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Kavoliškio parkas puošiamas 
gėlėmis

Lietus skandina parkus 
ir gatves ir braunasi šaltais 
lašais į širdį. Tačiau šian-
dieną Kavoliškio parke 
talka: duobės kasamos, so-
dinamos gražiausios gėlės: 
rožės, hortenzijos.... Sako-
ma, jei vyrai sodina gėles, 

Pavogtas dviratis
2022 metų liepos 13 dieną apie 7.15 val. pranešta, kad 

Rokiškio r., Obeliuose, iš sandėliuko pavogtas dviratis.
Padarytas nuostolis – 1200 eurų.

Panevėžio VPK inform.

jos ilgai žydės. Įdėmiai 
klausėsi Seniūnės Dalios 
patarimų ir gavosi 10 balų. 
Pasodinom. Ačiū visiems 
talkininkams. Saugokime 
gamtos grožį.

„Rokiškio sirena“ 
inform.

Simona ir Justina išaugino Rokiškio klasikinės 
muzikos festivalį, kurį tebepuoselėja

Šiemet – penkioliktasis, 
jubiliejinis, Rokiškio kla-
sikinės muzikos festivalis. 
Ir jis visai nebūtinai apie 
klasikinę muziką – šiemet 
festivalio metu atidarytos 
dvi parodos, surengtas susi-
tikimas su kunigu bei rašy-
toju Algirdu Toliatu, laukia 
ir nebylaus kino vakaras. 
Festivalio įkvėpėjos bei or-
ganizatorės – dvi seserys, 
Simona ir Justina Zajan-
čauskaitės. Abi sesės – pro-
fesionalios muzikantės.

Šiek tiek biografijos
2007-2012 metais Simo-

na studijavo Sankt Peterbur-
go valstybinėje Nikolajaus 
Rimskio - Korsakovo kon-
servatorijoje Rusijoje, kurią 
baigė aukščiausiuoju Rau-
donojo diplomo įvertinimu. 
Solo fortepijono ir kamerinės 
muzikos studijas ji tęsė aukš-
tojoje Franzo Liszto muzikos 
akademijoje Weimare, Vo-
kietijoje. Jauna moteris yra 
aštuonių respublikinių ir de-
vynių tarptautinių konkursų 
laureatė, nuolatinė meistriš-
kumo kursų dalyvė. Justina 
– profesionali smuikininkė, 
daug metų gyvenanti Pary-
žiuje. Nuo 2020m. pradžios ji 
yra Paryžiaus l’ile de France 
simfoninio orkestro narė. Jus-
tina yra baigusi Nacionalinę 
Paryžiaus muzikos ir šokio 
konservatoriją.

„Rokiškio Sirena“ trumpai 
pakalbino dvi neatskiriamas 
požiūriu į muziką seses apie 

tai, kaip vystosi Rokiškio 
klasikinės muzikos festivalio 
idėja.

- Tuo metu, kai festivalis 
buvo suorganizuotas pirmą 
kartą – kokia buvo jo pra-
dinė idėja? Kam atėjo į gal-
vą tokia mintis? Kodėl pasi-
rinktas būtent Rokiškis?

- Rokiškis - mūsų gimtinė, 
kurioje, deja, neužsibuvome 
ilgai - jau po pradinės moky-
klos išvažiavome mokytis į 
M. K. Čiurlionio menų mo-
kyklą. 

Festivalis gyvuoja pen-
kiolika metų, tad pirmasis jo 
sezonas buvo, kai buvom vi-
siškai jaunos:  Simona - dvy-
liktokė, Justina - pirmakursė 
studentė. Naktiniai apmąs-
tymai davė rytinius vaisius 
- mintis buvo staigi, gana 
valiūkiška ir labai energinga. 
Jau kitą dieną kibom į dar-
bus! Festivalio pradinė idėja 
buvo empatiška: kodėl žmo-
nėms iš, sakykime, Rokiškio 
reikia važiuoti į didmiesčius 
klausyti koncertų, apžiūrėti 
įvairių parodų ir panašiai? 
Savo žemėje turėti kokybiš-
ką meno koncentratą mums 
atrodė (ir vis dar atrodo!) itin 
natūralu. Šiandieninis Rokiš-
kis per tiek metų yra pasi-
keitęs, jame pilna įvairiausių 
renginių ir mes tikimės, kad 
mūsų tarptautinis „Rokiškio 
klasikines muzikos festiva-
lis” jau turi savo vietą ir savo 
spalvą šioje daugiaspalvėje 
renginių padangėje.  

- Kaip šis festivalis su 
metais keičiasi?

- Pilnėja! (Juokiasi…) Su 
metais atsiranda vis daugiau 
renginių, prisidėjo edukaci-
niai, visai šeimai skirti kon-
certai, literatūrinės popietės 
su Lietuvos garsiais rašyto-
jais, dailės arba grafikos par-
odos. Stengiamės išlaikyti 
visų šių „praplėtimų” liniją. 
Yra ir „užklasinė” festivalio 
veikla, ypač darbas su jaunąja 
karta, atvežant muziką į ug-
dymo įstaigas, ligonines, vai-
kų globos namus, padedant 
muzikos besimokantiems 
jauniems žmonėms ir pan. 

- Kokiose erdvėse vykda-
vo festivalis anksčiau – ar 
visada Rokiškio krašto mu-
ziejuje?

- Rokiškio krašto muziejus 
su visa savo komanda mums 
yra labai brangus draugas, 
šiltai sutinkantis ir atverian-
tis savo duris kaskart, kai 
atvykstame. Per lietų ar per 

sniegą ši draugyste ir pasiti-
kėjimas tęsiasi visus penkio-
lika metų. Bet festivalis turi 
ir kitų mums artimų bei savo 
vartus atveriančių erdvių: tai 
- Rokiškio kultūros centras, 
Rokiškio vargonų salė, Ro-
kiškio miesto J. Keliuočio bi-
blioteka, Rokiškio Šv. apašta-
lo evangelisto Mato bažnyčia 
ir kitos. 

- Kaip atsirenkate festi-
valio dalyvius?

- Stengiamės kasmet su-
daryti harmoningą, vientisą 
programą, kurioje į visus ren-
ginius atėję žmones jaustų tų 
metų aurą, o tie, kurie užsuka 
tik į viena ar keletą festivalio 
renginiu, neliktu „alkani”. 
Artistai suburiami būtent 
šioms programoms arba jie 
„iššaukia” kūrinius, ieškom ir 
naują arba kitaip pristatomą 
veikalų. 

Rita GRIGALIENĖ

Apvogtas butas
2022 metų liepos 11 dieną 12 val. 11 min. pranešta, kad 

Rokiškyje, Taikos g., iš buto pavogti aukso dirbiniai, pini-
gai ir asmens dokumentai.

Nuostolis – 3000 eurų.
Panevėžio VPK inform.

Laisvės kovų muziejuje Obeliuose stovyklautojai 
iš vasaros stovyklos „Žaliojo žygio akademija“

Prabėgęs savaitgalis 
muziejininkams buvo pa-
žymėtas aktyvia veikla. 
Edukacinės veiklos muzie-
jaus erdvėse, ekskursijos 
po Obelių senamiestį, ben-
dravimas su jaunimu.

Turėjome galimybę 
būti kartu su vaikų vasaros 
stovyklos „Žaliojo žygio 
akademija“ organizatore 
Sondra Jonceva, vadovais 
Medeina, Renaldu ir akty-
viu stovyklaujančiu jauni-
mu.

Pedagogė, kinologė, 
gamtos mylėtoja, nuoširdi ir 
aktyvi asmenybė Sondra jau 
antrus metus organizuoja 
šią stovyklą Obelių krašte. 
Kaip pasakojo Sondra di-
džioji dalis stovyklaujančių 
moksleivių vilniečiai, pra-
ėjusiais metais šiuose kraš-
tuose atostogaujantis jauni-
mas.

Laisvės kovų muziejaus 
Obeliuose inform.
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Naujos merų galios: ką apie tai mano dabartinis ir buvęs 
Rokiškio merai? 

Likus šiek tiek mažiau nei 
metams iki Savivaldos rin-
kimų, Seimas pagaliau priė-
mė naujas Vietos savivaldos 
įstatymo pataisas ir Rinkimų 
kodeksą, numatančius ko-
kios merų funkcijos ir galios 
bus po 2023 metų Savivaldos 
rinkimų.

„Rokiškio Sirena“ paklau-
sė, ką apie tai mano dabartinis 
Rokiškio meras Ramūnas Go-
deliauskas ir praėjusią kaden-
ciją rajonui vadovavęs Anta-
nas Vagonis. Abu merai buvo 
išrinkti tiesioginiuose merų 
rinkimuose, pagal tokią tvarką 
savivaldybių vadovai bus ren-
kami ir 2023 metais.

Būsimos naujovės
Šį birželį Seimas palaimino 

naują tvarką, pagal kurią kitą-
met rinksime merus. Tai reiš-
kia, kad nuo 2023-ųjų meras 
nebebus savivaldybės tarybos 
narys ir negalės balsuoti tary-
bos posėdžiuose, tačiau šauks 
ir pirmininkaus tarybos po-
sėdžiams bei turės veto teisę. 
Taip pat yra numatytas trijų 
kadencijų skaičius, tai reiškia, 
kad meru nebegalės būti renka-
mas ketvirtai kadencijai. Viena 
kadencija – 4 metai.

Tiesiogiai išrinktas meras 
bus vykdomoji valdžia, taryba 
– atstovaujamoji institucija.

Kai meras atostogaus ar tu-
rės nedarbingumą, jį pavaduos 
vicemeras, o kai pastarasis ne-
galės to daryti, merą pavaduos 
paskirtas tarybos narys.

Taip pat atsiranda dar viena 
naujovė, kad meras pats skirs 
vicemerą ar vicemerus, kurių 
galės turėti daugiau, taip pat 
administracijos direktorių. Visi 
jie bus politinio pasitikėjimo 
valstybės tarnautojai. Nors 
administracijos direktoriaus 
kandidatūrai tarybos pritarimo 
nereikės, tačiau vicemerų pa-
sirinkimui dar turės pritarti ir 
taryba. Tačiau, jeigu savival-

dybės taryba ir nepritars mero 
siūlomai vicemero kandidatū-
rai, meras vis tiek turės teisę 
savo sprendimu paskirti jį vi-
cemeru. Kartu bus naikinama 
savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotojų pa-
reigybė.

Meras gauna ir daugiau 
atsakomybių, nes rengs ir for-
muos savivaldybės biudžetą, 
tuo pačiu ir bus atsakingas jo 
vykdymą.

Kaip yra dabar
Pagal dabar galiojančią 

tvarką meras yra savivaldybės 
tarybos narys, gali balsuoti ta-
rybos posėdžiuose, šaukia ir 
pirmininkauja tarybos posė-
džiams bei neturi veto teisės. 
Iki šiol mero kadencijų skai-
čius nebuvo ribojamas. Merą 
atostogų ar ligos metu pavada-
vo tik vicemeras.

Vicemero, administracijos 
direktoriaus ir jo pavaduotojų 
kandidatūras tvirtindavo tary-
ba.

Savivaldybės biudžetą ren-
gė savivaldybės administraci-
ja, vadovaujama administraci-
jos direktoriaus, kuris ir buvo 
atsakingas už jo įgyvendinimą.

Pagrindas – sutarimas
Dabartinis Rokiškio meras 

R. Godeliauskas tikina, kad 
naujuoju principu yra dirbama 
savivaldybėje jau šią kadenci-
ją, nes pagrindinis dalykas yra 
sutarimas.

„Jeigu iki šiol meras netu-
rėjo jokių galių savivaldybės 
administracijoje, tai nuo 2023 
metų meras taps savivaldybės 
vadovu ir bus tiesioginis va-
dovas savivaldybės administ-
racijai. Merui prisideda didelė 
atsakomybė, tačiau mes ir da-
bar dirbame gerai sutardami 
tiek su administracijos direk-
toriumi, tiek su visa administ-
racija. Todėl naujasis modelis 
mums nesvetimas, nes realiai 
niekas nesikeis, tik merui pri-

sidės daugiau atsakomybių, 
ypač susijusių su biudžeto for-
mavimu ir įgyvendinimu, nes 
dabar teisiškai už tai atsakingas 
administracijos direktorius. O 
įsigaliojus naujam įstatymui 
už savivaldybės biudžetą ir jo 
įgyvendinimą bus atsakingas 
meras, bet ne direktorius“, – 
kalbėjo R. Godeliauskas.

Trūksta logikos
Pašnekovo nuomone, kai 

po 2023 metų savivaldos rin-
kimų bus formuojama valdan-
čioji koalicija, reikės koalicijos 
partnerių sutarimo dėl politinio 
pasitikėjimo pareigybių: vice-
mero ar vicemerų, administra-
cijos direktoriaus.

