybė ap-
skųsti sprendimą dėl sulai-
kymo.

Maksimalus laikino su-
laikymo terminas lieka 48 
valandos, po to ikiteismi-
nio tyrimo pareigūnai, kaip 
ir dabar, spręs, ar kreiptis 
į teismą dėl asmens suėmi-
mo, ar jį paleisti.

„Asmens laisvės suvar-
žymo procedūros ir pagrin-
dai, kuriais valstybės insti-
tucijoms suteikiama teisė 

apriboti asmens laisvę, turi 
būti pagrįsti, o laikinas su-
laikymas taikomas tik kon-
krečiais atvejais, kaip tai 
numato Konstitucija. Nau-
jasis reglamentavimas tai 
labai aiškiai apibrėžia. Tai 
užtikrins teisinį aiškumą“, 
– teigė teisingumo minis-
trė Ewelina Dobrowolska.

Per metus vidutiniškai 
pareigūnai sulaiko apie 
19 tūkst. asmenų, įtariamų 
padarius nusikaltimus, iš 
jų iki 2 tūkst. asmenų su-
laikoma ne nusikalstamos 
veikos padarymo vietoje.

BNS inform.

Privalomąją pradinę tarnybą 
baigė 800 šauktinių

Nuolatinę privalomą-
ją pradinę karo tarnybą 
baigė 800 karių, jie papil-
dė kariuomenės aktyvųjį 
rezervą. 

Jaunieji kariai baigė 
tarnybą Sausumos pajėgų 
Mechanizuotosios pėsti-
ninkų brigados „Geležinis 
Vilkas“ Kunigaikščio Vai-
doto mechanizuotajame 
pėstininkų ir Juozo Vit-
kaus inžinerijos batalio-
nuose, Karinių oro pajėgų 
Oro gynybos batalione bei 
Generolo Adolfo Rama-
nausko kovinio rengimo 
centre, pranešė Lietuvos 
kariuomenė. 

Šiuose daliniuose penk-
tadienį surengtos ceremo-
nijos, kuriose jauniesiems 
kariams už atliktą pareigą 
dėkojo jų vadai, motyvuo-
tiems ir tarnybos metu pa-
sižymėjusiems, fizinio bei 
kovinio pasirengimo re-
zultatus parodžiusiems ka-
riams buvo suteikti aukš-

tesni kariniai laipsniai, 
įteiktos padėkos, atminimo 
dovanos.

Per devynis mėnesius 
jaunieji kariai pasisėmė 
teorinių karybos pagrin-
dų žinių, suformavo bazi-
nius karinius įgūdžius bei 
priklausomai nuo tarny-
bos vietos ir pareigų įgijo 
karinę specializaciją bei 
pasirengė vykdyti indivi-
dualias bei kolektyvines 

užduotis. 
Dalis karių planuoja 

savo ateitį sieti su profe-
sine karo tarnyba, kiti bus 
įrašyti į parengtąjį kariuo-
menės personalo rezervą. 
Vėliau kartą per penkerius 
metus jie bus šaukiami į 
20–30 dienų trukmės kar-
totinius mokymus ir pra-
tybas, organizuojamus pa-
rengtojo rezervo kariams.

BNS inform. 
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Nepriklausomas rajono laikraštis

Vaidos Matiukaitės paroda „Stiklo atspindžiai“ – 
nuo odos dirbinių iki juvelyrikos

Tą pačią dieną, kai pra-
sidėjo Rokiškio klasikinės 
muzikos festivalis, atidaryta 
Vaidos Matiukaitės paroda 
„Stiklo atspindžiai“. Ekspo-
nuojami 11 juvelyrikos kū-
rinių, kuriuose mažesnę ar 
didesnę dalį sudaro stiklas: 
vėriniai, apyrankės, auska-
rai ir kitos grožybės, į kurias 
panašių parduotuvėse nete-
ko matyti.

Rasti būdą sujungti me-
džiagas padėjo eksperimen-
tai

Kaip sakė parodos autorė V. 
Matiukaitė, ši paroda gimė po 
ilgo eksperimentavimo su sti-
klu bei kitomis medžiagomis. 
Iš pradžių draugystę su stiklu 
pradėjusi nuo vitražo kūrimo, 
kūrėja pabandė pažiūrėti, kaip 
stiklas „bendrauja“ su kaulu, 
gintaru, sidabru ir kitomis me-
džiagomis. Leidinyje, skirtame 
klasikinės muzikos festivaliui, 
išsakoma mintis: „Stiklo deta-
lės lyg veidrodžio atspindžiai 
rezonuoja mūsų gyvenimus 
bei patirtis ir suteikia papuoša-
lams gylio, šarmo ir gyvybin-
gumo“.

Šiek tiek biografijos
Parodos atidaryme buvo 

pristatyta ir trumpa kūrėjos 
biografija. Rokiškėnams Vai-
da Matiukaitė daugiau žinoma 
kaip odinių dirbinių dizainerė, 
meninių objektų kūrėja. Rokiš-
kis – jos gimtinė. Čia parodos 
autorė gyvena ir dabar. 1992 
metais ji baigė Rokiškio dai-
lės mokykla. Ji kuria meninius 
objektus iš akmens, stiklo ir 
kitų medžiagų (gintaras, kau-
las). Parodose, konkursuose ir 
dirbinių ir odos pristatymuose 
ji dalyvauja nuo 2010-ųjų. V. 

Matiukaitė yra surengusi tris 
akmens miniatiūrų parodas. Ji 
yra 2019 metų monumentalaus 
simbolio – skulptūros „Rokiš-
kis – kultūros sostinė 2019“ 
idėjos autorė. 2021 metais V. 
Matiukaitė baigė juvelyrikos 
mokymus Vilniaus dailės aka-
demijoje pas profesorę Vaidą 
Kėrienę. 2022 metais dailieji 
odos dirbiniai pristatyti mados 
renginyje „The Colors of Life“ 
Filadelfijoje (JAV).

Trumpas interviu
„Rokiškio Sirena“ paprašė 

kūrėjos atsakyti į keletą klau-
simų.

- Prisiminkite save vaikys-
tėje – ką tuo metu labiausiai 

mėgdavote veikti ir kuo sva-
jojote tapti?

- Vaikystėje, turbūt kaip ir 
daugelio vaikų, mano dažniau-
sias užsiėmimas būdavo pieši-
mas. Dar labai mėgau skaityti 
knygas. Kaip ir visi vaikai, 
kuo tik nesvajodavau tapti: ir 
gydytoja, ir mokytoja, ir daili-
ninke... Vaikystė - toks metas, 
kai visos profesijos atrodo įdo-
mios.

- Galbūt Jūsų polinkis į 
kūrybą, meną – paveldėtas?

- Gebėjimą piešti ir kūrybi-
nę „gyslelę“ turbūt paveldėjau 
iš tėčio pusės - Jis ir mano se-
nelis labai gražiai piešdavo.

- Papasakokite apie stiklo 

apdirbimo technologiją juve-
lyrikoje.

- Stiklas - labai jautri ir įno-
ringa medžiaga, reikalaujanti 
labai atsakingo temperatūrinio 
režimo pasirinkimo. Ir labai 
atsakingai turėdavau paruošti 
stiklo detales sulydymui, taip 
vadinamam „kepimui". Mintis 
panaudoti jį papuošalų kūrime 
man atėjo ne iš karto, o po ilgų 
eksperimentų. Prireikė nema-
žai laiko kol išmokau tą stiklą 
suvaldyti.

- Kaip supratau, juvelyri-
ka – ne vienintelė meno rūšis 
Jūsų gyvenime. Ką dar mo-
kate kurti?

- Papuošalų kūrimu užsiimu 
tik laisvu laiku. Tai - savotiškas 

hobis. Mano pagrindinis už-
siėmimas - aksesuarų iš odos 
kūrimas.

- Kiek parodų esate su-
rengusi?

- Dabar - ketvirtoji mano 
personalinė paroda. Esu su-
rengusi tris akmens miniatiūrų 
parodas, nuo 2010 metų daly-
vauju įvairiose parodose, dirbi-
nių iš odos pristatymuose.

- Ar brangūs būtų Jūsų 
pagaminti papuošalai?

- Ar brangūs mano kurti pa-
puošalai? Negaliu atsakyti į šį 
klausimą, nes jų neparduodu. 
Jie skirti mano dukrai.

- Kas Jus labiausiai palai-

ko Jūsų siekiuose?
- Mano siekiuose labiau-

siai mane palaiko mano dukra, 
mama ir, žinoma, draugai.

Parodos autorę pasveikino 
bei gėlėmis apipylė Rokiškio 
krašto muziejaus direktorė Ni-
jolė Šniokienė, Rokiškio rajo-
no savivaldybės Komunikaci-
jos ir kultūros skyriaus vedėja 
Irena Matelienė, autorės drau-
gai ir giminaičiai.

Ši paroda veiks viso klasi-
kinės muzikos festivalio metu: 
nuo liepos 1 d. iki liepos 24 d. 
Atvykdami pasiklausyti muzi-
kos ar apžiūrėti kitų parodų ne-
pamirškite užsukti ir į Rokiškio 
krašto muziejaus salę pirmame 
aukšte apžiūrėti papuošalų.