„Neketinu būti kaip kara-
lius, kuris vienas nuspręs ir 
paskirs kažką be bendro ko-
alicijos partnerių sutarimo. 
Politikoje būtinas sutarimas. 
O tai, kad meras nebus tary-
bos narys ir negalės balsuoti 
yra keista, nes meras lieka tik 
posėdžio pirmininku. Merą 
tiesiogiai renka gyventojai, ta-
čiau jis neturės teisės balsuoti 
priimant tarybos sprendimus, 

kurie yra svarbūs savivaldybės 
žmonėms. Pagal naują tvarką 
meras nebeturės atstovavimo 
gyventojams teisės, o tampa 
labiau vykdančiąja institucija. 
Mano nuomone, šioje vietoje 
pritrūksta logikos. Kadangi 
Seimas taip nusprendė, taip 
bandysime dirbti, prisitaikysi-
me, juk išgyvename nebe pir-
mą savivaldos reformą, kurią 
tenka matyti“, – sakė R. Gode-
liauskas.

Primename, kad dabartinis 
Rokiškio meras jau paskelbė 
kartu su socialdemokratais ke-
tinantis dalyvauti 2023 metų 
Rokiškio mero ir savivaldos į 
tarybą rinkimuose.

Dirbs našiau
2015–2019 metais rajono 

mero pareigas ėjusio A. Vago-
nio nuomone, dabartinis įstaty-
mas yra patobulėjęs, nes buvo 
atsižvelgta į tai, kad visose ka-
dencijose opozicija trukdyda-
vo merui darbą tik dėl to, kad 
jis negalėdavo suformuoti savo 
komandos.

„Dabar įstatymas merui 
pačiam leis rinkti ir pačiam su-

formuoti komandą: vicemerą 
ar vicemerus, administracijos 
direktorių, ir tai, manau, kad 
iškart leis našų darbą po rinki-
mų. Pagal dabartinį įstatymą 
susiorganizavusi opozicija ga-
lėdavo pakenkti mero darbui, 
kai taryba primygtinai siūlyda-
vo kitą kandidatūrą, nei meras 
nori. Toks žaidimas gali tęsti 
iki tol, kol įvedamas tiesiogi-
nis valdymas. Todėl, manau, 
jog atradus spragą įstatyme 
buvo trukdomas darbas. Šitas 
dalykas dabar nuimtas ir meras 
tampa stipresnis, nes pats su-
siformuoja komandą. Nors, iš 
vienos pusės, gal atrodytų, kad 
mažiau demokratijos, tačiau, 
iš kitos pusės, meras tampa 
atsakingesnis, nes prisiima at-
sakomybę už savo komandą. 
Dabar už tai buvo atsakinga 
taryba. Daugiau galių merui, 
daugiau atsakomybės. Manau, 
kad tai yra gerai“, – kalbėjo A. 
Vagonis.

Nebus trukdoma
Pašnekovo nuomone, žo-

dinio mero pritarimo vis tiek 
reikės priimant sprendimus, 

kuriuos ruoš sekretoriatas, nes 
bus rengiami projektai, aktua-
lūs visam rajonui ir jo gyven-
tojams.

„Nors meras ir nebus tary-
bos narys, tačiau turės galimy-
bę inicijuoti ir dalyvauti ruo-
šiant klausimus tarybai. Visada 
buvo tariamasi su meru, beveik 
visuose pasitarimuose jis daly-
vauja, turi teisę pasakyti savo 
nuomonę. Meras turės veto tei-
sę, todėl jis galės sprendimus, 
kurie yra netinkami rajono 
žmonėms, vetuoti. Taip pat pri-
tariu ir mero kadencijoms, kad 
jie netaptų „karaliukais“. Mano 
nuomone, naujame įstatyme 
įteisintos didesnės ir tvirtesnės 
mero galios. Manau, kad įsta-
tymo rengėjai  atsižvelgė į tai, 
kad merui nebūtų galimybės 
trukdyti dirbti, o demokratinėje 
valstybėje tai ir didesnė atsako-
mybė“, – sakė A. Vagonis.  

Į klausimą ar ketina daly-
vauti 2023 metų mero rinki-
muose, buvęs rajono vadovas 
atsakė: „Manau, kad reikia eiti 
ten, kur Tavęs laukia.“

Aušra
MALINAUSKIENĖ

Kriaunų bendruomenė ženklina istoriją
Liepos 9 d. Kriau-

nų apylinkėse kraštiečio 
Kauno Arkivyskupo me-
tropolito Kęstučio Kėvalo 
buvo pašventinti dar du 
istoriniai žymenys - senų-
jų Bajorų kaimo kapinių 
kryžius 70-čiai giminių, 
kurios čia gyveno, ir ko-
plytstulpis šv.Jonui Krikš-
tytojui (skulptorius Jonas 
Bugailiškis). 

Kriaunų kaimo bendruo-
menė per pastaruosius trejus 
metus atstatė, pastatė Kriau-
nų krašte septynis gilią is-
toriją menančius žymenis 
- kryžius,  akmenis, ženklus.

Arkivyskupas Kęstutis 
Kėvalas šventina naują se-
nųjų Bajorų kapinių kryžių, 
kuriame iškaltos per metus 
archyvuose surastos šei-
mų pavardės, kurių žmonės 
buvo šiose kapinėse laidoti. 
Tokią svarbią istorinę at-
mintį pažymėti idėja kilo 
garsiam iš šio krašto kilu-
siam fotomenininkui Klau-
dijui Driskiui

Bajorų kapinėse kryžius 
paženklintas aukotojų lė-
šomis, o štai atkurti XX a. 
pradžioje Bajoruose stovė-
jusį Šv. Jonui Krikštytojo 
koplytstulpį buvo kreiptasi 
į Lietuvos kultūros tarybos 

programą. Koplytstulpio 
pašventinimo ceremoniją 
pradėjo Vanda Adomėnienė 
(Pagirytė) su dukra ir anūke. 
Vanda prisiminė savo sody-
boje prie upelio koplytstul-
pį ir dėkojo šiandieniniams 
sodybos šeimininkams, kad 
skyrė lopinėlį žemės Šv.Jo-
no Krikštytojo įkurdinimui 
buvusioje ankstesnio ko-
plytstulpio vietoje.

Kriaunų kaimo bendruo-
menės pirmininkas Eugeni-
jus Driskius patvirtino, kad 
bendruomenė ir jis asme-
niškai tikslingai siekia, jog 
visi esantys ir išnykę gimto-
jo krašto kaimai turėtų ilgą 

atmintį anūkuose ir proanū-
kiuose. "Jaučiu gėdą, kad 
Kriaunų seniūnijoje nepa-
žymėtos Lietuvos savanorių 
ir partizanų žūties vietos. 
Per atlaidus bažnyčioje su-
tikau partizano dukterėčią 
-vėl daug apie tai kalbė-
jom. Kriaunų krašto žmonės 
buvo patriotiški, aktyviai 
jungėsi į pasipriešinimą so-
vietinei okupacijai, - todėl 
tiems drąsiems kraštiečiams 
turime skolą", - sakė pirmi-
ninkas Eugenijus ir užsimi-
nė, kad rudenį atgis dar vie-
nas žymuo.

Rokiškio rajono vietos 
veiklos grupės inform.
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Susitikime su kunigu ir rašytoju Algirdu Toliatu – susidomėjusi minia

Į susitikimą su kunigu, 
rašytoju ir vyriausiuo-
ju policijos kapelionu 
Algirdu Toliatu atvyko 
tiek žmonių, kad į Ro-
kiškio Juozo Keliuočio 
viešosios bibliotekos salę 
juos susodinti tapo misi-
ja neįmanoma. Dalis liko 
sėdėti prieangyje. Ištirpo 
ir į susitikimą atsivežti 60 
kunigo knygos „Tikra tik 
viltis“ egzempliorių. Ne 
visi norintys gauti knygą 
su autoriaus autografu 
sulaukė savo norų išsi-
pildymo. Matyt, teks ieš-
koti kitų būdų gauti šią, 
septintąją ir šiuo metu 
paskutinę, kunigo A. To-
liato knygą. Kunigas po 
renginio sakė nesitikėjęs 
tokio gausaus lankytojų 
būrio ir netgi, vykdamas 
į Rokiškį, pasvarstęs, ar 
nebus per daug knygų 
pasiėmęs. Deja, kaip su-
sitikime su rokiškėnais 
kalbėjo kun. A. Toliatas, 
į bažnyčią retai kada tiek 
žmonių susirenka, kiek 
jų atėjo liepos 12 d. pa-
siklausyti daugeliui tik iš 
viešosios informacijos ži-
nomo dvasininko minčių.

Kunigas, kaip turbūt 
dažnai daro susitikęs su 
klausytojais, bibliotekos 
salėje dalinosi gyvenimo 
sentencijomis, dvasine pa-
tirtimi, savo kunigystės 
istorija bei šiltomis emoci-
jomis, daugiausia žmones 
kreipdamas į viltį. Jo žo-

džiai sulaukė gausių aplo-
dismentų.

Pasidalinsime keletu 
kunigo minčių.

Kunigas A. Toliatas 
papasakojo istoriją: „Pas 
vieną kunigą kartą atei-
na žmogus ir sako: „Prieš 
dešimt metų jūs pasakėt 
tokį pamokslą, po kurio 
mano gyvenimas pasikeitė 
kardinaliai. Aš atvažiavau 
jums padėkoti.“ Kam ne-
būtų malonu išgirsti tokį 
dalyką? Kunigui pasidarė 
smalsu: „Ką aš čia tokio 
paskiau, kas pakeitė gy-
venimą?“ Tada žmogus 
sako: „Žinot, pamokslas 
buvo ilgas, toks ilgas, kad 
jau visi tikėjosi, kad bus 
amen ir pabaiga, bet jūs 
vertėt puslapį ir sakėt: „O 
dabar pradėsiu antrą dalį 
savo pamokslo.“ Tada pa-
galvojau, ar aš negalėčiau 
pradėti kitą dalį savo gy-
venimo? Tai buvo man 
impulsas pradėti visiškai 
naują“. Išvada, kurios pri-
ėjo šio susitikimo pagrin-
dinis asmuo: iš tikrųjų mes 
visi turime galimybę, kas 
bebūtų nutikę gyvenime, 
versti naują puslapį.

Neapsieita salėje ir be 
juoko. Kunigas sako: „Ne-
seniai turėjau krikštynas. 
Kadangi vasara, karšta, 
buvo įjungtas ventiliato-
rius, uždegiau žvakę ir 
sakau krikštatėviui: „Sau-
gok tą žvakę, kad niekas 
neužpūstų, ypatingai ten 
kokie ventiliatoriai“. Jis, 

žmogus, taip saugojo, taip 
stengėsi, kad netyčia pats 
užpūtė. Jis persigando. Sa-
kau: „Nieko tokio. Jeigu 
užgęsta žvakė, juk ją gali-
ma vėl uždegti. Visą laiką 
mes galime naujai atsi-
gręžti į Dievą, kiek nuo jo 
būtume nutolę.“

Dar vienas kunigo pa-
mąstymas: „Dabar, kai 
vyksta visas šis karas 
Ukrainoje, sulaukiu viso-
kių klausimų. Pavyzdžiui: 
„Jeigu žmogus sukurtas 
pagal Dievo paveikslą, 
kaip paaiškinti visas šias 
baisybes?“ Mes turbūt nė 
vienas nerandame tinkamo 
atsakymo. Kaip vienas fi-
losofas sako: „Klausimas 
yra svarbiau negu atsaky-
mas“. Klausimas sukelia 
alkį ir ieškojimą. Kai yra 
atsakymas, tai jau gali at-
sipalaiduoti ir nebeieškoti. 
Jeigu du mylintys žmo-
nės žiūri vienas į kitą, jie 
mato savo atspindį kitame. 
Su Dievo paveikslu mūsų 
gyvenimuose yra lygiai 
taip pat – kol mes žiūrim 
į Dievą, mes atspindime jo 
paveikslą, bet kai mes nu-
sisukame, mes pradedame 
siekti savo tikslų, paisyti 
vien savo interesų,“

Taip pat kunigas A. To-
liatas paskatino nebijoti 
veikti ir klysti: „Dievas 
mums duoda milijoną. Tai 
yra gyvenimas. Mes gy-
venimą gauname tam, kad 
gyventume apsčiai. Bet 
jeigu mes tą gyvenimą, 

kaip ir talentą, iššvaisto-
me (kaip žmogus sako: 
„Aš bijojau, Dieve, tu toks 
griežtas šeimininkas, toks 
moralus, atrodai baudėjas, 
aš gyvenimą supakavau į 
skepetaitę ir paslėpiau“). 
Juk mes gyvename, dary-
dami klaidas. Dievas nebi-
jo mūsų klaidų. Dar labiau 
nei klaidų Dievas nenori 
mūsų neryžtingumo, ais-
tros gyvenimui, gerumo 
trūkumo. Daryk, klysk, 
kelkis, stokis...“

Kinai turi posakį: „Tai, 
kas užtveria tau kelią, pri-
verčia ieškoti naujų kelių“. 
Pasak kun. A. Toliato, taip 
yra ir su mumis. Jeigu mes 
tik nesustotume ir nepradė-
tume raudoti: „Nu va, nie-
kas manęs nemyli, nenori, 
nu ir nereikia, nieko neda-
rykim“... Jeigu nesustoji 
ir tęsi kelionę, atsiranda 
nuostabių galimybių.