Rita GRIGALIENĖ
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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 Troškimų kambarys 
00:30 Mirtinas ginklas
01:30 Vagių karalius 
03:30 Volkeris, Teksaso reindžeris
04:15 Alchemija
04:45 Kultūrinė dokumentika

Btv

06:00 FTB
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:25 Teisingumo agentai
09:30 Kalnietis
10:35 Čikagos policija
11:35 Mentalistas
12:35 FTB
13:30 Mano virtuvė geriausia
14:50 Teisingumo agentai

16:00 Kalnietis
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Čikagos policija
19:30 Akloji zona
20:30 Pričiupom
23:15 Titanų įniršis 
01:05 Strėlė
02:00 Akloji zona

Lrytas

05.15  Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06.30 Klausimėlis
07.00 Reali mistika
08.00 Juvelyrų klanas
09.00 Pėdsakas. Ukraina
10.05 Triguba apsauga
11.10 Neišsižadėk
12.15 TV parduotuvė
12.30 Neatrasta Rusija
13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
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06:00 Himnas
06:02 Draugiška Lietuva
07:00 Smalsumo genas
07:30 Pasaulio puodai
08:30 Gyvenk kaip galima 
švariau
09:00 Labas rytas, Lietuva
09:30 Žinios
10:00 Valstybės 
apdovanojimų įteikimo 
ceremonija 
10:45 Labas rytas, Lietuva
11:30 Žinios
11:55 Iškilminga valstybės 
ir istorinės vėliavų 
pakėlimo ceremonija. 
Lietuvos Respublikos 
Prezidento kalba
13:00 Valstybės diena. 
Šv. Mišios iš Vilniaus 

Šv. vyskupo Stanislovo ir Šv. 
Vladislovo arkikatedros bazilikos 
14:00 Dalinkimės istorija: Lietuva 
ir Ukraina. Diskusija: kas yra 
Ukraina?
15:30 Skrydis per Atlantą
17:10 Viktorija 
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Žinios
19:00 Aš tikrai myliu Lietuvą
20:00 „Tautiška giesmė aplink 
pasaulį“
21:00 „Tautiškos giesmės“ 
giedojimas Lietuvoje ir visame 
pasaulyje
21:10 Panorama
21:40 Dviračio žinios
22:10 Jazzu koncertas „Sapnas“
23:40 Grančesteris 
00:30 Pusryčiai pas kaimyną
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Aš tikrai myliu Lietuvą
02:00 LRT radijo žinios

02:05 Viktorija 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios
04:05 Stilius
05:00 Aš tikrai myliu Lietuvą

Tv3

06:00 Bakuganas. Kovos planeta
06:10 Princesė undinėlė ir piratai
07:45 Žmogus-voras 2
10:20 Marlis ir aš: šuniukų metai
12:10 Meškiukas Padingtonas
14:15 Visados kaip pirmą kartą
16:15 Didysis šou meistras
18:30 TV3 žinios
19:30 Himno giedojimo šventė
21:10 Dangaus karalystė
00:05 Naktinė pamaina
01:05 Elementaru
02:05 X mutantai
03:05 Naktinė pamaina
04:00 Tobula kopija

Lnk

06:20 Lino. Nuotykiai katino 
08:00 Mėnulio užkariautojai
09:50 Smurfai 2
11:50 Lesė grįžta 
13:45 Žmogus-voras 3 
16:30 Smokingas
18:30 Žinios
19:30 Tobulas pasimatymas
20:55 „Tautiškos giesmės" 
giedojimas Vilniaus Rotušės 
aikštėje
21:05 Tobulas pasimatymas tęsinys
21:55 Vagių karalius
00:05 Tylos zona
01:55 Pabėgimo planas

Btv

07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:25 Rojaus sodai. Pietų Azija 
09:35 Kinijos gulbių ežeras
10:45 Susipažinkite - supervoverės

11:55 Mano virtuvė geriausia 
13:10 Skola tėtušiui
15:20 Mano tėtis nuvarė mašiną 
17:10 Gyvenimas ant ratų
19:05 Aš - šnipas
21:00 Titanų įniršis
22:50 Neramumai Bronkse
00:35 Strėlė

Lrytas

05.15  Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06.30 Grilio skanėstai 
07.00 Reali mistika
08.00 Juvelyrų klanas
09.00 Pėdsakas. Ukraina
10.00 Grupės “Studija” ir R. 
Ščiogolevaitės koncertas
12.15 TV parduotuvė
12.30 Renkuosi studijuoti
13.00  Radži koncertas
14.00 Vaikai iš “Amerikos” 
viešbučio“
16.00 Reporteris

16.30 Siaubingosios gamtos 
stichijos
17.30 Aiškiaregė
18.00 Reporteris
18.30 Neatrasta Rusija
19.00 Reali mistika
20.00 Reporteris
20.30 Grupės “Mokinukės” 
koncertas
21.30 B. Dambrauskaitės 
koncertas
22.30 Reporteris
23.00 Neatrasta Rusija
23.30 Siaubingosios gamtos 
stichijos
00.30 Teisingumo agentai
01.30 Reali mistika
02.30 TV parduotuvė
02.45 Mokslo ritmu
03.00 B. Dambrauskaitės 
koncertas
03.55 Siaubingosios gamtos 
stichijos
04.35 Reali mistika
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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 Mūšio laukas
12:30 Nacionalinė 
ekspedicija
13:30 Čia mano sodas
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:25 Viktorija 
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 Slėpynės 

22:50 Grančesteris
23:40 Hadsonas ir Reksas 
00:30 Mūšio laukas
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Paskutinė stotis
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Viktorija
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios
04:05 Praeitis ateičiai
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Vizionieriai
05:15 Ponių rojus

Tv3

06:30 Magiškoji komanda
07:00 Monstrų viešbutis
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis
08:00 Tunelis
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 Tunelis 
20:30 Kurmis
21:30 TV3 vakaro žinios 
22:30 Pavojingas laimikis
00:45 Naktinė pamaina
01:45 Elementaru
02:45 X mutantai
03:45 Naktinė pamaina
04:40 Tobula kopija

Lnk

06:00 Pakvaišusi porelė
07:00 Ūkininkas ieško žmonos
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Rimti reikalai 
11:00 Keičiu žmoną
12:00 Vidurdienio žinios
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Pabelsk į mano širdį

16.00 Reporteris
16.30 Siaubingosios gamtos 
stichijos
17.30 Aiškiaregė
18.00 Reporteris
18.30 Pokalbiai prie jūros
19.00 Reali mistika
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Neišsižadėk
22.30 Reporteris
23.00 Pokalbiai prie jūros
23.30 Siaubingosios gamtos 
stichijos
00.30 Teisingumo agentai
01.30 Reali mistika
02.30 TV parduotuvė
02.45 Mokslo ritmu
03.00 Triguba apsauga
03.55 Siaubingosios gamtos 
stichijos
04.35 Reali mistika
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08 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 Pusryčiai pas 
kaimyną
12:30 Gimę tą pačią dieną
13:30 Euromaxx
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:25 Viktorija 
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Auksinis protas

22:15 Greiti ir įsiutę 6
00:20 Asako 
02:15 Istorijos detektyva
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Mano geriausias draugas
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Išpažinimai
04:35 Šventadienio mintys
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Vizionieriai
05:15 Ponių rojus

Tv3

05:05 Tobula kopija
06:00 Bakuganas. Kovos planeta
06:30 Magiškoji komanda
07:00 Monstrų viešbutis
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis
08:00 Tunelis
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė

11:00 Aistros spalva
12:00 Nuodėminga žemė
14:00 Meilės gijos
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:00 Lidl grilio talentai
18:30 TV3 žinios
19:30 Kalakutai. Atgal į ateitį
21:15 Divergentė
00:15 Žiulio Verno Paslaptingoji 
sala
02:10 Diena po rytojaus
04:40 X mutantai

Lnk

06:00 Pakvaišusi porelė
07:00 Ūkininkas ieško žmonos
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Rimti reikalai
11:00 Keičiu žmoną
12:00 Vidurdienio žinios

13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios 
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Pagrobimas 2
22:50 Mirties apsas
00:40 Didžioji skola 
03:10 Troškimų kambarys
04:45 Volkeris, Teksaso reindžeris

Btv

06:00 FTB
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:25 Teisingumo agentai
09:30 Kalnietis
10:35 Čikagos policija
11:35 Mentalistas
12:35 FTB
13:30 Mano virtuvė geriausia
14:50 Teisingumo agentai

16:00 Kalnietis
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Čikagos policija
19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Spąstai
23:40 Superbombonešis. Naikinti 
viską
01:55 Strėlė

Lrytas

05.15 Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06.30 Klausimėlis
07.00 Reali mistika
08.00 Juvelyrų klanas
09.00 Pėdsakas. Ukraina
11.10 Neišsižadėk
12.15 TV parduotuvė
12.30 Neatrasta Rusija
13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai

15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Siaubingosios gamtos 
stichijos
17.30 Aiškiaregė
18.00 Reporteris
18.30 Klausimėlis
19.00 Reali mistika
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Neišsižadėk
22.30 Reporteris
23.00 Klausimėlis
23.30 Siaubingosios gamtos 
stichijos
00.30 Teisingumo agentai
01.30 Reali mistika
02.30 TV parduotuvė
02.45 Mokslo ritmu
03.55 Siaubingosios gamtos 
stichijos
04.35 Reali mistika

Prezidentas: Lietuva pasirengusi 
sukurti reikiamą infrastruktūrą 
JAV nuolatinėms pajėgoms

JAV viešintis prezidentas Gi-
tanas Nausėda šeštadienį susiti-
ko su Pensilvanijos nacionalinės 
gvardijos vadu generolu majoru 
Marku Schindleriu (Marku Šin-
dleriu). Prezidentas pabrėžė, kad 
Lietuva siekia nuolatinio JAV 
karinių pajėgų dislokavimo savo 
teritorijoje ir yra pasirengusi su-
kurti visą reikiamą infrastruktū-
rą.„Karinis bendradarbiavimas 
su JAV yra strategiškai svarbus 
Lietuvai. Transatlantinis ryšys 
yra tiek Lietuvos, tiek visos 
Europos saugumui reikšminga 
sąlyga“, – Prezidentūros prane-

šime cituojamas G. Nausėda.
Susitikime jis pabrėžė, kad 

JAV yra Lietuvos strateginė par-
tnerė ir šalis sąjungininkė. Pasak 
šalies vadovo, JAV ir Lietuvą 
sieja tvirtas įsipareigojimas de-
mokratinėms vertybėms, žmo-
gaus teisėms ir kolektyviniam 
saugumui.