Taip pat kunigas papa-
sakojo, kaip tapo polici-
jos kapelionu, kokie buvo 
pirmi įspūdžiai apie poli-
cininkus („Aš netgi jiems 
truputį pavydžiu“, - sakė A. 
Toliatas). Vis tik jis norėjo 
turėti bažnyčią, kurioje ga-
lėtų laikyti Šv. Mišias poli-
cininkams. Deja, paieškos 
buvo sudėtingos. Turėjo 
numatęs vieną bažnyčią, 
bet kažkas apie ją „pasva-
jojo pirmas“ ir idėja liko 
neįgyvendinta. Kunigas 
nuliūdęs, tačiau netrukus 
jam pasiūlė Vilniaus Švč. 

Mergelės Marijos Ramin-
tojos bažnyčią. Iki tol joje 
A. Toliatas nebuvo lankę-
sis, bažnyčia jam neatrodė 
verta dėmesio, entuziazmo 
nesukėlė. Nuėjo pažiūrėti 
– o ten sovietmečiu buvęs 
padarytas sandėlis per tris 
aukštus. Nebuvo nei tua-
letų, nei vandens, nei šil-
dymo. Sugalvojęs kunigas 
tada svajonę, kuri viršijo 
galimybes. Tada prasidė-
jo kelionė su Ramintoja ir 
daugybė stebuklų. Dabar 
bažnyčia turi savo tinkla-
lapį, kur yra pristatoma: 
„Ramintoja – unikali trijų 
aukštų bažnyčia, apjun-
gianti ir pakelianti išsi-
barsčiusį žmogaus gyveni-
mą iki Dievo.“ „Jeigu man 
dabar pasakytų: „Rinkis, 
kokią tik nori bažnyčią – 
nori katedrą, nori kitą“, nė 
už ką Ramintojos neiškeis-
čiau“, - sako kunigas A. 
Toliatas, primindamas, kad 
bažnyčia nėra tik akmenys, 
tik sienos, tai yra bendruo-
menė, žmonės.

Kitos išsakytos mintys, 
kuriomis verta pasidalinti:

Meilė stato tiltus, ir tai – 
tik avarinius. Jokių garan-
tijų. Tikra tik viltis, kuri 
veda mus į priekį.

Kiekvienas žmogus, is-
torinis tarpsnis turi savo 
dykumas - savo išbandy-
mus. Mes visi turime priei-
ti savo Raudonąsias jūras.

Pats ilgiausias kelias – 
nuo galvos iki širdies.

Nejaugi reikia susirgti, 
kad pradėtum gyventi? Ne-
jaugi reikia viską prarasti, 
kad pradėtum vertinti kie-
kvieną akimirką?

Žodžius bažnyčioje „Aš 
esu kaltas“ būtų galima 
pakeisti į žodžius „Aš esu 
trapus“.

Reikia dirbti taip, tarsi 
viskas tik nuo tavęs pri-
klausytų, reikia melstis 
taip, tarsi viskas priklausy-
tų tik nuo Dievo.

Kaip sakė knygų auto-
rius, pirmoji knyga buvo 
„netikėtukas“, tarsi bandy-
mas sukonspektuoti savo 
pamokslus. Jo pamokslų 
ciklo knygos „Žmogaus 
ir Dievo metai", „Gerumo 
liūnas", „Šeštas jausmas 
yra pirmas" (2016–2018 
m.), taip pat - „Ramy-
bė tau" ir „Sekmadienio 
SMS" (2019 m.) skaityto-
jų yra labai vertinamos ir 
nuolat perleidžiamos. „Ti-
kra tik viltis" – septintoji 
kunigo knyga, kurioje jis 
jaukinasi esė žanrą.

Susitikimas su kunigu, 
rašytoju ir vyriausiuoju 
policijos kapelionu Algir-
du Toliatu – dalis Rokiškio 
klasikinės muzikos festi-
valio, todėl dovanų ir svei-
kinimų jis sulaukė ne tik 
iš bibliotekos direktorės 
Alicijos Matiukienės, bet 
ir iš šio festivalio organi-
zatorių.   

Rita GRIGALIENĖ
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Rokiškio bažnyčioms savivaldybė tiesia pagalbos ranką  
Seimas nusprendė, kad 

po trejų metų religinės or-
ganizacijos, kaip ir visos 
biudžetinės įstaigos: moky-
klos, darželiai ir kitos, ne-
begalės tiesiogiai gauti 1,2 
proc. Gyventojų pajamų 
mokesčio (GPM) paramos. 
Norėdamos pretenduoti į 
ją, bažnyčios šalia religi-
nių apeigų turės vykdyti 
ir oficialiai įregistruotą vi-
suomeninę veiklą. Rokiš-
kio dvasininkai stveriasi 
už galvų, nes šalia nežmo-
niškai išaugusių elektros ir 
šildymo kainų, jie neteks ir 
šios paramos dalies, kuri 
kasmet sudarydavo dau-
giau kaip 10 tūkst. Eurų.

Susikvietė meras
Apie tai, kokia ateitis lau-

kia Rokiškio rajone veikian-
čių religinių organizacijų, 
kurios nuo 2025 metų neteks 
1,2 proc. GPM paramos, 
Rokiškio meras Ramūnas 
Godeliauskas pakvietė pa-
sikalbėti Rokiškio dekanato 
parapijų dvasininkus: deka-
ną Eimantą Noviką, kunigus 
Egidijų Vareikį, Aivarą Ke-
sorių ir Albertą Kasperavi-
čių.

Susitikime aptartos ne 
tik aktualios šiandienos pro-
blemos, bet ir mūsų savi-
valdybės galimybės didinti 
finansavimą religinėms ben-
druomenėms.

Didins finansavimą?
Šį susitikimą inicijavęs 

meras R. Godeliauskas ti-
kina, kad bendrauta ir apie 
bažnyčių problemas, susi-
jusias su jų priežiūra bei iš-
laikymu, ir apie tai, kad nuo 
2025 metų bažnyčios nebe-
teks 1,2 proc. GPM paramos.

„Kalbėjome apie tai, ką 
katalikų bažnyčios susitvar-
kė iš mūsų savivaldybės 
skiriamų lėšų ir ką dar no-
rėtų padaryti, kiek lėšų jos 
neteks su 1,2 proc. GPM 
įstatymo pakeitimu. Didžioji 
dalis bažnyčių yra kultūros 
paveldo objektai. Jos išskir-
tinai gražios. Natūralu, kad 
laikui bėgant joms reikalingi 
remontai, padidinta priežiū-
ra. Matome didžiules dekano 
E. Noviko pastangas atnau-
jinti Rokiškio Šv. apaštalo 
evangelisto Mato bažnyčią. 
Matome ir kitų kunigų pa-
stangas remontuoti bažnyčių 
stogus, fasadus, įrenginėti 
šildymo sistemas. Smagu, 
kad galime prisidėti ir mes, 
nes tie darbai skirti visiems 
krašto žmonėms bei turis-
tams“, – sakė R. Godeliaus-
kas.

Nemano, kad nukentės
Susitikime kalbėta apie 

tai, kad prieš trejetą metų sa-

vivaldybėje įkurtas religinių 
bendruomenių fondas turėtų 
būti didinamas. Tikimasi, 
kad nuo 2023 metų jis nuo 
15 tūkst. Eurų dabar, galė-
tų išaugti dvigubai – iki 30 
tūkst. Eurų.

Į klausimą ar rajono va-
dovas nemano, jog didin-
damas paramą bažnyčiai, 
dėl to nuskriaus kitas krašto 
bendruomenes, R. Gode-
liauskas atsakė, kad ne, nes 
krašto bendruomenės, besi-
naudojančios savivaldybės 
pastatais ir patalpomis, savi-
valdybės tarybos sprendimu 
atleistos nuo komunalinių 
mokesčių. Juos dengia sa-
vivaldybė, kuri prisideda fi-
nansiškai prie visų bendruo-
menių vykdomų projektų bei 
kompensuoja PVM ir tai, 
pasak mero, tikrai didžiulės 
sumos. Visos biudžetinės 
įstaigos ir taip išlaikomos iš 
savivaldybės biudžeto. Joms 
netekus teisės į 1,2 proc. 
GPM dalį, tas lėšas savival-
dybė dengs iš biudžeto lėšų. 
Tuo tarpu krašto sakraliniai 
objektai yra turistų traukos 
centrai ir vieni iš dažniausiai 
lankomų objektų rajone.

„Šis laikmetis, kai sparčiai 
auga kainos ir didėja išlai-
dos, todėl, mano nuomone, 
reikia didinti ir šį fondą. Jau 
pradėjau kalbėtis su valdan-
čiosiomis frakcijomis, kad 
kitais metais, formuodami 
biudžetą, galėtume padidinti 
fondą religinių bendruome-
nių paramai. Galvoju, kad 
jis galėtų išaugti iki 30 tūkst. 
Eurų. Mūsų pagrindinis tiks-
las, jog gražios, prieinamos 
visiems ir lankomos mūsų 
bažnyčios būtų atidarytos. 
Jeigu bažnyčių kunigai žiū-
rėtų tik sielovadinių daly-
kų, jos galėtų užsirakinti ir 
neleisti turistų, tačiau mes 
esame suinteresuoti, kad jos 
būtų lankomos į mūsų kraštą 

užsukančių turistų, jose pa-
togiai jaustųsi ir mūsų kraš-
to žmonės, atėję pasimels-
ti, priimdami santuokos ar 
krikšto sakramentus. Todėl 
reikia ieškoti kompromisų“, 
– aiškino meras.

Truputį nuskriaudė
Rokiškio dekanato de-

kano, kun. Eimanto Noviko 
nuomone, dėl to, kad religi-
nės organizacijos nebegalės 
gauti 1,2 proc. GPM para-
mos, dvasininkai nieko ne-
gali padaryti.

„Jeigu mes, kaip bažny-
čia, esame juridinis asmuo, 
mes negalime steigti šalia 
kitų NVO. Mes turime savo 
labdaros paramos fondą, ta-
čiau jis irgi negalės gauti tos 
paramos, nes šis fondas nėra 
NVO. Toje vietoje mus tru-
putį nuskriaudė, bet ieškosi-
me galimybių, diskutuosime. 
Matysime, kaip ten bus“, 
– kalbėjo dekanas, kun. E. 
Novikas.

Ne pirmas kartas
Rokiškio dekano teigimu, 

tai jau ne pirmas kartas, kai 
bažnyčia, švelniai tariant, 
yra skriaudžiama, nes religi-
nės bendruomenės negauna 
kompensacijų už šildymą ir 
elektrą, nes mokesčius moka 
kaip juridinis asmuo, įmonė.

„Mes nesame prilyginti 
gyventojams, kurie gali pre-
tenduoti į kompensacijas, 
ypač dabar, ypatingai išau-
gus šildymo, dujų ir elektros 
kainoms, todėl mokame 21 
proc. PVM mokesčio. Bet 
šiaip esame patenkinti šian-
dienos susitikimu savivaldy-
bėje ir pokalbiu su meru. Kai 
bus padaryti savivaldybės 
žingsniai, apie kuriuos kal-
bėjo meras, sužinosime kas 
gavosi, tada ir matysime“, 
– kalbėjo dekanas, kun. E. 
Novikas.

Susitvarkė stogą
Susitikime dalyvavęs 

Juodupės parapijos klebo-
nas A. Kesorius „Rokiškio 
Sirenai“ sakė, kad iš savi-
valdybės skirtų lėšų atliktas 
didelis darbas – atnaujintas 
bažnyčios stogas.

„Šiemet skirtos savival-
dybės lėšos buvo panaudotos 
stogui. Taip pat atnaujinta 
tvora, bažnyčios palangės, 
langų arkos, tačiau pastarieji 
darbai atlikti jau iš mūsų tu-
rimų pinigų“, – sakė kun. A. 
Kesorius.

Dvasininkas tikino, kad 
ypatingą dėmesį jie paju-
to tada, kai rajonui pradėjo 
vadovauti R. Godeliauskas, 
nes sistemingai imtos remti 
tradicinės religinės bendruo-
menės.

„Tik dėl savivaldybės 
skiriamo finansavimo re-
liginėms bendruomenėms 
galime iš dalies susitvarkyti 
savo pastatus ir objektus, ku-
rie kartu yra ir savivaldybės 
bei gyventojų turtas, turistų 
ir piligrimų traukos objektai 
bei lankytos vietos“, – sakė 
kun. A. Kesorius. 

Skiria kasmet
Jau trejus metus Rokiškio 

rajono savivaldybė iš savo 
biudžeto lėšų skiria finansi-
nę paramą rajone veikian-
čioms religinėms organiza-
cijoms: katalikų, provoslavų 
ir stačiatikių. Kasmet jos 
dotuojamos tokia pačia 15 
tūkst. Eurų suma, kuria pa-
dengiamos religinių pastatų 
tvarkymo išlaidos. Beveik 
visos mūsų rajone esantys 
sakraliniai pastatai įtraukti 
į nekilnojamo turto paveldo 
sąrašus.

„Anksčiau tokia parama 
krašto religinėms bendruo-
menėms iš viso nebuvo ski-
riama, todėl džiaugiamės, 

kad nors palyginti ir nedide-
le suma iš savivaldybės biu-
džeto, bet galime bent kaž-
kiek prisidėti prie smulkių 
remonto darbų bažnyčiose“, 
– sakė R. Godeliauskas.

Prisidės savivaldybė?
Šiemet Rokiškio savival-

dybei nei stačiatikių, nei pro-
voslavų religinė bendruome-
nė nebuvo teikusi paraiškų 
paramai gauti, todėl šįkart 
visa 15 tūkst. Eurų suma ati-
teks katalikų bažnyčiai.

„Kadangi esame įsteigę 
religinių organizacijų rėmi-
mo fondą ir buvome žadėję 
bėgant laikui jį didinti, todėl 
svarstėme kiek mes, kaip sa-
vivaldybė turėtume prisidėti, 
kai mūsų rajono bažnyčių 
nebepasieks 1,2 proc. GPM 
parama“, – teigė meras.

Apmoka darbus
Pasak R. Godeliausko, 15 

tūkst. Eurų sumą religinės 
bendruomenės pasiskirs-
to geranoriškai, susitarimo 
būdu. Vienus metus viena 
parapija gauna didesnę sumą 
ir gali susitvarkyti savo mal-
dos namus, kitais metais lė-
šos patenka į jau kitą religi-
nę bendruomenę. Iš gautos 
paramos Kamajų bažnyčioje 
buvo sutvarkyti lietvamz-
džiai, Obelių bažnyčioje 
įsigyta skarda remontuojant 
vėjo nuplėštą stogą. Šiemet 
tvarkoma Juodupės parapijos 
Lukštų bažnyčia. Stačiatikių 
bendruomenė savo patalpose 
įsirengė šildymo lempas, o 
provoslavų bažnyčioje buvo 
tvarkytas bažnyčios vidus.

Ištaisė klaidą
Birželį Seimas nusprendė, 

kad 1,2 proc. gyventojų pa-
jamų mokesčio paramą žmo-
nės galėtų skirti tik nevyriau-
sybinėms organizacijoms.

„Rokiškio Sirenai“ šio 

projekto autorius, Seimo 
narys, Liberalų sąjūdžio 
frakcijos narys Andrius Bag-
donas sakė, kad pagrindinė 
priežastis, paskatinusi rengi 
šį projektą – siekis ištaisyti 
2004 metais Seimo padarytą 
klaidą, kuomet paskutinėje 
projekto svarstymo stadijo-
je buvo nuspręsta leisti 1,2 
proc. GPM paramą skirti ne 
tik nevyriausybinėms orga-
nizacijoms, bet ir biudžeti-
nėms įstaigoms.

„1,2 proc. paramą nuo 
sumokėto GPM, kaip ir iki 
šiol, galės gauti visos nevy-
riausybinės organizacijos, 
atitinkančios NVO plėtros 
įstatyme nurodytą apibrėži-
mą“, – teigė A. Bagdonas.

Nemalonės nebijo
Į pastebėjimą, kad baž-

nyčių atstovai nepatenkinti, 
jog religinių organizacijų 
nuo 2025 metų nebepasieks 
ši parama, nes jos nepateks 
tarp paramą galėsiančių gau-
ti NVO, Seimo narys atsakė, 
kad dvasininkų nemalonės 
sulaukti tikrai nebijo.

„Kadangi esu įsitikinęs, 
jog šis įstatymas – teisingas 
bei ženkliai prisidėsiantis 
prie pilietinės visuomenės 
Lietuvoje plėtros. Pirmiau-
sia, noriu pabrėžti, kad tos 
bažnyčios, kurios vykdo ne 
tik religinę, bet ir visuome-
ninę veiklą, ir toliau galės 
gauti 1,2 proc. GPM paramą. 
Pereinamasis laikotarpis iki 
2025 metų numatytas tam, 
jog visos religinės organi-
zacijos turėtų laiko išplėsti 
savo veiklą bei atitiktų NVO 
plėtros įstatyme įvardintus 
kriterijus religinėms bendri-
joms bei toliau galėtų gauti 
šią paramą“, – kalbėjo A. 
Bagdonas.

Aušra
MALINAUSKIENĖ
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2022 metų brandos egzaminų rezultatai: 
5 šimtukai ir liūdesys dėl matematikos

Šią savaitę paaiškėjo pa-
skutiniai abiturientų vals-
tybinių brandos egzaminų 
rezultatai. Šių metų Rokiškio 
rajono gimnazistų derlius: 
penki šimtukai iš lietuvių 
kalbos ir literatūros bei an-
glų kalbos. Tačiau, kaip ir 
daugelyje šalies savivaldy-
bių, pasibaigusią abitūros eg-
zaminų sesiją temdo liūdesys 
dėl prastai arba visai neišlai-
kyto matematikos egzamino. 
Šio egzamino mūsų rajone 
neišlaikė 42 proc. abiturien-
tų.

Yra kuo džiaugtis
Rokiškio rajono savivaldy-

bės administracijos Švietimo 
ir sporto skyriaus vedėjo pa-
vaduotoja Rita Elmonienė pa-
sidžiaugė, kad šiais metais visi 
kandidatai išlaikė šiuos vals-
tybinius brandos egzaminus: 
geografiją, istoriją, chemiją, 
užsienio kalbą (rusų).

Šiemet mūsų savivaldybės 
abiturientai gavo 5 šimtukus. 
Dviem šimtukais iš lietuvių 
kalbos ir literatūros bei anglų 
kalbos džiaugėsi Rokiškio 
Juozo Tumo-Vaižganto gim-
nazijos abiturientai. Pandėlio 
gimnazijos abiturientai pelnė 
2 šimtukus iš lietuvių kalbos ir 
literatūros, o Juodupės gimna-
zijos – 1 iš anglų kalbos.

„Džiugu, kad aukščiausius 
– 100 balų – įvertinimus šiais 
metais gavo ne tik miesto gim-

nazija, bet ir dvi rajono gimna-
zijos: Pandėlio ir Juodupės“, 
– sakė R. Elmonienė.

Išskirtiniai metai
Švietimo ir sporto skyriaus 

vedėjo pavaduotojos duome-
nimis, 2021 metais mūsų savi-
valdybės abiturientai gavo 11 
šimtukų: lietuvių kalbos ir lite-
ratūros – 2, anglų kalbos – 4, 
informacinių technologijų – 3, 
matematikos – 1, fizikos – 1. 
Rokiškio Juozo Tumo-Vaiž-
ganto gimnazija gavo 10 šim-
tukų, o Pandėlio gimnazija – 1 
šimtuką.

„2021-ieji buvo išskirtiniai 
dėl šimtukų, nes vienas Ro-
kiškio Juozo Tumo-Vaižganto 
gimnazijos abiturientas gavo 
4 šimtukus iš matematikos, 
informacinių technologijų, fi-
zikos ir anglų kalbos, o dar vie-
nas abiturientas – 2 šimtukus 
iš lietuvių kalbos ir literatūros 
ir anglų kalbos“, – vardijo R. 
Elmonienė.

Atspindi situaciją
Pasak Švietimo, mokslo 

ir sporto ministrės Jurgitos 
Šiugždinienės, šių metų valsty-
binis matematikos brandos eg-
zaminas tapo šoku daugeliui, 
todėl ji paprašė atlikti išsamų 
tyrimą.

„Buvo svarbu įsitikinti, ar 
egzaminų uždaviniai atitiko 
programą. Ekspertų komisi-
jos išvados lėmė, kad dalis 

(beveik 4 proc.) egzaminą lai-
kiusių ir sėkmingiausiai jame 
pasirodžiusių abiturientų gaus 
aukštesnius balus nei buvo 
įvertinta. Abejonė, kad moki-
niams buvo pateikta per daug 
sudėtingų uždavinių, kurių jie 
nepajėgia išspręsti, išsklaidyta. 
Deja, rezultatai atspindi tikrąją 
mūsų matematikos situaciją. 
Ji yra labai bloga. Dabar galiu 
konstatuoti: tai yra daugybę 
metų nepriimtų sprendimų pa-
sekmė. Tai tik patvirtina, kad 
delsti negalima nė minutės. 
Jau priimta ir dar planuojama 
priimti nemažai sprendimų. 
Šią situaciją sprendžiame nuo 
pat šios Vyriausybės darbo pra-
džios,  tačiau švietime tikėtis 
greitų rezultatų būtų sudėtin-
ga“, – sakė J. Šiugždinienė.

Neišlaikė 42 proc.
Rokiškio rajono gimnazi-

jose matematikos valstybinį 
brandos egzaminą laikė 150 
kandidatų.

„Skaudulys, kaip ir visos 
Lietuvos kandidatų, – mate-
matikos valstybinio brandos 
egzamino rezultatai. Egzami-
ną išlaikė 58 proc. kandidatų 
(2021 m. – 76,47 proc., 2020 
m. – 63,64 proc.). Šimto balų 
įvertinimo negavo nei vienas 
egzaminą laikiusių kandidatų 
(2021 m. – 0,59 proc., 2020 m. 
– 0.). Egzamino neišlaikė 63 
kandidatai arba 42 proc. Net 
73,5 proc. mūsų savivaldybės 

abiturientų renkasi laikyti šį 
egzaminą, nepriklausomai nuo 
abiturientų šio dalyko metinių 
įvertinimų“, “, – vardijo R. El-
monienė, Rokiškio savivaldy-
bės Švietimo ir sporto skyriaus 
vedėjo pavaduotoja.

Virš 90 proc.
Pasak pašnekovės, lietuvių 

kalbos ir literatūros valstybinį 
brandos egzaminą Rokiškio 
rajone šiemet laikė 164 kandi-
datai. Egzaminą išlaikė 91,46  
proc. (2021 m. – 91,93 proc.), 
o šimtukus gavo 3 kandidatai 
(2021 m. – 2), t. y. 1,83 proc. 
visų egzaminą laikiusių kandi-
datų.

Geografijos valstybinį bran-
dos egzaminą laikė 25 kandi-
datai. Egzaminą išlaikė 100 
proc. kandidatų (2021 m. – 100 
proc.). Šimto balų įvertinimų 
kandidatai negavo nei šiemet, 
nei pernai.

Biologijos valstybinį bran-
dos egzaminą laikė 75 kan-
didatai. Egzaminą išlaikė 96 
proc. kandidatų (2021 m. – 
95,38 proc.). Šimto balų įver-
tinimo per pastaruosius dvejus 
metus negavo nei vienas kan-
didatas.

Sekasi geriausiai
Anglų kalbos valstybinį 

brandos egzaminą šiemet lai-
kė 145 kandidatai. Egzaminą 
išlaikė 97,24 proc. (2021 m. – 
96,89 proc.) kandidatų. Šimto 

balų įvertinimą gavo 1,38 proc. 
laikiusiųjų (2021 m. – 2,48 
proc.).

Rusų kalbos valstybinį 
brandos egzaminą šiemet laikė 
3 kandidatai. Egzaminą išlai-
kė 100 proc. (2021 m. – 100 
proc.) kandidatų. Šimto balų 
įvertinimų kandidatai negavo 
nei šiemet, nei pernai.

Istorijos egzaminą laikė 65 
kandidatai, mažiau nei pernai 
(88). Egzaminą išlaikė 100 
proc. (2021 m. – 100 proc.) 
kandidatų. Šimto balų įvertini-
mų kandidatai negavo nei šie-
met, nei pernai.

Gamta ir IT
Fizikos valstybinį brandos 

egzaminą šiemet laikė 25 kan-
didatai. Egzaminą išlaikė 92 
proc. (2021 m. – 100 proc.) 
kandidatų. Aukščiausio – šim-
to balų – įvertinimo negavo nei 
vienas. kandidatas (2021 m. 
gavo 3,85 proc.).

Chemijos valstybinį bran-
dos egzaminą šiemet laikė 22 

kandidatai. Egzaminą išlaikė 
100 proc. (2021 m. – 85,71 
proc.) kandidatų. Šimto balų 
įvertinimų kandidatai negavo 
nei šiemet, nei pernai.