Šalies vadovas teigė, kad pro-
duktyvus ir ilgalaikis Lietuvos 
kariuomenės bendradarbiavimas 
su Pensilvanijos nacionaline 
gvardija prisidėjo prie Lietuvos 
nacionalinio saugumo ir kariuo-
menės stiprinimo.
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PASLAUGOS

•  Erdvų 204 kv. m namą 
Ryšininkų g. 5 kambariai, 
virtuvė, vonios kambarys. Po 
namu rūsys. Erdvus 12,7 a 
sklypas, ribojasi su tvenkiniu 
. Kaina 93000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Skubiai butą Obeliuose, 
Dirbtuvių g. 12. Trijų 
kambarių, bet padarytas 
dviejų, kitas kambarys 
sujungtas su virtuve. Butas 
labai šiltas, renovuotas, yra 
mašinai vieta, rūsys didelis. 
Netoli mokykla, darželis. 
Kaina 11000 Eur.  
Tel. 8 609 88 296. Rokiškis
• Namo dalį Lašo g. 60 
kv. m. Pirmas aukštas. 
Žemės 5,48 a. Šulinys. 
Komunikacijų nėra. Sklypas 
šalia Velniakalnio sodų. 
Kaina 5500 Eur.  

PERKA

NEKILNOJAMASIS TURTAS

Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
•  10 a žemės sklypą 
su namuku II aukštų. 
4 kambariai, 57 kv. m 
gyv. ploto. Didelis rūsys, 
sandėliukas, garažas. Nėra 
komunikacijų – nuotekų, 
vandens. Elektra yra. 
Plastikiniai langai, šarvo 
durys. Strategiškai patogi 
vieta, Rokiškio miesto 
teritorijoje .  
Tel. 8 664 11 594. Rokiškis
•  2 kambarių butą 
renovuotame name. 7 aukštas 
. Kaina 42000 Eur.  
Tel. 8 634 88 847. Rokiškis
•  Obelių miestelio centre 
šalia bažnyčios, seniūnijos, 
ambulatorijos, įvairių 
krautuvėlių 88 kv. m namą. 
Daugiau informacijos 
telefonu . Kaina 7000 Eur. 
Tel. 8 670 06 481. Rokiškis
•  Labai geroje vietoje namą, 
ūkinius pastatus, pirtis, 
medinį garažą. Yra trifazis. 
28 a žemės. Panemunėlio 
gelež. st., Rokiškio raj. Rami 
vieta, labai geri kaimynai . 
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
•  Sandėliavimo patalpos nuo 
100 iki 200 kv. m .  
Tel. 8 639 86 898. Rokiškis
•  Norite gyventi žalumos 

apsuptoje aplinkoje, tačiau 
netoli Rokiškio? Kviečiame 
įsigyti namą su pagalbiniais 
pastatais, taisyklingo 
stačiakampio formos, 15 a 
sklype Kavoliškyje, Sodo 
gatvėje. Trifazė elektra, 
vandentiekis, kanalizacija, 
asfaltas . Kaina 33000 Eur. 
Tel. 8 617 21 344. Rokiškis
•  Namą Antanašės k. 
Medinis, apmūrytas, 
todėl žiemą šiltas. Nauji 
radiatoriai, sertifikuoti 
valymo įrenginiai. Yra 
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pirtelė, šalia namo parkas, 
netoliese žuvingas Našio 
ežeras. Namas šildomas kietu 
kuru. Vanduo iš vietinio 
šulinio . Kaina 53000 Eur. 
Tel. 8 682 30 326. Rokiškis
•  Namą Pandėlyje, 
Puodžialaukės g. Gera vieta, 
vandentiekis. Reikalingas 
remontas . Kaina 7000 Eur. 
Tel. 8 676 93 720. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą Rokiškio 
sen., Miliūnų km. Kaina 
20000 Eur.  
Tel. 8 601 52 157. Rokiškis
•  2 aukštų namą (2 atskirų 
butų). Gerai įrengtas. 2 
virtuvės, 2 tualetai. 202 kv. 
m, miesto vandentiekis, 
kanalizacija. Galimybė pirkti 
pusė namo (vieną aukštą). 
Galimas keitimas . Kaina 
130000 Eur.  
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
•  1 kambario 30 kv. m butą 
renovuotame name Taikos 
g. 13. Pirmas aukštas. 
Balkonas, rūsys, be remonto. 
Renovacija mokama . Kaina 
29000 Eur.  
Tel. 8 605 90 025. Rokiškis
•  1 kambario 36,62 kv. m 
butą Algirdo g. 8. Pirmas 
auštas iš penkių. Su balkonu 
6 kv. m. Remontuotas, 
nauja elektros instaliacija. 
Nemažas rūsys 4,93 kv. m . 
Kaina 40000 Eur.  
Tel. 8 676 94 800. Rokiškis
•  6 a sodą su nameliu - 
vagonėliu. Yra nedidelis 
prūdas, kurį galima praplėsti. 
Į namuką atvesta elektra. 
Sodas yra prie kelio link 
Subatės. Dėl detalesnės 
informacijos ir kainos 
skambinti telefonu .  
Tel. 8 629 53 892. Rokiškis
•  2 kambarių butą Skemų 
kaime su patogumais. 
Plastikiniai langai, nauji 
radiatoriai, stiklintas 
balkonas. Paliekama dalis 
baldų. Priklauso rūsys, ūkinis 
pastatas, garažas, pavėsinė 
ir šiltnamis. Daugiau 
informacijos telefonu .  
Tel. 8 654 53 459. Rokiškis
•  2 kambarių butą su 
patogumais. Yra žemės. 
Centralinis .  
Tel. 8 604 90 724. Rokiškis

DOVANOJA

•  Dovanoju 3 mėn. Bavarų 
veislės šuniukus .  
Tel. 8 648 62 101. Rokiškis
•  Įvairaus dydžio langų 
stiklus ir namo langus, 
balkono rėmus su 
stiklais.&nbsp; Ilgas medines 
kopėčias. Nedidelį kiekį 
karabito . Tel. 8 679 95 305. 
Rokiškis
•  Atiduodu nusipjauti kasmet 
šienaujamą pievą netoli 
Rokiškio, 5,5 ha .  
Tel. 8 614 33 098. Rokiškis
• Dovanoju 6-7 traktorines 
priekabas pjuvenų. Pasikrauti 
ir išsivežti patiems.  
Tel. 8 610 06 145. Rokiškis
•  Dovanoju šakas. Išsivežti 
patiems. Rokiškio mieste . 
Tel. 8 677 12 829. Rokiškis
•  Siūlau neatlygintinai, iš 
sklypo pasirinkti įvairioms 
reikmėms krapų .  
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis

KITA

Tel. 8 602 87 040. Rokiškis
• Pirčiai vantas.  
Tel. 8 604 90 724. Rokiškis
• Mišrias arba tik beržo 
malkas. Skaldytos kaladėmis. 
Tel. 8 643 29 176. Rokiškis
•  Įvairią pjautą statybinę 
medieną . Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
•  Malkas mažais kiekiais. 
Atvežu . Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
•  Senas tvarto lentas su 
vinimis . Tel. 8 641 59 413. 
Rokiškis
•  Malkas Rokiškio rajone ir 
apylinkėse. Maišas beržinių 
malkų (maišo išmatavimai 
50/52x80) - kaina 4 Eur. 
už vnt., minimalus kiekis 
(su pristatymu) - 10 maišų. 
Be pristatymo: kub. m 
(erdmetris) beržinių malkų 
- 50 Eur . Tel. 8 624 99 571. 
Rokiškis
•  1 kub. m naują plastmasinę 
talpą . Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 650 32 684. Rokiškis
•  Verpimo ratelį su siūlų 
vyniotuvu . Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
•  Popieriaus smulkintuvą . 
Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
•  Tvirtą automatikos skydo 
dėžę 50x50x26 cm . Kaina 
12 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
•  Du trifazius elektros 
kirtiklius 100 ir 250 A .  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
•  Lankstų varinį kabelį 4x16. 
Ilgis 4 m . Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
•  Bokštinės vandens 
siurblinės valdymo skydą 380 
V iki 16 A . Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

•  Įvairias skaldytas malkas. 
Turiu atraižų. Vežu po 2,5 m . 
Kaina 80 Eur.  

•  Tarpinės reles 24 ir 230 V . 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
•  Elektros transformatorius 
230/24 V – 0,05 KVA ir 
230/24 V – 0,1 KVA .  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
•  Programinės laiko rėles 
BЛ – 34У4, BC–10–33 230 
V, 50 Hz . Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
•  Naudotus magnetinius 
paleidėjus PME-211 380/230 
V, 25 A, PME-121 .  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
•  Trifazį el. automatą: AE 
tipo 63 A . Kaina 6 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
•  Sudžiovintą šieną. Išsivežti 
patiems . Tel. 8 624 71 884. 
Rokiškis
•  Lauko šviestuvą . Kaina 
12 Eur. Tel. 8 686 97 344. 
Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius. 50 vnt. 
Kaina 0,50 Eur/vnt.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
•  Naują automobilinį 
kompresorių . Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Sausas malkas, medienos 
atraižas. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Juodo marmuro antkapio 
elementus 0,50x1 m. Obeliai. 
Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 677 79 571. Rokiškis

NUOMA

•  Šeima su dviem vaikais 
ieško išsinuomoti 2-3 
kambarių butą ar dalį namo 
Rokiškio mieste. Siūlyti 
įvairius variantus .  
Tel. 8 678 26 412. Rokiškis
•  Tvarkingas vyras ieško 
1 kambario buto Rokiškio 
mieste ar Obeliuose ilgalaikei 
nuomai nuo liepos 12 d. su 
buitine technika ir baldais iki 
150 Eur . Tel. 8 646 51 495. 
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