Informacinių technologijų 
valstybinį brandos egzaminą 
laikė 21 kandidatas. Egzaminą 
išlaikė 76,19 proc. (2021 m. – 
87,5 proc.) kandidatų. Aukš-
čiausio įvertinimo nepelnė nei 
vienas kandidatas (2021 m. 
gavo 18,75 proc. laikiusiųjų).

Skiriasi nedaug
„Išlaikiusiųjų procentas 

kai kurių valstybinių brandos 
egzaminų nedaug skiriasi nuo 
Lietuvos atitinkamo rodiklio, 
pvz.,  lietuvių kalbos ir lite-
ratūros, biologijos, aukštes-
nis – rusų kalbos, geografijos, 
istorijos, chemijos, žemesnis 
– informacinių technologijų, 
fizikos, matematikos, anglų 
kalbos“, – apibendrino R. El-
monienė.

Aušra
MALINAUSKIENĖ

Rokiškyje ieškoma naujų būdų, kaip išspręsti soc. būstų stygių
Daugelis šalies savival-

dybių susiduria su pro-
blema – socialinių būstų 
stygiumi, Rokiškio rajonas 
taip pat – ne išimtis. Šiuo 
metu Rokiškio rajono savi-
valdybėje soc. būsto laukia 
115 rokiškėnų, o tam, kad 
būtų patenkintas šis porei-
kis trūksta 65 soc. būstų. 
Kadangi Rokiškyje net ele-
mentariausiai nuomai labai 
trūksta gyvenamųjų patal-
pų, todėl rajono valdžia 
šią problemą ėmėsi spręsti 
netradiciškai – soc. būstus 
planuoja įrengti moduli-
niuose nameliuose.

Paprašė patys
Skandinavijos ir Baltijos 

šalyse veikiančios įmonės 
„Adapteo Baltics“, statan-
čios pritaikomus namus vai-
kų darželiams, mokykloms 
ir biurams, atstovai patys 
pasiūlė savo paslaugas ro-
kiškėnams. Kadangi darželių 
ar mokyklų plėtra šiuo metu 
nėra aktuali, prasidėjo dis-
kusija apie galimybę modu-
linius pastatus pritaikyti soc. 
būstams Rokiškio mieste.

Būtent ieškodami alterna-
tyvų būsto nuomai Rokiškyje 
rajono savivaldybės vadovai: 
meras Ramūnas Godeliaus-
kas, administracijos direkto-
rius Andrius Burnickas ir jo 
pavaduotojas Valerijus Ran-
cevas ir susitiko su įmonės 
„Adapteo Baltics“ atstovais 
aptarti galimybes, kaip mo-
dulinius namus būtų galima 
pritaikyti soc. būstui.

„Didžioji dalis lėšų soc. 
būstams kompensuojama iš 
valstybės biudžeto, tačiau 
mes susiduriame su proble-
ma, kad tiesiog jų negalime 
nupirkti, nes būstų pasiūla 
Rokiškyje yra per maža. Soc. 
būstų nuoma susideda iš trijų 
šaltinių: savivaldybės, vals-
tybės ir nuomininko. Para-
doksali situacija: pinigų turi-
me, įsigyti neįmanoma, todėl 
ir ieškome įvairių kitų būdų, 
kaip išspręsti šią opią proble-
mą“, – sakė meras.

Laukia atsakymo
Įvyko tik pirmasis savi-

valdos ir įmonės atstovų su-
sitikimas, kuriame kalbėta 
apie soc. būstų įrengimą mo-

duliniuose nameliuose. Šiuo 
metu laukiama „Adapteo 
Baltics“ preliminarių paskai-
čiavimų, kiek atsieitų tokios 
statybos, kiek kainuotų nuo-
ma, įrengimas.

„Lietuvoje šį įmonė nėra 
stačiusi soc. būsto, tačiau 
mes tikimės sulaukti mums 
palankaus sprendimo. Žino-
ma, kol kas tik vyksta kon-
sultacijos“, – sakė R. Gode-
liauskas.

Atsakymą rokiškėnai tiki-
si gauti artimiausiu metu.

Negali pasiūlyti
Šiuo metu Rokiškio rajo-

no savivaldybėje trūksta 65 
socialinių būstų, o eilėje jį 
gauti laukia 115 rajono gy-
ventojų. 23 šeimos (iš jų 5 
šeimos, kuriose auginama 3 
ir daugiau vaikų), 12 žmonių 
su negalia, 29 vieniši asme-
nys, 1 asmuo netekęs tėvų 
globos.

Kaip „Rokiškio Sirenai“ 
aiškino rajono meras, kai sa-
vivaldybė perka nekilnojamą 
turtą, jis turi būti įvertintas 
turto vertintojo ir pagal Vy-
riausybės nutarimą savival-

dybė gali mokėti tik jo nu-
statytą sumą, todėl dauguma 
pardavėjų nesutinka savo 
būsto parduoti už tokią kai-
ną, kokią nurodė turto vertin-
tojas, nes ji būna mažesnė nei 
rinkos kaina.

„Kadangi Rokiškyje būs-
to rinka yra maža, todėl kai-
nos yra didesnės, o norinčių 
pirkti butus tikrai atsiranda 
nemažai, tad šioje vietoje 
savivaldybė yra nekonku-
rencinga, nes negali pasiūlyti 
didesnės kainos“, – teigė R. 
Godeliauskas.

Planuose – daugiabutis
Dėl tokios padėties nekil-

nojamo turto rinkoje, Rokiš-
kio rajono savivaldybė ir ieš-
ko kitų variantų, kaip galėtų 
lėšas, skirtas soc. būstui, pa-
naudoti tikslingai. Vienas iš 
sprendimo būdų – statyti soc. 
būstą, kitas – nupirkti arba 
nuomoti, šis, kaip paaiškėjo 
dėl situacijos nekilnojamo 
turto rinkoje, atkrenta.

„Iš dabar turimų lėšų pa-
statytume tikrai nedaug soc. 
būstų ir tai nepatenkintų 
esamo poreikio, tačiau pa-

gal 2021–2027 metų naują 
finansavimo etapą per Pane-
vėžio regiono plėtros tarybą 
planuojame lėšas soc. būstų 
plėtrai ir numatome staty-
ti daugiabutį, kuriame būtų 
soc. būstai, specialiai pritai-
kyti žmonėms su negalia“, – 
sakė rajono vadovas.

Turės kitąmet?
Tačiau apie 30 vienišų 

rokiškėnų soc. būstui finan-
savimo iš niekur kitur savi-
valdybė negaus, belieka tik 
nuoma, todėl ir buvo pagal-
vota apie vieną iš variantų – 
modulinius namus ir jų ilga-
laikę nuomą.

„Faktas, kad savivaldybė 
ketina eiti tuo keliu, įvertinus 
visas dedamąsias, manau, 
jog realu, kad kitąmet turėsi-
me soc. būstų moduliniuose 
namuose, įrengtuose su visa 
infrastruktūra ir tinkančių 
gyventi vienišiems asmenims 
arba dviejų asmenų šeimai. 
Jie greit pastatomi, vizualiai 
patrauklūs, mediniai, ekono-
miški, nebrangus šildymas“, 
– kalbėjo R. Godeliauskas.

Galimybė plėsti
Iš pradžių planuojama 

statyti namus, kurių viename 
– 5-6 soc. būstai. Vienas bu-
tas – maždaug 20 kv. metrų 
naudingo ploto. Kiek tokių 
būtų pastatyta iš viso, kol kas 
neaišku.

„Tokį sprendimą priimsi-
me žinodami preliminarias 
kainas. Ateinančiais metais 
tikimės pastatyti du–tris 
tokius modulinius namus, 
turinčius 10–15 soc. būstų. 
Nors tai nepatenkintų šiuo 
metu esamo poreikio rajone 
iš karto, tačiau būtų ženklus 
postūmis į priekį. Žiūrėsime 
pagal finansines galimybes. 
Privalumas tas, kad statant 
modulinius namus yra gali-
mybė juos plėsti šalia prista-
tant naujus“, – sakė meras.

Kol kas tikslios vietos Ro-
kiškio mieste, kur atsirastų 
tokie namai, jis neįvardino. 
Svarstoma pora variantų, nes 
turi būti visos būtiniausios 
inžinerinės komunikacijos: 
elektra, nuotekos vanduo.  

Aušra
MALINAUSKIENĖ



Nepriklausomas rajono laikraštis

2022-07-157 psl.

Bronzos medalį iš Izraelio parvežusi Orinta Navikaitė ieties metike 
tapo, pabuvusi gera kvadrato žaidėja

Rokiškio sporto mėgėjus 
neseniai pasiekė dar vie-
na džiugi žinia – Europos 
jaunių lengvosios atletikos 
čempionate paskutinę pir-
menybių dieną bronzos 
medalį iškovojo ieties me-
tikė Orinta Navikaitė iš 
Rokiškio. Tai – dar tik an-
tras lietuvių iškovotas ap-
dovanojimas žemyno jau-
nių čempionatuose, kurie 
rengiami nuo 2016-ųjų, tad 
Orintos pasiektas rezulta-
tas yra itin reikšmingas ne 
tik Rokiškio kraštui, bet ir 
visai Lietuvai. Įspūdžiais 
čempionate, vykusiame Iz-
raelyje, Jeruzalėje, „Rokiš-
kio Sirena“ paprašė pasida-
linti 16-metės sportininkės 
Orintos bei jos trenerės 
Inos Nagelės.

Žymiai pagerino 
asmeninį rekordą
 - Viešnagė Jeruzalėje pa-

liko gerus įspūdžius. Spor-
tininkai sutikti rūpestingai 
– gražus ir tvarkingas sta-
dionas, pasirūpinta, kad vi-
siems užtektų atsigerti šalto 
vandens, teko pabendrauti su 
kitų šalių sportininkais, ku-
rie buvo draugiški. Buvome 
trumpam išvykę ir apžiūrėti 
miesto – nukeliavome prie 
Raudų sienos, vaikščiojome 
Senamiestyje. Sužavėjo vie-
tinių žmonių apranga, jautėsi 
vienybė tarp tos pačios tautos 
atstovų, pavyzdžiui, žydų, - 
pasakojo Orinta.

Į čempionatą Orinta atvy-
ko, pasiekusi ieties metimo 
asmeninį rekordą 47,30 m. Jį 
mergina pagerino dar kvalifi-
kacijoje, ietį numetusi 47,36 
m bei su aštuntu rezultatu 
iškopusi į finalą. Finale ietį 
numesti pavyko net 50,64 m. 
Tai – naujas asmeninis Orin-
tos rekordas. Finale sporti-
ninkė nusileido tik suomei 
Veerai Saunai-Aho (52,22 m) 
bei 4 cm mūsiškę aplenkusiai 
olandei Suzei Zeevat (50,68 

m). Ketvirtą vietą užėmusi 
suomė Malin Karell lietuvei 
pralaimėjo 23 cm.

Lietuvos rinktinę sudarė 
16 lengvaatlečių. Izraelyje jie 
prabuvo 6 dienas, o varžybos 
vyko 4 dienas. Kartu su au-
klėtine vyko ir jos trenerė Ina 
Nagelė. „Labai džiaugiuosi, 
kad šalia buvo mano trenerė, 
ji man labai pagelbėjo“, - pa-
sidalino emocijomis Orinta.

Į lengvąją atletiką – 
iš kvadrato aikštelės
Paklausėme apie tai, kaip 

Orinta susidomėjo būtent 
šiuo sportu ir kodėl pasirinko 
ieties metimą.

- Lengvojoje atletikoje tre-
niruotis pradėjau nuo penk-
tos klasės. Turbūt buvau dar 
ketvirtoje klasėje, kai mano 
kvadrato treneris pasiūlė 
mane lengvosios atletikos tre-
nerei Inai Nagelei. Matyt, dėl 
to, kad labai gerai žaidžiau 
kvadratą. Buvome laimėję 
Lietuvos čempionatą. Pradė-
jusi bendrauti su nauja trene-
re, išbandžiau ir kitas rungtis, 
tačiau labiausiai patiko ieties 
metimas. Su trenere pasirin-
kome šią rungtį ir tik joje to-
bulinau savo gebėjimus, kad 
galėčiau pasiekti aukščiausių 
rezultatų, - pasakojo savo at-
ėjimo į sportą istoriją Orinta.

Pasirodo, anksčiau len-
gvaatletė yra pelniusi ir dau-
giau reikšmingų laimėjimų. 
Pernai vykusiame Baltijos 
šalių čempionate ji pelnė an-
trąją vietą, šiais metais Lie-
tuvos jaunių čempionate lai-
mėjo pirmąją vietą, o iki tol 
– pirmosios vietos vaikų bei 
jaunučių pirmenybėse Lietu-
voje.

Paklausta, ką veikia, kai 
nesportuoja, jaunoji sporti-
ninkė netgi šiek tiek pasime-
tė. „Leidžiu laiką su šeima, 
draugais“, - atsakė mergina, 
nė žodžio neužsimindama 
apie sėdėjimą internete ar 
šiaip prie kompiuterio. Pana-

šu, kad tai nėra jos gyvenimo 
būdas.

Domėjomės ir tuo, ar 
Orinta vienintelė šeimoje do-
misi sportu. „Vyresnysis bro-
lis Ronaldas lankė futbolą, su 
juo mes ir užaugome kieme, 
kartu žaisdami futbolą.“ – pa-
atviravo mergina. Ji užsimi-
nė, kad turi daugiau brolių, 
kurie dar per maži sportuoti, 
bet šypsodamasi juos pavadi-
no „ateities sportininkais“.

Kiek savo ateitį susieti 
su sportu, tarsis su šeima
Orinta neskubėjo dalintis 

ateities planais sporte – ji mi-
nėjo, kad minčių susieti gy-
venimą su sportu yra, tačiau 
sakė, kad tokiam sprendimui 
dar yra laiko (Orinta mokosi 
9 klasėje), planus ji turinti ap-
tarti su šeima, draugais, nes 
tokį sprendimą priimti nėra 
lengva.

„Sportavimas mane moko 
siekti savo tikslų, ugdo ryžtą, 
kantrybę, suteikia pasitikėji-
mo savimi. Kai įdėtas darbas 
įvertinamas gerais rezultatais, 
tai džiugina. Už viską labiau-
siai noriu padėkoti trenerei 
Inai Nagelei, kuri mane, tiesą 

sakant, užaugino iki šio čem-
pionato. Čia ne mano rezul-
tatas - jis yra mūsų abiejų.“ -  
kukliai apie savo pasiekimus 
kalbėjo Orinta.

Ieties metimas Orintai 
tiesiog prilipo
Kaip į lengvąją atletiką at-

ėjo Orinta ir kokias bendras 
patirtis su auklėtine turėjo, 
paklausėme trenerės Inos Na-
gelės.

„Orintą treniruoti man 
pasiūlė kūno kultūros mo-
kytojas, turėjęs ir kvadrato 
būrelio užsiėmimus, Valdas 
Savickas. Orinta buvo vie-
na geriausių, o gal net ir ge-
riausia, kvadrato žaidėja. Kai 
gavo tokį pasiūlymą, ji tuo 
metu buvo ketvirtoje klasėje, 
o treniruotis pas mane pradė-
jo, kai buvo penktokė. Kai 
vaikai ateina, paprastai išban-
dome viską. Ieties metimas 
Orintai tiesiog prilipo.“ – pa-
sakojo Ina Nagelė.

Viešnagė buvusi daugiau 
darbas nei poilsis
Ne tik sportininkė, bet ir 

trenerė negalėjo daug papa-
sakoti apie aplankytą šalį – 

Izraelį, kadangi, kaip sakė I. 
Nagelė, ši viešnagė buvusi 
daugiau darbas, ne poilsis, 
todėl didžiąją laiko dalį jos 
leido viešbutyje arba stadione 
– vyko treniruotės, varžybų 
stebėjimas. Tiesa, turėdamos 
laisvą pusdienį, trenerė ir jos 
auklėtinė aplankė Jeruzalės 
Senamiestį, Raudų sieną – 
sakė, kad buvo įspūdinga. 
„Pamatyti bet kurią svečią 
šalį yra labai įdomu, gera, 
o po to dar linksmiau grįžti 
namo.“ – šypsojosi I. Nagelė.

Lygino su kita 
perspektyvia 
sportininke
Trenerei I. Nagelei anks-

čiau yra tekę treniruoti dar 
vieną perspektyvią sportinin-
kę – Livetą Jasiūnaitę, kuri 
dalyvavo ir Europos, ir Pa-
saulio čempionatuose, o pa-
skutinį kartą pasirodė olimpi-
nėse žaidynėse Tokijuje, kur 
užėmė 7 vietą. I. Nagelė yra 
jos pirmoji trenerė. Dabar ši 
mergina treniruojasi Kaune 

pas trenerę Teresę Nekrošai-
tę.

Paklausta, ką mano apie 
Orintos perspektyvas, Ina 
Nagelė pasakė: „Manau, kad 
ji perspektyvi, panašiai, kaip 
ir Liveta. Orinta yra labai 
darbšti, labai motyvuota, ko-
votoja, niekada nenuleidžian-
ti rankų, siekianti savo tikslo 
ir dar - be galo kukli. Orintą 
labai palaiko šeima, ji tikrai 
galėtų būti rūpestingos šei-
mos pavyzdys.“

Šios vasaros planai – 
dar dvi išvykos
Ateinantį savaitgalį (lie-

pos 16-17 d.) Orinta su trene-
re bei kita sportininke Aurėja 
Streikute vyksta į Vilnių, kur 
vyks Baltijos šalių jaunių 
čempionatas. Po savaitės, lie-
pos 24-30 dienomis, Orinta 
kartu su Lietuvos rinktine iš-
vyksta į 16-ąjį Europos jaunių 
olimpinį festivalį Slovakijoje, 
Banska Bystrica mieste. Po to 
– vasaros poilsis.

Rita GRIGALIENĖ

Kraštietis kariškis Gintautas Matulis triumfavo pasaulio trijulių kariškių čempionate
Šeštadienį vykusiame pa-

saulio trijulių krepšinio čem-
pionato finale pergalę šventė 
ir čempionų titulą iškovojo 
Lietuvos komanda.

Deivido Kumelio, Gintauto 
Matulio, Karolio Bakanausko 
ir Vytauto Šarakausko atsto-
vaujama ekipa finalinėje ko-
voje 21:18 pranoko Prancūziją.

Vokietijoje vykusių pirme-
nybių pusfinalyje Lietuvos ko-
manda prieš tai 21:15 nugalėjo 
JAV krepšininkus.

Pasaulio trijulių kariškių 
pirmenybės buvo surengtos 
pirmą kartą.
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Nepriklausomas rajono laikraštis

Atidaryta Rūtos Šipalytės paroda „Patirčių salos“ - 
įžanga į didesnę parodą

Liepos 10 d. Rokiškio 
krašto muziejuje atidaryta 
Rūtos Šipalytės keramikos 
paroda „Patirčių salos“. 
Kaip sakė menininkė, dėl 
gana mažos erdvės pavyko 
sutalpinti tik keturias „sa-
las“: „RAKU magija“, „Iš 
ciklo MIESTAI“, „Takai 
ir kryptys“ bei „Pastebėk 
mano Rothko“. Keramikos 
dermės susikūrė keliaujant 
per pasaulio meno centrus 
ir kūrybinius simpoziumus, 
kur teko pažinti kitų kultūrų 
menines raiškas. Tai meni-
ninkei suteikė galimybę iš-
gyventi kultūrinės įvairovės 
sąlygotus jausmus.

Dalyvauja parodose 
beveik visame pasaulyje
Rūta Šipalytė yra gimusi 

ir augusi Vilniuje. 1998 m. ji 
baigė Vilniaus dailės akademi-
ją,  gavo magistro laipsnį. Nuo 
1997 dalyvauja parodose bei 
simpoziumuose Airijoje, Aus-
trijoje, Baltarusijoje, Belgijo-
je, Čekijoje, Estijoje, Italijoje, 
JAV, Kanadoje, Kinijoje, Kro-
atijoje, Latvijoje, Lenkijoje, 
Lietuvoje, Norvegijoje, Pietų 
Korėjoje, Prancūzijoje, Ru-
munijoje, Suomijoje, Taivane 
ir Vokietijoje. Nuo 1999 m. ji 
- Lietuvos dailininkų sąjungos 
narė, nuo 2019 m. tarptautinės 
keramikos akademijos Žene-
voje (IAC) narė. Menininkė 
pelnė nemažai apdovanojimų: 
tai - finalininko prizas Taivano 
keramikos bienalės 2008 m. 
konkursinėje  parodoje Taipė-
juje; 2010 m. ji buvo atrinkta 
atstovauti Lietuvos kerami-
kams ir sukūrė kūrinius Rytų 
Europos keramikos muziejui 
FuLe tarptautiniame kera-
mikos meno muziejų centre 
Fupinge, Kinijoje; 2015 m. ji 
pelnė garbės atžymėjimą 8-os-
ios tarptautinės Gyeonggi ke-
ramikos bienalės tarptautinio 
konkurso parodoje Ičeone, Pi-
etų Korėjoje; 2018 m. laimėjo 
Bronzos apdovanojimą tarp-
tautinėje kategorijoje 2-oje La-
tvijos tarptautinėje keramikos 
bienalėje Mark Rothko meno 
centre Daugpilyje, Latvijoje; 
2018 m. kūriniai atrinkti į tarp-
tautinę keramikos parodą „Eu-
ropean Ceramics Context 2018 
I Curated” Bornholmo meno 
muziejuje Danijoje; 2019 m. 
laimėjo finalininko prizą 25-
oje tarptautinėje  keramikos 
bienalėje Magnelli Keramikos 
muziejuje Vallauris mieste 
Prancūzijoje; 2020 m. Rūta 
tapo Lietuvos dailininkų są-
jungos skiriamo apdovanojimo 
„Auksinio ženkliuko” ir 6-os-
ios Vilniaus keramikos meno 
bienalės I vietos, prof. Liudvi-
ko Strolio premijos, laureatė. 

Parašė straipsnių apie Lietuvos 
keramiką.

Ruošiasi didesniam 
projektui Vilniuje, 
galerijoje „Arka“
- Paroda „Patirčių salos“ 

yra pradžia didesnio projekto, 
kuris bus pristatomas parodoje 
Vilniuje, galerijoje „Arka“ šių 
metų lapkričio mėnesį. Prieš 
dvejus metus, 2020 m. Vil-
niaus keramikos mano biena-
lėje už darbą „Silicio namai“ 
laimėjau pagrindinį prizą – pir-
mąją vietą ir Liudviko Strolio 
premiją. Kūrinio idėja ta, kad 
silicis - keramikos medžiagų 
bazės - molio ir glazūrų - sude-
damoji dalis; ir taip pat silicis 
naudojamas puslaidininkių ga-
myboje, kurie naudojami viso-
se elektroniniuose prietaisuose, 
naujausiose technologijose. 
Pagal Vilniaus keramikos bie-
nalės nuostatų tvarką, konkur-
so laimėtojas gauna didelę salę 
personalinei parodai. Susimąs-
čiau, kokią parodą norėčiau 
surengti. Atėjo mintis, kad tai 
galėtų būti mano kūrybos apž-
valga. Kadangi daug keliauju 
po pasaulio meno centrus, ku-
riuose naudoju vis kitas vieti-
nes medžiagos, technologijas, 
įgyju naujas patirtis, ir dėl to 
mano kuriami meniniai ciklai 
– vis kitokie, pagalvojau, kad 
norėčiau suformuoti kameri-
nes ekspozicines patirčių salas. 
Viena ekspozicinė sala - viena 
tema, vienos patirties sąsajos 
su šių dienų kūryba. O šioje 
salėje Rokiškio krašto muzie-
juje tilpo keturios salos. Šioje 
parodoje svarbu tai, kad  viena 
konkrečia tema eksponuoju ir 
senus, pirmuosius kūrinius, ir 
naujesnius.“ – pradėjo pasako-
jimą Rūta Šipalytė.

„RAKU magija“
„Mano pirmieji kūriniai, 

išdegti „raku” technika, buvo 
sukurti Prahoje Dailės, dizaino 
ir architektūros akademijoje 
iš karto po magistro studijų 
baigimo Vilniaus dailės aka-
demijoje. Šiuos kūrinius tada 
pavadinau „Kristalai“. „Raku“ 
lauko degimo technika yra ki-
lusi iš Japonijos. Šio degimo 
procesas yra gana sudėtingas, 
reikalauja komandinio darbo 
- vienas pats didesnio formato 
kūrinių nepadarysi. Lietuvoje 
laikas nuo laiko susitinkame su 
kolegėmis ir vis išbandome šį 
keramikos kūrinių degimą. Jis 
vyksta taip: kai krosnyje tem-
peratūra siekia apie tūkstantį 
laipsnių, atidaroma krosnis, 
raudoni, įkaitę daiktai paima-
mi specialiomis metalinėmis 
replėmis ir sudedami į meta-
linius konteinerius su medžio 
pjuvenomis, uždengiami dang-

čiu. Prasideda redukcijos pro-
cesas – pjuvenos smilksta, nes 
uždarame konteineryje nėra 
deguonies, nėra liepsnos, nuo 
dūmų keramikos šukės tampa 
juodos. Jeigu kūrinys sudužtų, 
tai labai aiškiai pamatytume. 
Paviršiaus ir glazūra įgyja  
įvairiausių efektų – atsiranda 
taškiukai, dėmės. Jeigu glazū-
roje yra oksidų, jie redukuojasi 
– pavyzdžiui, žalias varis tam-
pa raudonu, susidaro gražūs ta-
pybiški atspalviai. Šiam degi-
mo tipui kūriau darbus ir vėliu. 
Rokiškyje eksponuoju vazų 
grupę, kurią pavadinau „Ber-
žynėlis“ - didesnis kiekis šių 
vazų, sukomponuotų vienoje 
vietoje, man labai primena 
beržus. Mano „raku“ technika 
degami kūriniai dažnai susiję 
su natūralia gamtine estetika.“ 
– autorė papasakojo apie vieną 
pirmųjų savo kūrybos „salų“.