•  Ieškoma darbuotoja 
alaus bare 0,5 etato. Gali 
būti vyresnio ar pensijinio 
amžiaus moteris. Darbo 
grafikas slenkantis. 
Atlyginimas minimalus .  
Tel. 8 645 52 939. 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 Eur iki 900 
Eur. Tel. nr. 861003980 .  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
•  UAB Ramundas GM 
reikalinga (-s) padėklų 
surinkėja (-s). Darbo vieta 
- Panemunėlio gelež. stotis, 
Rokiškio r. Darbas nuo 8.00 - 
17.00 val. Darbo užmokestis 
– neatskaičius mokesčių nuo 
850 Eur iki 1000 Eur. Tel. nr. 
861003980 .  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
•  UAB Ramundas GM 
reikalinga (-s) krautuvo 
vairuotoja (-s). Darbo 
vieta - Panemunėlio gelež. 
stotis., Rokiškio r. Darbas 
pamaininis. Darbo užmokestis 
– neatskaičius mokesčių nuo 
1050 Eur iki 1225 Eur.  
Tel. nr. 861003980 .  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
•  Ūkininko ūkis 
ieško traktorininko - 
mechanizatoriaus. Darbas su 

vakarietiška technika .  
Tel. 8 615 29 342. Rokiškis
•  Ieškau pagalbinio 
darbuotojo statybose. Visa 
informacija dėl darbo sąlygų 
ir užmokesčio suteikiama 
telefonu. Tik skambučiai . 
Tel. 8 601 50 703. Rokiškis
•  Ieškomi pjūklininkai darbui 
miške. Dėl informacijos 
kreiptis telefonu .  
Tel. 8 629 78 838. Rokiškis
•  Ieškomi statybininkai 
vidaus ir lauko darbams. 
Pagalbinis darbuotojas su 
vairuotojo pažymėjimu. 
Atlyginimas aptariamas 
pokalbio metu . Kaina 1400 
Eur. Tel. 8 603 64 685. 
Rokiškis
•  Ieškomi plataus 
profilio statybininkai. Be 
komandiruočių . Kaina 
1400 Eur. Tel. 8 656 44 449. 
Rokiškis
•  Ieškome vairuotojo 
vežti prekes į Latviją. 
Reikalavimai: B kategorijos 
teisės, rusų ar latvių kalba, 
mokėti naudotis išmaniuoju 
telefonu. Atlyginimas 
sutartinis . Tel. 8 626 49 347. 
Rokiškis
• Automobilių servisas ieško 
kėbulų paruošėjo. Kaina 
800 Eur. Tel. 8 622 06 975. 
Rokiškis
•  Siūlome darbą statybose. 
Gipso sukimas, plytelių 
klijavimas ir kita. Atlyginimas 
aptariamas pokalbio metu . 
Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 603 62 884. Rokiškis

• Jauna mama ieško darbo. 
Esu komunikabili, imli 
naujovėms. Siekiu tobulėti 
bei siekti naujų įgūdžių. 
Mielai imuosi iniciatyvos 
bei atsakingai vykdau 
pateiktas užduotis. Esu 
nuoširdi, sąžininga. Darbo 
valandos nuo 8 val. iki 17 
val. (nes auginu mažametį 
vaiką). Tel. 8 639 29 566. 
Rokiškis
• Du 18 m. vyrai ieško 
darbo. Siūlykite įvairaus 
pobūdžio darbus. Yra 
galimybė dirbti savaitgaliais. 
Tel. 8 692 39 074. Rokiškis

IEŠKO DARBO
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•  Ieškau darbo Obeliuose. 
Galiu suskaldyti, sukrauti 
malkas, atlikti įvairius ūkio 
darbus . Tel. 8 678 66 187. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu 
prižiūrėti senyvo amžius 
žmogų arba vaikus. Turiu 
patirties. Galiu dirbti ir 
išeiginėmis.  
Tel. 8 625 24 087. Rokiškis
•  Ieškau auklės darbo. 
Galiu vaikus prižiūrėti 
švenčių metu, savaitgaliais. 
Galima pas mane namie 
Obeliuose, turime didelę 
žaidimų aikštelę, vaikiškus 
elektromobilius .  
Tel. 8 621 27 703. Rokiškis
•  Ieškau darbo. Galiu pjauti 
žolę trimeriu .  
Tel. 8 627 31 058. Rokiškis
• Ieškau darbo savaitgaliais. 
Tel. 8 678 26 467. Rokiškis
•  Vyras ieško bet kokio darbo 
. Tel. 8 694 18 278. Rokiškis
•  Ieškau bet kokio darbo 
vasarai. Tinka trumpalaikis ir 
ilgalaikis . Tel. 8 624 24 736. 
Rokiškis

PAŽINTYS

•  Dvi viengules lovas. Po 40 
Eur/ vnt . Tel. 8 672 16 997. 
Rokiškis
•  Labai patogią naują kėdę . 
Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 675 40 662. Rokiškis
•  Kėdę . Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 678 04 702. Rokiškis
•  Etnografinę 1950 m. namų 
gamybos lovą. Obeliai . 
Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 677 79 571. Rokiškis
•  Naują pakabinamą 
šviestuvą (virtuvei) . Kaina 
5 Eur. Tel. 8 679 95 266. 
Rokiškis
•  Pintą sofą su ištraukiama 
miegama dalimi . Kaina 
45 Eur. Tel. 8 686 97 344. 
Rokiškis

BALDAI

•  Geros būklės kėdę. 3 atlošo 
padėtys . Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 611 78 562. Rokiškis
•  Dvivietį fotelį. Ištraukus 
galima gulėti. Obeliai . Kaina 
60 Eur. Tel. 8 677 79 571. 
Rokiškis
•  Apvalų kilimą. Skersmuo 
133 cm . Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 604 36 830. Rokiškis

•  Skalbimo mašiną su 
džiovykle Privileg. Yra 
smulkių defektų. Kaina 
sutartinė. Rokiškio raj . 
Tel. 8 607 07 842. Rokiškis
•  Veikiančią džiovyklę 
Elektrolux 8 kg . Kaina 
80 Eur. Tel. 8 629 11 572. 
Rokiškis
•  Tik 2 savaites naudotą 
šaldytuvą su šaldikliu . Kaina 
220 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
•  Automatinę skalbimo 
mašiną Samsung 6 kg . Kaina 
80 Eur. Tel. 8 639 04 429. 
Rokiškis
• Uogų garintuvą 
(serbentams). Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 679 95 266. Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną 
Čaika 134. Kaina 125 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
•  Oro kondicionierius Adler . 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 614 70 
368. Rokiškis
•  Mažai naudotus oro 
kondicionierius. Kainos nuo 
130 iki 200 Eur .  
Tel. 8 612 81 651. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

•  Labai pigiai visiškai naujas 
net neišpakuotas belaides 
ausines Samsung Galaxy 
Buds Pro . Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 675 40 662. Rokiškis
•  Nešiojamą aktyvią garso 
kolonėlę 120 W. Bluetooth, 
Usb, valdymo pultelis, 2 
belaidžiai mikrofonai, FM 
radijas, jungtys gitarai ir 
laidiniam mikrofonui .  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
•  Radijo imtuvą VEF-214 . 
Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
•  Automobilinį radijo imtuvą 
Bylina-207 . Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Praktiškai naują ausinuką - 
mp3 grotuvą Sony Walkman 
Nw-e394b Mp3 Player with 
Fm radio, 8 G. Tik bandyta 
įsirašyti keletas dainų. Pirktas 
iš Skytech parduotuvės, 
galiojanti garantija iki 2024-
02. Aprašymas 2 foto. Kaina 
65 Eur. Tel. 8 674 41 154. 
Rokiškis
•  Įvairius automobilinius CD 
grotuvus . Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis
•  HE. Usb, radijas. Groja be 
laido . Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 603 77 107. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

•  Sony DVD grotuvą . Kaina 
10 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
•  Juostinį fotoaparatą 
Zorkii-4 . Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
•  Kineskopinį spalvotą 
televizorių Samsung. 
Įstrižainė 35 cm . Kaina 
15 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
•  Kilnojamąjį foto didintuvą 
UPA-5M ir du bakelius foto 
juostų ryškinimui . Kaina 
35 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
•  Palydovinę anteną 1,65 m 
diametro . Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Filmavimo kamerą Sony. 
Kaina 165 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis

•  Įvairaus amžiaus ir lyties 
triušius. Gaidelius: 5 mėn. 
Izabelinius ir Porcelianinius 
Leghornus, 2 m. auksinį 
Bramą, kaimiškus, Šilkių 
mišrūnus . Tel. 8 604 83 293. 
Rokiškis
•  Lynus įžuvinimui .  
Tel. 8 675 97 828. Rokiškis
• Darbinę stambią 14 m. 
kumelę. Dirbanti visus ūkio 
darbus. Mišrūnė - tėvas 
sunkiųjų eržilas, motina 
stambi mišrūnė. Kaina 
derinama. Kaina 2800 Eur. 
Tel. 8 650 46 613. Rokiškis
•  Tris karves .  
Tel. 8 618 49 104. Rokiškis
•  Pavalkus arkliui su priedais 
. Kaina 35 Eur.  

GYVULIAI, GYVŪNAI

Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
•  2 telyčias arba keičiu į 
automobilį. Kaina 800 Eur/
vnt . Tel. 8 615 83 220. 
Rokiškis
•  Pigiai naudotus narvus 
triušiams. Obeliai .  
Tel. 8 686 87 492. Rokiškis
•  2 buliukius - dvynius. Gimę 
birželio 16 d. Motina pieninė 
karvė, tėvas veislinis Ševrolė 
. Tel. 8 621 23 799. Rokiškis

•  Supakuotą visiškai naują 
Huawei Matebook D14 
Ultrabook. Garantija 24 
mėn. Kaina galutinė . Kaina 
340 Eur. Tel. 8 692 25 335. 
Rokiškis
• Modemas Huawei. Galima 
dėti bet kokia Sim kortelę. 
150 MBS. Tel. 8 678 26 467. 
Rokiškis
•  Stacionarų kompiuterį 
su monitoriumi ir priedais. 
Kompiuterio parametrai: 
AMD A8-6600k, GTTS 450 
1 GB GDDR5, 256 GB SDD, 
500 GB HDD. Monitoriaus 
kampas turi defektą, bet 
sutvarkytas . Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 671 49 462. Rokiškis
•  Ps4 500 GB. Būklė 10/10. 
Žaista savaitę. Yra visi 
laidai, du pultai, 1 žaidimas, 
dėžė, pirkimo čekis . Kaina 
180 Eur. Tel. 8 629 94 966. 
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

•  Skubiai Galaxy S21 Ultra 
128 GB. Garantija dar beveik 
metams. USB krovimo laidas 
ir pats telefonas. Dėžutės 
nėra, duosiu kitą . Kaina 
300 Eur. Tel. 8 623 61 756. 
Rokiškis
•  Geros būklės Huawei 
Mate 20 Lite. Minimalus 
korpuso pabraižymai. Ekranas 
tvarkingas. Rašyti SMS jei 
neišeitų prisiskambinti - 
perskambinsiu . Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 626 45 722. Rokiškis
•  Redmi 9A. 
Balandžio mėnesį 
pirktas. Akumuliatorius 
laiko gerai. Juodos spalvos. 
Nedužęs, neskilęs. Dėžės 
nėra. Kroviklis . Kaina 
70 Eur. Tel. 8 603 03 310. 

MOBILIEJI TELEFONAI

Rokiškis
• Geros būklės telefoną 
Huawei P40 Pro. 256 GB 
atmintis. Kaina 270 Eur. Tel. 
8 607 68 436. Rokiškis
•  Geros būklės iPhone 8 
64 GB. Spalva sidabrinė. 
Magnetinis dėkliukas. 
Kroviklis. Domina keitimas . 
Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
•  Idealios būklės kaip naują 
iPhone 8 64 GB. Spalva 
Gold. Dokumentai, dėžutė, 
dėkliukas, ausinės, uždėtas 
apsauginis stikliukas ant 
ekrano. Pirktas naujas 
Lietuvoje. Domina keitimas . 
Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
•  Geros būklės iPhone X 64 
GB. Spalva sidabrinė. Pilna 
komplektacija. Dokumentai. 
Dėžutė, kroviklis, ausinės, 
penki dėkliukai. Pirktas 
naujas Lietuvoje. Domina 
keitimas . Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
•  Idealios būklės kaip naują 
iPhone 8 64 GB. Spalva 
juoda. Dokumentai, dėžutė, 
silikoninis dėkliukas, ausinės. 
Uždėtas apsauginis stikliukas 
ant ekrano. Domina keitimas . 
Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
•  Geros būklės Samsung 
Galaxy S9 64 GB. Pilna 
komplektacija. Spalva 
Coral Blue. Dedasi dvi Sim 
kortelės. Dokumentai, dėžutė, 
ausinės, kroviklis, 2 dėkliukai 
(1 magnetinis), belaidis 
kroviklis. Pirktas naujas 
Lietuvoje. Domina keitimas . 
Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
•  Visiškai naują nenaudotą 
Samsung Galaxy A 53 5G 128 
GB. Tele2 24 mėn. garantija. 
Domina keitimas . Kaina 
350 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis
•  Idealios būklės kaip naują 
iPhone 7 256 GB. Spalva 
Rose Gold. Kroviklis. 
Ausinės. Dėkliukas. Domina 
keitimas . Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
•  Redmi 9C. Skilęs ekranas, 
turi juosta kampe, nauja Lcd 
ekraną galima rasti po 20 Eur 
. Kaina 30 Eur.  

Tel. 8 696 38 718. Rokiškis
•  Huawei Nova 9 128 GB. 
Pirktas vasario mėn., atrodo 
kaip naujas. Garantija iki 24 
m., pilna komplikacija . Kaina 
160 Eur. Tel. 8 670 59 890. 
Rokiškis

•  Triratuką. Reik apsivalyti. 
Ilga laika stovėjo garaže .  
`Tel. 8 603 03 336. Rokiškis
•  Maxi Cosi. Reikia 
išsiplauti. Stovėjo sausame 
garaže. Apdulkėjo . Kaina 
70 Eur. Tel. 8 603 03 336. 
Rokiškis
• Naudotą balansinį dviratį 
First Bike Special. Mėlynos 
spalvos. Pirktas naujas, 
naudotas vieno vaiko, kitam 
netiko. Būklė labai gera, 
viskas tvarkinga, niekas 
nelūžę. Yra dėžė ir aukščio 
mažinimo priedas. Kaina 
85 Eur. Tel. 8 699 86 850. 
Rokiškis
•  Naudotą vaikišką dviratį 
Focus Raven Rookie. Ratų 
dydis 16 colių, yra papildomi 
ratukai. Yra naudojimosi 
žymių, tačiau važiuoja 
tvarkingai . Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 699 86 850. Rokiškis
• Labai geros būklės stalinį 
šviestuvą. Turi 3 šviesos 
lygius, galima apatinę 
lemputę naudoti kaip 
naktinę lemputę. Yra spalvų 
pasirinkimas. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 625 23 063. Rokiškis
•  Mažai naudotus dviratukus. 
Vienas 2-4 m. vaikui, kitas 
mergaitei 4-10 m. Abiem yra 
pridedami ratukai .  
Tel. 8 618 33 452. Rokiškis
•  Tvarkingą vaikišką kėdutę 
dviračiui . Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 678 10 002. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

•  Traktoriukas Jonsered LR-
13. Variklis 12,5 hp, pavarų 
dėžė mechaninė, deka dviejų 
peilių, naujas akumuliatorius, 
tepalai. Info a.ž. arba telefonu 
. Kaina 830 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
•  Stihl 2,4 kW. Galiu siusti ir 
paštu arba paštomatu . Kaina 
155 Eur. Tel. 8 675 88 304. 
Kupiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA
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• Žoliapjovę Honda. Kaina 
155 Eur. Tel. 8 625 04 387. 
Rokiškis
•  Nauja trimerį. Gausi 
komplektacija . Kaina 120 
Eur. Tel. 8 621 51 352. 
Rokiškis
• Naują benzininį pjūklą HPG 
1,7 ir 2,3 kW. Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 631 25 562. Rokiškis
• Benzininius pjūklus 
Husqwarna 2 kW, 160 Eur 
ir Jonsered 2 kW, 155 Eur. 
Galiu siusti ir paštomatu arba 
pasiimate iš vietos.  
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
•  Žoliapjovę - krūmapjovę . 
Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 631 25 562. Rokiškis
• Naują savaeigę žoliapjovę 
su surinkimo krepšiu. Kaina 
240 Eur. Tel. 8 604 36 830. 
Rokiškis
• Naują trimerį - krūmapjovę 
Tamer Pro. Turi antivibracinę 
sistemą ir daug priedų. Kaina 
130 Eur. Tel. 8 604 36 830. 
Rokiškis

•  Baltas naudotas plytas. 
300 vnt. po 0,10 Eur . Kaina 
30 Eur. Tel. 8 656 28 200. 
Rokiškis
•  Įvairaus storio viengubo 
ir dvigubo pjovimo lentas . 
Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 687 56 716. Rokiškis
•  Lode blokelius. Likutis po 
statybų . Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 699 86 850. Rokiškis
•  MDP ir PVC palanges su 
plačia spalvų gama: balta 
medžio imitacija, balintas 
ąžuolas, šviesus ąžuolas, 
bukas, marmuras, šviesiai 
pilka ir kitos. Apžiūrėti galite 
Vilniaus g. 5, Rokiškis .  
Tel. 8 652 77 066. Rokiškis
•  Stiklą 6 mm storio, 91x25 
cm, 6 vnt ir 4 mm, 157x35 
cm 2 vnt . Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
•  Seną akmeninį kirvuką . 
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis
•  Geros kokybės pjautą 
statybinę medieną .  
Tel. 8 618 33 452. Rokiškis
•  Lapuočių dailylentes, 
medieną pirties gultams .  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
•  Įvairaus pjovimo statybinę 
medieną . Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
•  2 kub. m gegnių 15x5 cm. 
Kub. m kaina 300 Eur. Ir 

STATYBINĖ ĮRANGA

viengubo pjovimo lentas .  
Tel. 8 688 95 924. Rokiškis
•  Generatorių .  
Tel. 8 685 26 150. Rokiškis

• Hidraulinį vandens purvo 
siurblį. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis
•  GAZ 51, 53 padangas, dalis 
. Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
•  Šiaudų šieno rulonų šakės. 
Kabinamos traktoriaus gale, 
rusiškos . Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
•  Tinklines akėčias .  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
•  SK-5 Niva dalimis .  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
•  Storasienę talpą 800 l. 
Nuo bebokštės, uždėta ant 
važiuoklės .  
Tel. 8 615 19 401. Kupiškis
• T-25 be kabinos. DAF 
10 t priekabą. Diskines 
šienapjoves. Trąšų barstomąją 
dvidiskę. Tel. 8 699 43 192. 
Rokiškis
•  Šieno grūdų džiovinimo 
ventiliatorių 7,5 kW. Pandėlys 
. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 676 93 720. Rokiškis
•  Naudotus skriemulius 13, 
20, 22 cm diametro .  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
•  Savadarbės priekabos 
dokumentus .  
Tel. 8 607 82 484. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

TRANSPORTO PRIEMONĖS

•  VW Sharan. 2004 m., D 
1,9 l, 96 kW, galiojanti TA. 
Mėlynos spalvos . Kaina 
2200 Eur. Tel. 8 671 75 080. 
Rokiškis
•  Geros būklės vaikišką 
dviratį. R20 ratai. 3 vidinės 
pavaros . Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 622 68 880. Rokiškis
•  Naudotą 4 bėgių dviratį. 
Bėgiai stebulėje. Stabdis 
- pedalais. Tinka vaikams 8 - 
12 m . Kaina 95 Eur.  
Tel. 8 674 32 962. Rokiškis
•  Lengvojo automobilio 
priekabas be dokumentų. 
Tinka Japoniškam 
traktoriukui, žoliapjovei, 
traktoriukui .  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
•  Gerą Audi A4 B7. 2005 
m., 2,5 l, 120 kW, TA iki 
2024-03. Viskas veikia, daug 
privalumų, tvarkinga . Kaina 
2650 Eur. Tel. 8 646 04 522. 