„Takai ir kryptys“
„2009 metais vasarą vykau 

į tarptautinį keramikos simpo-
ziumą „Navigacija“ Venspilyje 
(Latvija). Ši tema man nebuvo 
labai artima, ilgai  galvojau, ką 
galėčiau sukurti. Prisiminiau, 
kad senovėje žmonės keliau-
davo, orientuodamiesi pagal 
žvaigždynų išsidėstymą. Taip 
mano vaizduotėje „nusipaišė“ 
linijos, jungtys tarp taškų, tra-
jektorijos. Šį vaizdinį perkėliau 
ant savo keramikos formų. 
Tuomet Latvijoje dirbau su 
aukštos temperatūros akmens 
mase ir porcelianu. Tais pačiais 
metais rudenį vykau į pietų 
Kinijoje vykusį simpoziumą. 
Skirtinguose Kinijos regionuo-
se yra savitos, jiems būdingos 
keramikos tradicijos. Ten, kur 
buvau tuo metu, dirbama tik 
su baltu porcelianu, jis nede-
koruojamas. Taigi, šiame sim-
poziume kūriau ta pačia tema 
– kelionės per laiką ir erdvę, 

tačiau formos prasme rinkausi 
nebe cilindrus, o stačiakam-
pius. 2022 m. sukūriau dvi 
naujas kompozicijas šia tema. 
Laiko tarpas nuo 2009 metų iki 
2022 metų yra nemažas, kūri-
niai šia tema keitėsi, jie buvo 
įtakoti kitų naujų kūrybinių 
sprendimų, atsiradusių per tuos 
trylika metų. Saloje „Takai ir 
kryptys“ kai kurie eksponuo-
jami kūriniai turi užuominą į 
funkciją  - norint, jas galima 
būtų panaudoti kaip vazas ne-
didelei gėlei ar smilgai. Tačiau 
nekūriau jų kaip funkcionalių 
vazų, man tik patinka parody-
ti, kad mano sukurtas objektas 
yra tuščiaviduris, turi vidinę 
erdvę, gelmę, paslaptį.“ – me-
nininkė dalinosi potyriais vė-
lesnėje kūryboje Latvijoje bei 
Kinijoje. 

„Iš ciklo MIESTAI“
„Kažkada jaunystėje sva-

jojau studijuoti architektūrą. 
Beje, mano tėvai architektai. 
Prieš stojant į Dailės akade-
miją po vieno ilgo pokalbio su 
mama savo spendimą pakei-
čiau. Supratau, kad noriu būti 
menininke ir savo kūrinio šei-
mininke nuo pirmosios minties 
iki jo įsikūnijimo medžiagoje. 
Tačiau natūralu kad aplinka, 
kurioje augau, vis dėlto pada-
rė stiprią įtaką. Taip gimė ci-
klas „Miestai“, kurį pradėjau 
kurti nuo pat studijų pabaigos. 
Kiekvieną kartą mano lipdo-
mi miestai keičiasi. Už kūrinį 
„Silicio namai“ gavau L. Stro-
lio premiją. Silicis yra bazinis 
keramikos medžiagų chemi-
nis elementas: tiek molis, tiek 
glazūros yra silicio junginiai. 
Dabarties pasaulis migruoja 
į virtualią erdvę naudodamas 
įrenginius, kurių pagrindą su-
daro iš to paties silicio sukurti 
elektronikos komponentai. 
Sudėtingos silicio struktūros 

suteikia namus tiek mūsų fi-
ziniams kūnams, tiek mūsų 
reprezentacijoms pasaulio ete-
ryje.

Kitas šioje „Saloje” eks-
ponuojamas kūrinys yra iš 
2021 m. parodos „Menininko 
pasas”. Čia „Miestų” ciklo 
elementų siluetus perkėliau į 
plokštumą, ant jos paišiau rū-
tos motyvą, kuris yra svarbus 
lietuvių tradicinėje kūryboje, o 
kartu simbolizuoja mano var-
dą. Rūtos simbolis man asoci-
juojasi su mano identitetu.“ – 
Rūta pristatė dar vieną kūrybos 
oazę.  

„Pastebėk mano 
Rothko“
„2021 m. vasarą dalyvavau 

simpoziume „Keramikos labo-
ratorija” Marko Rothko meno 
centre Daugpilyje, Latvijoje. 
Iš šio miesto kilęs žydų tauty-
bės M. Rothko yra pasaulinio 
garso abstrakčiojo abstrakci-
onizmo tapytojas, ankstyvoje 
paauglystėje emigravęs į JAV. 
Simpoziumo atidarymo metu 
organizatoriai visiems padova-
nojo tuščią šprotų dėžutę, ant 
kurios vietoje „Šprotai“ buvo 
parašyta „Marko Rothko dva-
sia“. Mintyse pajuokavau, jei 
atidarysiu skardinę dėžutę, gal 
ateis pas mane Rothko dvasia? 
Šis pajuokavimas virto rimtu 
darbu ir nepakartojama patir-
timi. Būtent tuo momentu kilo 
mintis atsisėti priešais didžio 
meistro paveikslo originalą ir 
tapyti jo kopiją ant savo ke-
raminių formų. Jau po kelių 
dienų, pirmadienį, kai muzie-
jus uždarytas lankytojams, 
buvau priešais Marko Rothko 
paveikslo originalą muziejuje 
ir pigmentais tapiau jo kopiją 
ant savo keramikos. Kai kūrinį 
išdegiau, nusinešiau pažiūrėti, 
kiek artimas gavosi. Nustebau 
– išėjo gana artimas rezultatas. 

Visa šio mano kūrinio atsiradi-
mo eiga man buvo neįkainoja-
ma patirtis, pats procesas buvo 
svarbiausias, man tai prilygo 
lyg gyvam bendravimui su pa-
čiu menininku. Mes kartais gal 
nesusimąstome ar neįsisąmo-
niname, kiek gauname iš meno 
kūrinių netiesioginės, dvasinės 
informacijos. Daugpilyje yra 
iškabinta daug plakatų su Mar-
ko Rothko sentencijomis. Vie-
na iš jų, kurią pacitavau šioje 
parodoje: „Paveikslas yra ne 
patirties atvaizdavimas, o pati 
patirtis.” – pasidalino pažinties 
su žymiu menininku patirtimi 
R. Šipalytė. 

Yra pasinėrusi į 
meninę kūrybą
Paklausta, ar keramika – jos 

pragyvenimo šaltinis, Rūta Ši-
palytė nusišypsojo: „Iš meno 
pragyventi sunku“, tačiau tuo 
pačiu paminėjo, kad šiam pro-
jektui yra gavusi Kultūros ta-
rybos individualią stipendiją. 
Keramikė anksčiau trejus me-
tus dėstė Vilniaus dailės aka-
demijoje. Šiuo metu ji dirba tik 
savo studijoje ir yra pasinėrusi 
į meninę kūrybą. R. Šipalytė 
teikia ir privačias pamokas, ta-
čiau, anot jos, pagrindinės pa-
jamos – darbas su architektais, 
viešais ir privačiais interjerais, 
dekoracijomis.

Rūtos Šipalytės paroda „Pa-
tirčių salos“ Rokiškio krašto 
muziejuje veiks iki liepos 24 
d. Primename, kad kita Rūtos 
Šipalytės paroda – Vilniuje, 
„Arkos“ galerijoje. Ji įvyks 
lapkričio mėnesį. Menininkė 
žada parodai pateikti daugiau 
„Patirčių salų“ – gal 8 ar 10.

Rita GRIGALIENĖ
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09:00 Beprotiškos melodijos
09:30 Ogis ir tarakonai
10:00 Skūbis-Dū! Paslaptinga 
pradžia
11:40 Pakratytas
13:30 Šaunusis penketukas 2
15:20 Viskas normaliai!
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Transformeriai
22:20 Seksas ir miestas 2
01:15 Krokodilas Dandis. 
Sugrįžimas

Btv

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu
07:00 Lietuvos galiūnų čempionato 
I-asis etapas
08:00 Pričiupom!
08:30 Tauro ragas

09:00 Lietuvos galiūnų čempionato 
II-asis etapas 
10:00 Pričiupom! 
10:35 Tasmanija. Keistoji ir 
nuostabioji
11:45 Paranormalūs reiškiniai. 
Užfiksuota vaizdo kamera
12:50 Gordonas Ramzis. Iki pragaro 
ir atgal
14:45 Ekstrasensų mūšis
17:30 Nacionaliniai darbo ypatumai 
18:30 Iškvietimas 
19:30 Greitojo reagavimo būrys
21:30 Juodasis sąrašas
22:30 Matrica
01:05 Gyvi numirėliai
02:00 Čapis

Lrytas

05:10 Mažos Mūsų Pergalės
05:35 Vantos lapas
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06:00 Himnas
06:02 7 Kauno dienos
06:30 Praeitis ateičiai
07:30 Beatos virtuvė
08:30 Mes iš Ukrainos
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
09:30 Žinios
11:50 Josemičio slėnis
13:35 Komisaras 
Montalbanas. Kiro šokis
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Praeitis ateičiai
18:30 Žinios
19:00 Euromaxx
19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Mano daina

22:25 Džo Bleko viešnagė 
01:20 Kietas faras
03:15 Borneo. Senovės rojus
04:05 Komisaras Montalbanas. 
Kiro šokis

Tv3

06:00 Bakuganas. Kovos planeta
06:30 Kempiniukas Plačiakelnis
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga
07:30 Bailus voveriukas
08:00 Kempiniukas Plačiakelnis
08:30 Simpsonai
09:00 Skaniai ir paprastai
09:30 Maisto kelias
10:30 Penkių žvaigždučių būstas
11:00 Sveiki atvykę
11:30 Pragariškas Arabijos 
dykumos karštis
12:40 Kalnai. Gyvenimas virš 
debesų 
13:50 Karatė berniukas

16:10 Gabalėlis dangaus
18:30 TV3 žinios
19:30 Bibliotekininkas 3: Judo 
taurės prakeiksmas
21:20 Meilės reikalai
23:55 Nuodėmės karalienė
01:50 Už priešo linijos
03:55 Pagrobti vaikai

Lnk

06:30 Neramūs ir triukšmingi 
07:00 Bunikula 
07:30 Deksterio laboratorija
08:00 Padūkėlių lenktynės 
08:30 Tomo ir Džerio šou
09:00 Beprotiškos melodijos
09:25 Tomas ir Džeris. Sugrįžimas 
į Ozo šalį
11:05 Peliukas Stiuartas Litlis 
12:50 Šaunusis penketukas 
14:45 Širdys plaka garsiai 
16:45 Nuogas ginklas: iš policijos 

metraščių 
18:30 Žinios 
19:30 Gnomai
21:10 Krokodilas Dandis. 
Sugrįžimas
22:55 Mergų balius
00:55 Pagrobimas 3

Btv

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu
07:00 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu
08:00 Pričiupom 
09:00 Varom! 
09:30 Gepardai ir aš
10:40 Filipinuose su Naidželu 
Marvinu
11:45 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu
12:50 Paranormalūs reiškiniai. 
Užfiksuota vaizdo kamera

13:55 Gordonas Ramzis. Iki 
pragaro ir atgal
14:55 Ekstrasensų mūšis 
17:30 Nacionaliniai darbo 
ypatumai 
18:30 Iškvietimas 
19:30 Kaukės
22:00 Čapis
00:15 Amerikietiškos imtynės
02:15 Kitas pasaulis. Kraujo karai

Lrytas

06:00 Juvelyrų klanas
08:00 Misija: laukinė gamta
08:30 Pokalbiai prie jūros
09:00 Aiškiaregė
10:00 Vantos lapas
10:30 Klausimėlis
11:00 Misija - vasara
11:30 Išpažintis su Marija
12:00 Vieno nusikaltimo istorija
14:00 Teisingumo agentai

16:00 Žinios
16:30 Lietuvos dvarai
17:00 Grilio skanėstai
17:30 Vantos lapas
18:00 Žinios
18:30 Bušido ringas
19:00 Reali mistika
20:00 Žinios
20:30 Vilkų problema
21:55 Kalėjimo pradžiamokslis
22:30 Žinios
23:00 Vieno nusikaltimo istorija
01:00 Teisingumo agentai
02:50 Reali mistika
03:35 24/7
04:00 Misija - vasara
04:20 Aiškiaregė
05:10 Mažos Mūsų Pergalės. 
Laisvės TV laida
05:35 Vantos lapas

SE
K

M
A

D
IE

N
IS

 0
7.