Rokiškis
•  Motorinį dviratį . Kaina 
250 Eur. Tel. 8 627 31 058. 
Rokiškis
•  Dviračius. 26 colių ratai. 
Po 90 Eur . Tel. 8 674 54 495. 
Rokiškis
•  Audi. 1992 m., benzinas/
dujos, automatinė pavarų 
dėžė, variklio tūris 1984 kub. 
m, 66 kW, TA iki 2023-10. 
Auksinės spalvos . Kaina 
600 Eur. Tel. 8 670 33 721. 
Rokiškis
• Tvarkingą dviratį. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 612 28 947. 
Rokiškis
•  Renault Espace visą arba 
dalimis. Be TA . Kaina 300 
Eur. Tel. 8 688 95 924. 
Rokiškis
•  Reno Megane Scenic. 1,6 
l, 16 V, TA 10-26, bendzinas . 
Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 621 68 168. Rokiškis
•  Opel Vectra. 2005 m., 110 
kW, dyzelis. Skilęs priekinis 
stiklas, pasibaigusi TA. Kaina 
sutartinė . Tel. 8 614 99 635. 
Rokiškis
•  Motociklą Jianshe JS50Q-5 
kitaip vadinamą dekta. 
Nesikuria, nevažiuoja, 
kibirkštis labai silpna. Galbūt 
kam nors reikėtų .  
Tel. 8 693 58 895. Rokiškis
•  2 vaikiškus dviračius. 20 
colių ratai. Žalias su juodu 40 
Eur., geltonas 15 Eur .  
Tel. 8 652 75 693. Rokiškis
• Tvarkingą ir prižiūrėtą 
hibridinį miesto dviratį 
28R. Deore Xt permetėjai. 
Hidrauliniai stabdžiai. Pilnai 
paruoštas eksploatuoti mieste. 
Galimas siuntimas autobusu. 
Kaina 360 Eur. Tel. 8 624 53 
495. Rokiškis
• Tvarkingą ir prižiūrėtą 
miesto dviratį Hibridas 
28R. Pakeistos naujos 
dalys: stabdžiai, rankenėlės, 
padangos, permetėjas. Pilnai 
paruoštas eksploatuoti mieste. 
Galimas siuntimas autobusu. 
Kaina 380 Eur. 
Tel. 8 624 53 495. Rokiškis
•  VW Sharan. 1999 m., 1,9 l, 
TDI, 81 kW, TA iki 2024-06 . 
Kaina 1100 Eur.  
Tel. 8 629 69 185. Rokiškis
•  Džipą Land Rover, TA 2023 
06. Tvarkingas, važiuojantis . 
Tel. 8 622 59 481. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

•  Dalimis: Gord Galaxy 1,9 
l, dyzelis, 66 kW, Mersedes 
A17, 1,6 l, dyzelis .  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
•  Škoda originalius ratlankius 
R16 5/112 . Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 641 48 433. Rokiškis
•  Golf 4 galinio stiklo 
spoilerį . Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 615 64 948. Rokiškis
• Motorolerio naują galinį 
lietą ratą R17.  
Tel. 8 676 78 801. Rokiškis
•  Lietus ratlankius. Skylės 
4x108, centrinė skylė 72, yra 
žiedai ant apie 63. ET35 6J. 

Vasarinės padangos 195/60 
R15, 4-5 mm . Kaina 90 Eur. 
Tel. 8 627 67 899. Rokiškis
•  Stabdžių trinkeles 
(kaladėles). Komplektą 
Chrysler . Tel. 8 675 28 424. 
Rokiškis
•  Daiktus, dalis. Kaina nuo 5 
iki 20 Eur . Tel. 8 626 71 992. 
Rokiškis
•  Padangas 195/65 R15 
Brigdestone. Likutis 6-7 mm . 
Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 606 14 217. Rokiškis
•  Renault Espace dalimis. 
2003 m., 2,2 l, DCI, variklio 
defektas . Tel. 8 624 31 256. 
Kupiškis

•  Audi A4 dalimis. 1,9 l, 
81 kW . Tel. 8 682 58 004. 
Rokiškis
•  Kuro purkštukus tinkančius 
Alfa Romeo - 147, Fiat 
- Bravo, Croma, Doblo, 
Multipla, Punto, Sedici, 
Stilo, Opel - Astra, Signum, 
Vectra, Zafira, Suzuki – SX4. 
Kodas 0445110276. Yra 2 
vnt. Restauruoti. Analogai: 
0986435148 . Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
•  Vectra sportines spyruokles 
. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 623 71 032. Rokiškis

Bibliotekoje vyko Globos centro 
organizuota paskaita - seminaras

Birželio 29 d. Rokiškio 
rajono savivaldybės Juozo 
Keliuočio viešojoje biblio-
tekoje vyko Obelių sociali-
nių paslaugų namų Globos 
centro organizuota paskai-
ta - seminaras „Vaikų elge-
sio ir emocijų sutrikimai. 
Kaip suprasti ir padėti", 
kurią skaitė lektorė Ieva 
Galvelytė - Adomavičienė 
iš Terapinio ugdymo cen-

tras „Aplink".

Paskaitos - seminaro metu 
buvo nagrinėjamos vaikų el-
gesio ir emocijų sutrikimų, 
traumų priežastys, artimo 
ryšio su vaiku kūrimo svar-
ba bei kiti pagalbos vaikams 
būdai.

Taip pat lektorė pristatė 
filmą „ReMoved", sukėlusį 
daug emocijų gausiam daly-

vių būriui.

Globos centro padalinio 
vadovė Jolanta Šapokienė 
visų paskaitos - seminaro 
dalyvių vardu padėkojo lek-
torei ir pasidžiaugė infor-
matyvia bei naudinga vaikų 
globos savaitės diena!

Rokiškio rajono Obelių 
socialinių paslaugų namų 
globos centro inform.
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Liepos 5-oji, 
antradienis, 
27 savaitė.

Iki Naujųjų liko 180 dienos.
Dangaus kūnai: 

saulė teka 4.50 val., 
leidžiasi 21.56 val. 

Dienos ilgumas 17.06 val.
Mėnulis (jaunatis)

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Antanas, Butginas, Filomena, 
Gintas, Karolina, Mantmilė

Rytoj: Marija, Nervydas, Ginvilė, 
Dominyka, Domė, Mindaugas, 
Nervilė, Nervilas, Nerilė, Nerilis

Poryt: Sangailas, Vilgailė, Estera, 
Astijus, Elita, Sangaudas

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1791 — pirmuoju Didžiosios 
Britanijos ambasadoriumi JAV tapo 
George Hammond (Džordžas Ha-
mondas).

1811 — Venesuela tapo pirmąja 
Pietų Amerikos valstybe, išsikovoju-
sia nepriklausomybę.

1830 — prancūzai okupavo Al-
žyrą.

1841 — Thomas Cook (Tomas 
Kukas) atidarė pirmąją savo turizmo 
agentūrą.

1865 — pirmą kartą pasaulyje 
įvestas greičio apribojimas: Didžiojo-
je Britanijoje traukiniai galėjo važiuo-
ti vos 2 mylių per valandą greičiu.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1888 — gimė rusų kilmės lietu-
vių rašytojas Jonas Mackevičius.

1927 — gimė poetė Liūnė Su-
tema (Zinaida Nagienė-Katiliškie-
nė).

1936 — gimė skulptorius Ste-
ponas Šarapovas. Mirė 1981 m.

2000 — eidamas 95-uosius 
metus Vilniuje mirė prozininkas ir 
publicistas Liudas Dovydėnas.

2012 — skulptorius Juozas 
Zikaras už ypatingus nuopelnus 
Panevėžiui ir Lietuvai paskelbtas 
Panevėžio miesto garbės piliečiu.

Post scriptum
Dauguma žmonių mano, kad jei 
jie būtų kitoje vietoje ar turėtų 
kitą darbą, jie būtų laimingesni. 

Semkitės laimės iš to, ką jūs 
darote dabar ir neatidėliokite 

džiaugsmo ateičiai.

Gaivus braškių ir citrinų limonadas

PARUOŠIMO BŪDAS:
1. Braškes, medų ir iš citrinos išspaustas sultis sudėti į elektrinio trintuvo indą ir sutrinti 
iki tyrės konsistencijos. Perkošti per sietelį (nebūtina, bet gėrimo konsistencija bus ma-
lonesnė, o spalva - gražesnė).
2. Į ąsotį, kuriame tieksite gėrimą, sudėti ledukus, ant jų - paruoštą braškių masę. Viską 
užpilti gazuotu vandeniu.
3. Braškes pasmulkinti vidutinio dydžio gabalėliais, citriną supjaustyti nedideliais kube-
liais arba plonais griežinėliais. Mėtų lapelius švariai nuplauti.
4. Braškes, citriną ir mėtas dėti ąsotį su gėrimu, lengvai permaišyti.
Patarimai:
Jei norisi daugiau saldumo galite didinti medaus ar kito saldiklio kiekį arba kartu su 
braškėmis sutrinti vieną nedidelį bananą.

INGREDIENTAI:
• 1 litras gazuoto vandens
• 250 gramų braškių (apytikriai)
• 1 vienetas citrinų
• 1 šaukštas medaus (arba pagal 

skonį, galima keisti cukrumi, klevų 
sirupu, stevija ar kt.)

• pagal poreikį Ledukų
PATIEKIANT:
• 1 sauja braškių
• 0.5 vieneto citrinų
• 1 saujelė mėtų (nebūtina)

Jubiliejinis Rokiškio klasikinės 
muzikos festivalis pradėtas 
komiška opera „Tarnaitė 
ponia“

Penkioliktasis tarptau-
tinis Rokiškio klasikinės 
muzikos festivalis Ro-
kiškio krašto muziejuje 
liepos 1 d. pradėtas net 
dviem renginiais – Vaidos 
Matiukaitės juvelyrikos 
darbų parodos „Stiklo 
atspindžiai“ atidarymu 
bei keliaujančios operos 
spektakliu „Tarnaitė po-
nia“. Tai viena populia-
riausių 18-ojo amžiaus 
italų vėlyvojo baroko 
kompozitoriaus, komiš-
kosios operos kūrėjo Gio-
vanni Battista Pergolesi 
operų. Kūrinys Rokiškio 
krašto gyventojams ir 
svečiams pristatytas vil-
kiko priekaboje įrengtoje 
scenoje, kurios dekora-
cijos primena pereinamą 
lėlių namelį. Žiūrovai 
operos susėdo žiūrėti po 
atviru dangumi – neto-
li Rokiškio dvaro vartų: 
kas - ant sulankstomų kė-
dučių, kas - ant pledų, o 
kas - ir stovėdami.

„Vis tiek turim sodinti
savo obelis“
Prieš prasidedant operai, 

buvo pristatytas pats klasi-
kinės muzikos festivalis, 
kuris tęsis nuo liepos 1 d. 
iki liepos 24 d. Kaip kalbė-
jo renginio vedėja, penkio-
liktasis festivalis išsiplėtė 
ir kalendorine apimtimi, ir 
renginių gausa. Jo tikslas - 
skleisti klasikinės muzikos 
kultūrą, skatinti domėtis 
naujomis meninės išraiš-
kos priemonėmis, supažin-
dinti su jaunąja menininkų 
karta - talentingais klasiki-
nės bei jazz muzikos atli-
kėjais. Festivalį pristatan-

čiame leidinuke pacituoti 
Czx. Milosz žodžiai: „Net 
jei tuoj pasaulio pabaiga, 
mes vis tiek turim sodinti 
savo obelis“.

Operoje – žinomi 
atlikėjai
Baroko epochą atspin-

dintys aktorių kostiumai, 
grimas ir to meto operos 
maniera nukelia į Italiją 
ir mūsų žiūrovo dėmesį 
patraukia neįprastu akiai 
vaizdu. Vaidinimą parengė 
Lietuvos nacionalinis ope-
ros ir baleto teatras, mu-
zikos atlikėjai - šio teatro 
simfoninio orkestro sty-
ginių kvartetas. Tai: Aistė 
Birvydaitė (smuikas), Edu-
ardas Bogdanovas (smui-
kas), Silvija Čiuladytė ()
altas), Tarmo Hiis (vio-
lončelė).  Pagrindinių vai-
dmenų atlikėjai – sopranas 
Monika Pleškytė, 2020-ai-

siais pripažinta metų ope-
ros viltimi, suvaidinusi 
tarnaitę Serpiną, turtingo 
viengungio Umberto vai-
dmenį įkūnijo bosas Egi-
dijus Dauskurdis, tarno 
– suokalbininko vaidmuo 
atiteko Lukui Ignatavičiui.

Komiškoje operoje – 
meilės intriga
50 minučių trukmės 

operoje – komiškas siu-
žetas. Turtingas viengun-
gis Umbertas taip išlepino 
savo tarnus, kad nebegali 
jų suvaldyti. Aikštingoji 
tarnaitė Serpina (kurios 
vardo reikšmė – „gyvatė-
lė“) nepateikia savo ponui 
jo prašomų pusryčių, o 
išbarta už nepaklusnumą, 
ima lieti dirbtines ašaras 
ir reikalauja pono pagar-
bos. Turtingasis viengun-
gis ima kalbėti apie ve-
dybas – nebylaus tarno 

Vesponės prašo surasti 
jam nuotaką, kokia ji be-
būtų. Aikštingoji Serpina 
pareiškia, kad Umbertas 
turės vesti būtent ją. Ponas 
ima ir pasimeta jausmuose 
– akivaizdžiai neabejingas 
seniai pažįstamai tarnaitei, 
jis suabejoja, ar tinka po-
nui vesti tarnaitę, ar tai yra 
tinkama. Serpina sugalvoja 
intrigą – pristato Umbertui 
tariamą savo jaunikį, kuris 
neva esąs sunkaus būdo 
karininkas, o ponas, norė-
damas apsaugoti tarnaitę 
nuo sunkios lemties, pasi-
perša Serpinai pats.

Festivalyje – 
10 renginių
Numatoma, kad šių 

metų Rokiškio klasikinės 
muzikos festivalyje įvyks 
10 įvairiausių renginių: 
šio festivalio renginiams 
priskiriamas ir Rūtos Ši-

palytės keramikos darbų 
parodos „Patirčių salos“ 
atidarymas, interaktyvus 
koncertas „Artšokas“, li-
teratūrinė popietė – susiti-
kimas su kunigu, rašytoju 
Algirdu Toliatu, nebylaus 
kino vakaras „Mano mo-
čiutė“, koncertas vaikams 
„Žvėrių karnavalas“, ka-
merinės muzikos vakaras 
„Animali parlanti“, stygi-
nių instrumentų koncertas 
„Pragiedrėjusi naktis“, o 
festivalį vainikuos Ro-
kiškio Šv. apaštalo evan-
gelisto Mato bažnyčioje 
vyksiantis koncertas „Post 
Scriptum“, skirtas išreikšti 
palaikymą Ukrainai bei jos 
žmonių laisvei.

Apie Vaidos Matiukaitės 
juvelyrikos darbų parodos 
„Stiklo atspindžiai“ atida-
rymą – kitame „Rokiškio 
Sirenos“ straipsnyje.

Rita GRIGALIENĖ
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas 

Liepos 5 d. Naktį 15
Dieną 25

V,
5-10 m/s

Liepos 6 d. Naktį 12
Dieną 22

PV,
5-10 m/s

Liepos 7 d. Naktį 10
Dieną 21

PV,
5-10 m/s

Orų prognozė liepos 5-7 d.

PRO MEMORIA

Juodupės seniūnija
AUŠRA POVILAVIČIŪTĖ 1971-06-10  -  2022-06-25
ZENOVEJA ŠERŠNIOVA 1954-11-09  -  2022-06-30

Laisvės kovų istorijos 
muziejuje Obeliuose veikia 
kraštiečio fotomeninin-
ko Vitalio Vošterio paro-
da „Po dangum“. Paroda 
veiks iki liepos mėnesio 
pabaigos. Susidomėję šio 
autoriaus asmenybe bei jo 
kūryba turėjo galimybę su 
juo pabendrauti ir gyvai 
– birželio 28 d. surengtas 
susitikimas. Kaip sakė Vi-
talis, šią parodą jis norėjo 
surengti būtent šiame mu-
ziejuje, nes čia nuo vaikys-
tės praleido daug laiko, 
bendraudamas su muzie-
jaus įkūrėju šviesios at-
minties Andriumi Dručku-
mi. „Parodą skiriu Andriui 
Dručkui tarsi „duoklę", už 
gautas gyvenimo pamokas, 
už vertybinių nuostatų for-
mavimą manyje“,  - kalbė-
jo parodos autorius. Apie 
parodą, kūrybinius siekius 
ir jį patį, kaip žmogų, pa-
kalbinome fotomenininką 
Vitalį Vošterį.

- Jūsų gimtinė – Rokiš-
kio rajonas?

- Mano gimtinė yra Obe-
liai – čia augau, mokiausi 
mokykloje. Kai baigiau mo-
kyklą, po to dar kurį laiką 
mokiausi Rokiškio kolegijo-
je, kurios dabar nebėra. Mo-
kiausi vargonų specialybės 
bei muzikos pedagogikos. 
Rengiausi tapti vargoni-
ninku, muzikos mokytoju. 
Vėliau iš Rokiškio išvykau 
- toliau studijavau Vilniuje 
Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijoje. Pasirinkau 
vargonų atlikėjo specialybę. 
Tada ir apsigyvenau Vilniu-
je, kurį laiką ten gyvenau, 
dirbau, o dabar gyvenu Ne-
menčinėje. Dirbu muzikos 
mokytoju Nemenčinės Ge-
dimino gimnazijoje. Iki tol 
ilgą laiką dirbau Vilniaus J. 
Basanavičiaus progimna-
zijoje. Ten buvau surengęs 
pačią pirmąją fotografijų pa-
rodėlę. Ši mano paroda - gal 
10-oji.

- Kokius išlaikėte atsi-
minimus apie gimtąjį kraš-
tą? Juk Jūsų fotografijose 
– Rokiškio krašto žmonės.

- Mano fotografuoti žmo-
nės, gyvenę vienkiemiuose, 
yra daugiau iš Kriaunų kraš-
to - ten gyveno mano sene-
liai. Aš ten dažnai lankyda-
vausi. Kitose fotografijose 
– žmonės iš Zarasų rajono, 
Balčiūniškio kaimo. Foto-
grafavau tuos žmones galbūt 
dėl to, kad 4 metus dirbau 
bažnyčiose ir per atlaidus, 

pamaldas susipažinau su 
jais. Ėmiau juos stebėti ir 
fotografuoti. Pradėjęs tai 
daryti, negalvojau apie par-
odas. Tiesiog norėjau tuos 
žmones pažinti. Na, o Kriau-
nų krašto žmones pažinojau 
iš senų laikų, kai lankiausi 
pas senelį. Daugelio jų dabar 
nebėra...

- Ką šiuo metu dar vei-
kiate be fotografijos?

- Kaip jau ir minėjau, fo-
tografija man yra hobis, o 
darbas - muzikos pedagogi-
ka.

- Kuriais čia metais pra-
sidėjo Jūsų draugystė su 
fotografija?

- Labai aktyviai foto-
grafavau apie 2008-2010 
metus. Po to padariau apie 
10-12 metų pauzę ir daugiau 
„buvau“ muzikoje. Parodos 
prasidėjo taip, kad susitikau 
su vienu fotografu, su kuriuo 
išėjo kalba apie nuotraukas. 
Jis paprašė manęs jas paro-
dyti. Tada paklausė, kodėl 
jų nerodau kitiems. Įdėjau 
fotografijas į internetinius 
puslapius. Nuotraukos buvo 
įvertintos. Tada supratau, 
kad man sekasi, ir ėmiau 
daugiau fotografuoti. Tada 
ir kilo idėja surengti parodą.

- Koks Jūsų fotografijų 
tikslas? Ką norite parodyti 
žmonėms?

- Daugumoje mano nuo-
traukų - vienkiemių gyven-
tojai. Mano tikslas – paro-
dyti senuosius, tikruosius 
vienkiemių gyventojus, 
kurie ten gyvena iš kartos 
į kartą. Stengiuosi juos at-
skleisti per etnografiją, kraš-
totyrą. Gaila, daug žmonių, 
kuriuos nufotografavau prie 
15 metų, nebėra. Matau, kad 
mano nuotraukos pasidarė 
stiprios, nes jos tapo doku-
mentika. Man imponuoja 
Klaudijaus Driskiaus kūry-
ba. Jo parodoje apsilankiau 
apie 2008 metus ir jo darbai 
padarė didelį įspūdį. Nu-
sprendžiau padaryti ką nors 
panašaus. Dar didelį įspūdį 
padarė tarpukario žymus fo-
tografas Balys Buračas.

- Jūsų nuotraukos juo-
dai – baltos. Kokiu naudo-
jatės fotoaparatu?

- Juodai – baltos nuotrau-
kos yra lietuvių fotografijos 
klasika. Tokias nuotraukas 
darė žymūs fotografai Ro-
mualdas Požerskis, Antanas 
Sutkus, Rimantas Dichavi-
čius, Romualdas Rakaus-

Vitalio Vošterio parodoje 
„Po dangum“ – siekis parodyti 
senąjį vienkiemių gyventoją

kas... Tokiose fotografijose 
sutelkiamas dėmesys į žmo-
gų. Man patinka ir spalvota 
fotografija, tačiau vienkie-
mių gyventojus labiau pa-
vyksta atskleisti per juodai 
baltą fotografiją. Dabar dau-
giau užsiimu makro fotogra-
fija – fotografuoju tekstūrą, 
pvz., medžių rieves, kad, 
pažiūrėjus į nuotrauką, ne-
lengva pasakyti, kas tai yra. 
Gamtos fotografija visada 
prieinama, o pandemijos lai-
kotarpis ribojo bendravimą 
su žmonėmis, tad ėmiausi šio 
to kito. Dėl fotoaparato - ilgą 
laiką naudojausi veidrodiniu 
fotoaparatu, ne juostiniu. 
Man buvo svarbu ne tech-
nika, o ryšys su žmogumi. 
Dabar jau fotografuoju nau-
ju, sisteminiu fotoaparatu. 
Makro fotografijai reikalingi 
kokybiški objektyvai ir raiš-
ka. Mano senasis fotoapara-
tas tebėra stalčiuje, jį kartais 
vis dar išsitraukiu. Dar yra 
svajonė išleisti fotografijų 
albumą. Tai kainuoja, gal 
ateityje tai ir pavyks. Toks 
būtų visų parodų ir darbų už-
baigimo etapas. Dabar Ku-
piškio viešojoje bibliotekoje 
vyksta paroda „Po dangum“, 
kur nuotraukos eksponuo-
jamos ant didelių plokščių. 
Liepos 6 d. ten vyks parodos 
uždarymas ir susitikimas su 
manim.

- Kokie fotografijų 
objektai Jus labiausiai do-
mina?

- Į šį klausimą iš dalies 
atsakiau anksčiau. Pridėsiu, 
kad norėjau parodyti žmonių 
tradicijų laikymąsi – paro-
dyti, kaip laikomasi Velykų, 
Sekminių papročių. Kiek ga-
lėjau, tiek tradicijų paėmiau. 
Yra ir arklių fotografijų. 
Dalyvavau konkurse „Žir-
gas fotografijoje“. Dusetose 
buvo eksponuojami du mano 
darbai. Dabar tuos darbus 
galima pamatyti Antazavės 
dvare.

- Ar naudojatės fotogra-
fijoje šiuolaikinėmis tech-
nologijomis dėl nuotraukų 
koregavimo, montavimo?

- Šiek tiek naudojuosi, 
nors to daryti nemėgstu. 
Koregavimą naudoju labai 
minimaliai, nebent šiek tiek 
paryškinu. Svarbiausia man 
- geras kadras, tada neberei-
kia nieko pridėti. Yra atskira 
rūšis fotografijoje – instalia-
cijos, montavimai. Ten be 
montavimo ir koregavimo 
neapsieinama.

-Kokių sulaukiate atsi-
liepimų iš tų, kurie susipa-
žįsta su Jūsų fotografija?

- Žmonės mano nuotrau-
kas vertina už tai, kad jose 
parodytas senasis kaimas, 
tradicijos, kad atskleisti ten 
gyvenę žmonės savo geru-
me.

- Ką Jums, kaip žmogui, 
duoda fotografavimas?

- Tai man duoda laisvę, 
ramybę ir polėkį. Pagrindas 
– atradimai, kurie skatina 
kurti. Na, o kūryba yra skirta 
žmonėms pamatyti. Parodau 
tai, ko kitas nemato, o aš pa-
matau. Svarbu, kad, žiūrė-
dami į nuotraukas, žmonės 
patirtų malonumą.

- Ar numatote daugiau 
parodų?

- Manau, kad dar tikrai 
jų bus, tačiau reikia tam lai-
ko. Fotografija nėra mano 
pagrindinis darbas. Reikia 
idėjos, tartis su žmonėmis, 
kurie organizuoja. Manau, ši 
mano paroda yra pasisekusi. 
Paroda „Po dangum“ vyko 
ir Vilniuje, o šių metų gruo-
džio mėnesį ji bus eksponuo-
jama Seime.

Rita GRIGALIENĖ
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- Labai gerai. Šiandien 
šeštadienis. Kailinius 
galėsite pasiimti 
pirmadienį, kai bankas 
patvirtins čekį.

Pora išeina, o 
pirmadienį vyras vėl 
pasirodo parduotuvėje. 
Pamatęs vyrą pardavėjas 
neišlaiko:

- Kaip jums ne gėda čia 
pasirodyti? Jūsų sąskaita 
tuščia!

- Aš tik atėjau, jums, 
padėkoti už geriausią 
savaitgalį mano gyvenime.

***
Viešbutyje prie 

vandenyno turistai 
teiraujasi:

- O jūsų paplūdimyje 
medūzų ar jūros ežių 
nebūna?

- Ką jūs! Kokie čia 
ežiai! Viską švariai 
sutvarko rykliai.

***
- Mokytoja, ar galima 

bausti žmogų už tai, ko 
jis nepadarė? - klausia 
Petriukas.

- Žinoma ne, - užtikrina 
mokytoja.

- Tai gerai, nes aš 
nepadariau namų darbų.

galva, 7 parašysite?
– Na, to tai jau tikrai 

nepadarysi. Bet jei pavyks – 
parašysiu.

Studentas pramušė.
– Oho... Na, rašau jums 7, 

eikite.
– O davai aš ant jūsų 

pasisiosiu ir nuo jūsų pradės 
kvepėti gėlėmis! Už tai 9 
parašysite?

– Pasakos!
– O parašysite 9?
– Parašysiu!
Pasisiojo studentas ant 

dėstytojo, tas uosto, uosto...
– Tai kad lyg ir nekvepia 

gėlėmis...
– Iš tikrųjų nekvepia... Na 

gerai, rašykite 7, ir aš einu.
***
Vyras su įspūdingo 

grožio blondine užsuka į 
brangiausią kailių parduotuvę 
Beverly Hills rajone.

- Parodykite poniai 
brangiausius audinės 
kailinius, - sako vyras 
pardavėjui.

Tas atneša puikius 
kailinius. Moteris apsivelka, 
švytėdama iš džiaugsmo.

- Šie kailiniai verti 85000 
dolerių, - sako pardavėjas.

- Jokių problemų! Aš tuoj 
išrašysiu čekį.

- Jūs vieniša?
- Taip, prieš šešerius 

metus mane paliko vyras.
- O iš kur šie mažyčiai 

vaikeliai?
- Vyras retsykiais užsuka 

manęs atsiprašyti.
***
Klasės auklėtoja 

skundžiasi tėvams:
- Žinote, jūsų sūnus visai 

nesimoko geografi jos.
- Nieko baisaus. Su 

mūsų pajamomis daug 
neprivažinėsi.

***
- Tėti, šiandien mokykloje 

mažasis tėvų susirinkimas.
- Ka reiškia mažasis?
- Na, tu, aš ir direktorius.
***
Studentas neišlaikė 

egzamino ir stovi liūdnas 
prieš dėstytoją.

– Rašau jums 2, ateisite 
perlaikyti.

– Eee... O jei aš savo 
galva suolą į dvi dalis 
perlaušiu, jūs man už tai 5 
parašysite?

– Negali to būti, bet 
galime patikrinti.

Studentas perlaužė suolą 
galva.

– Gerai, rašau jums 5.
– O jei aš sieną pramušiu 

• Naujus sportinius batelius. 
38,5 dydis. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 658 55 210. Rokiškis

DRABUŽIAI/AVALYNĖ

•  Prašau padovanoti skalbimo 
mašiną . Tel. 8 624 14 650. 
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

•  Pamesti raktai . 
Tel. 8 686 02 301. Rokiškis
•  Ieškome katino. Dingo 
Aukštaičių g . 
Tel. 8 656 53 953. Rokiškis

RASTA, PAMESTA

•  Naudotą geros būklės 
motociklininko šalmą . Kaina 
60 Eur. Tel. 8 611 78 562. 
Rokiškis
•  2 treniruoklius kojoms. 25 
Eur/vnt . Tel. 8 686 97 344. 
Rokiškis
•  Plastikinę valtį. Ilgis 2,30 
m, plotis 1,25 m . Kaina 250 
Eur. 
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS

•  Medų. Rokiškio mieste 
atvežtų . Tel. 8 687 56 716. 
Rokiškis
•  Voveraites. 5 Eur/l. Galimas 
pristatymas . 
Tel. 8 603 03 310. Rokiškis
• Mėlynes, 12 l kibiras rinktas 
šukomis, 25 Eur., rankomis 
rinktas 100 Eur. Voveraites, 
baravykų pirma antra rūšys 
25 Eur. kibiras. Grybai kiek 
įmanoma tikrinti. Skambinti, 
registruotis tel., sezono metu 
bus brangiau. 
Tel. 8 603 03 310. Rokiškis

•  Žemuoges. 10 Eur/l . 
Tel. 8 603 03 310. RokiškisMAISTO PRODUKTAI