17

06:00 Himnas
06:02 LRT radijo žinios
06:07 (Pra)rasta karta
07:00 Veranda
07:30 Šventadienio mintys
08:00 Išpažinimai
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
09:00 Čia mano sodas
09:30 Svajoja vaikai
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mano geriausias 
draugas
12:00 Planeta Žemė 1
12:55 Mongolija. 
Kraštutinumų šalis
13:50 Mis Marpl. Tai 

daroma su veidrodžiais
15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
18:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“
18:30 Žinios
19:00 Gamtininko užrašai
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Jaunieji slaugytojai 
21:45 Ir tada nebeliko nė vieno
23:15 Džo Bleko viešnagė
02:10 Mongolija. Kraštutinumų šalis
03:05 Pasaulio lengvosios atletikos 
čempionatas

Tv3

06:00 Monstrų viešbutis
06:30 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga
07:30 Bailus voveriukas

08:00 Kempiniukas Plačiakelnis
08:30 Simpsona
09:00 Magijos akademija
10:45 Kačių motina
12:40 Kalnai. Gyvenimas virš 
debesų
13:50 Zoro kaukė
16:45 Kas čia vėl kalba?
18:30 TV3 žinios
19:30 Metam monetą
21:00 Stjuberis
22:50 Baalas: Audros dievas
00:40 Insurgentė
03:00 Gabalėlis dangaus

Lnk

06:30 Kikumba. Kovos dėl karūnos 
07:00 Bunikula 
07:30 Deksterio laboratorija 
08:00 Padūkėlių lenktynės 
08:30 Tomo ir Džerio šou 

06:00 Juvelyrų klanas
08:00 Grilio skanėstai
08:30 Kaimo akademija
09:00 Aiškiaregė
10:00 Krepšinio pasaulyje
10:30 Klausimėlis
11:00 Bušido ringas
11:30 Grilio skanėstai
12:00 Vieno nusikaltimo istorija
14:00 Teisingumo agentai
16:00 Žinios
16:30 24/7
17:30 Neatrasta Rusija
18:00 Žinios
18:30 Krepšinio pasaulyje
19:00 Reali mistika
20:00 Žinios
20:30 Lietuvos dvarai
21:00 Klausimėlis
21:30 24/7
22:30 Žinios
23:00 Vieno nusikaltimo istorija
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Pasaulio 
lengvosios atletikos 
čempionatas
12:00 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite
12:30 (Ne)emigrantai
13:30 Mūsų gyvūnai
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 Draugiška Lietuva
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Dviračio žinios

22:00 Slėpynės
22:50 Grančesteris
23:40 Euromaxx
00:05 Gyvenk kaip galima švariau
00:30 Mes iš Ukrainos
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Draugiška Lietuva
02:00 Viktorija
02:45 Mokslo ekspresas
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios
04:05 Savaitė
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Vizionieriai
05:15 Ponių rojus

Tv3

06:00 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia
06:30 Legenda apie Korą
07:00 Monstrų viešbutis
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis
08:00 Maisto kelias

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 Už priešo linijos 2
00:40 Naktinė pamaina
01:35 Elementaru
02:35 X mutantai

Lnk

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

13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios 
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki....
20:30 Turtuolė varguolė 
21:30 Žinios
22:30 Bulvarinis skaitalas
01:30 Seksas ir miestas 2
03:55 Volkeris, Teksaso reindžeris

Btv

06:00 FTB
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:25 Teisingumo agentai
09:30 Kalnietis
10:35 Čikagos policija
11:35 Mentalistas
12:35 FTB
13:30 Mano virtuvė geriausia
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Kalnietis

17:00 Info diena 
17:30 Mentalistas
18:30 Čikagos policija
19:30 Akloji zona
20:30 Pričiupom!
21:00 Kapitonas Filipsas
23:35 Greitojo reagavimo būrys
01:25 Gyvi numirėliai
02:20 Matrica
04:30 Akloji zona

Lrytas

05.15 Vantos lapas
05.45  Bušido ringas
06.15 TV parduotuvė
06.30 Misija - vasara
07.00 Išpažintis su Marija
07.30 Aiškiaregė
10.05 Siaubingosios gamtos 
stichijos
11.10 Neišsižadėk
12.15 TV parduotuvė
12.30 Kaimo akademija
13.00 Nauja diena

14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Gyvi
17.30 Misija - vasara
18.00 Reporteris
18.30 Neatrasta Rusija
19.00 Reali mistika
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Neišsižadėk
22.30 Reporteris
23.00 Neatrasta Rusija
23.30 Gyvi
00.30 Teisingumo agentai
01.30 Reali mistika
02.30 TV parduotuvė
02.45 Mokslo ritmu
03.00 Siaubingosios gamtos 
stichijos
03.55 24/7
04.35 Reali mistika
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Pagalbos šauksmas
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Dviračio žinios
12:00 7 Kauno dienos
12:30 Kitą kartą Afrikoje
13:30 Veranda
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 Draugiška Lietuva
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Dviračio žinios
22:00 Slėpynės

23:00 Grančesteris 
23:50 31-oji nuovada
00:30 7 Kauno dienos
01:00 Draugiška Lietuva
01:55 Viktorija
02:45 Kas ir kodėl?
03:15 Pasaulio lengvosios atletikos 
čempionatas

Tv3

06:00 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia
06:30 Legenda apie Korą
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 Įstatymus gerbiantis pilietis
00:50 Naktinė pamaina
01:50 Elementaru
02:45 X mutantai

Lnk

06:00 Pakvaišusi porelė
07:00 Ūkininkas ieško žmonos 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Rimti reikalai 4
11:00 Keičiu žmoną. Įžymybės 
12:00 Vidurdienio žinios
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva

18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki....
20:30 Turtuolė varguolė
21:30 Žinios
22:30 Besivaikantys mirtį
00:45 Mirtinas ginklas
01:40 Bulvarinis skaitalas
04:15 Volkeris, Teksaso reindžeris

Btv

06:00 FTB
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:25 Teisingumo agentai
09:30 Kalnietis
10:35 Čikagos policija
11:35 Mentalistas
12:35 FTB
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Kalnietis
17:00 Info diena 

17:30 Mentalistas
18:30 Čikagos policija
19:30 Akloji zona
20:30 Pričiupom!
21:00 Absoliutus blogis. Išnykimas
22:45 Kapitonas Filipsas
01:15 Strėlė
02:05 Akloji zona

Lrytas

05.15  Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06.30 Kryptys LT
07.00 Reali mistika
08.00 Juvelyrų klanas
09.00 Teisingumo agentai
10.05 Siaubingosios gamtos 
stichijos
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 Gyvi
17.30 Aiškiaregė
18.00 Reporteris
18.30 Neatrasta Rusija
19.00 Reali mistika
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Neišsižadėk
22.30 Reporteris
23.00 Neatrasta Rusija
23.30 Gyvi
00.30 Teisingumo agentai
01.30 Reali mistika
02.30 TV parduotuvė
02.45 Mokslo ritmu
03.00 Siaubingosios gamtos 
stichijos
03.55 Gyvi
04.35 Reali mistika
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kietu kuru (krosnis). Prie 
namo yra žemės sklypas  . 
Kaina 20000 Eur.  
Tel. 8 670 93 094. Rokiškis
•  3 kambarių butą, 65 
kv.m Rokiškio r. Juodupės 
miestelyje Tekstilininku 
g. pirmas aukštas. Bute 
plastikiniai langai, stiklintas 
didelis balkonas, kambariuose 
sudėtos laminuotos grindys, 
vonia ir tualetas atskirai . 
Kaina 9200 Eur.  
Tel. 8 634 35 728. Rokiškis
•  4 kambarių butą antrame 
aukšte. Geras išplanavimas, 
erdvūs ir šviesūs kambariai. 
Viskas buvo daroma su 
meile pačiom geriausiom 
medžiagom .  
Tel. 8 606 00 103. Rokiškis
•  Gyvenamą namą Kamajų 
miestelyje. Visa informacija 
telefonu. Kaina sutartinė .  
Tel. 8 620 15 919. Rokiškis
•  2 kambarių butą Jaunystės 
g. 8 name, pirmas aukštas, 
kambariai į dvi puses, 
erdvus salionas 20kv.m., 
namas murinis, tvarkinga 
laiptinė, geri kaimynai. 
Butui reikalingas remontas . 

•  Panemunėlio gelež. st., 
namą su ūkiniais pastatais, 
pirtimi, mediniu garažu, yra 
trifazis, 0,28 arai žemės, 
kraštinis namas, geri 
kaimynai, rami vieta .  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
•  2 kambarių butą su 
patogumais Bajorų k. Pušyno 
g., 1 aukštas iš 2. Plastikiniai 
langai, balkonas, ūkinis 
pastatas, rūsys. Apšildymas 

Kaina 33500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
•  Sodybą Kriaunose su dviem 
gyvenamais namais, pirtimi, 
netoli yra ežeras .  
Tel. 8 686 35 604. Rokiškis
•  1 kambario butą su 
atskira virtuve Juodupėje, 
Tekstilininkų g. 4-e aukšte. 
Tualetas kartu su vonia. 
Įstiklintas balkonas, virtuvėje 
plastikinis langas, kambaryje 
ne, šarvuotos durys. Bendras 
plotas 28,59 kv.m., butui 
priklauso rūsys . Kaina 
6000 Eur. Tel. 8 692 45 152. 
Rokiškis
•  Garažą su rūsiu Panevėžio 
g. 1A (prie Norfos), mūrinis, 
bendras plotas 32 kv.m. .  
Tel. 8 687 31 786. Rokiškis
•  45,9 kv.m. karkasinį 
apmūrytą sodo namelį su 
6 a. žemės ūkio paskirties 
sklypu, Dobilas SB Uljanavos 
k. Yra priestatas, šiltnamis, 
įvažiavimas nuo miesto 
asfaltas, netoli sodų autobuso 
stotelė. Elektra yra, du 
vandens šuliniai, nuotekų 
nėra . Kaina 12000 Eur.  
Tel. 8 687 31 786. Rokiškis
•  1 kambario butą, 3 
auk&scaron;tas, su balkonu . 
Tel. 8 647 87 342. Rokiškis
•  Administracinės paskirties 
pastatą su žemės sklypu už 
buto kainą! Pramonės 9D, 
Rokiškis.92 kv. m, visos 
komunikacijos, puikus 
privažiavimas, didelė 
asfaltuota aikštelė. Žemės 
sklypas 4,4 a. Galimi mainai 
į kitą nekilnojamąjį turtą 
Rokiškyje arba nuoma . Kaina 
39000 Eur. Tel. 8 633 11 311. 
Rokiškis
• Erdvų 66 kv. m 3 kambarių 
butą Rokiškio mieste, 
Panevėžio g 4. Namas 
mūrinis, plastikiniai langai, 
erdvus, didelis balkonas. 
Sudėtas ąžuolinis parketas, 
šarvo durys, yra tamsus 
kambariukas. Butas šviesus 
ir šiltas. Ketvirtas aukštas. 
Kaina 58000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Šviesų šiltą 3 kambarių 
butą Širvio g. 13. Plastikiniai 
langai, erdvi virtuvė, 
įstiklintas balkonas. 

Šildymo sąskaitos nedidelės. 
Šalčiausia mėnesį 64 Eur. 
Priešais namą vaikų žaidimo 
aikštelė. Kaina 44000 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
•  3 kambarių 67 kv. m butą 
su daliniais baldais .  
Tel. 8 620 36 306. 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
• Žemės ūkio paskirties 
žemės sklypas 9,67ha ploto 
Zarasų raj., Didėjos k., 
netoli didelio ežero (kad. nr. 
4364/0002:0064) arba keičiu 
į 2 kambarių butą Rokiškyje. 
Kaina 31000 Eur.  
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties žemės 
sklypą Rokiškio raj., Obelių 
sen., Šileikių k. 8,0872 ha 
ploto (kad. nr. 7325/0001:6). 
Atlikti geodeziniai 
matavimai. Be tarpininkų. 
Arba keičiu į 2 kambarių butą 
Rokiškyje. Kaina 27000 Eur. 
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
•  Žemės ūkio paskirties 3,5 
ha sklypą Kurklaičių I k .  
Tel. 8 616 87 146. Rokiškis
•  2 kambarių butą Pandėlio 
g. 31-5, Rokiškis. Vonia ir 
WC kartu. 2 aukštas. Atskiras 
įėjimas iš kiemo pusės. 
Namas plytinis (1972 m.) 
Šildymas: kieto kuro katilas. 
Dujos: gamtinės. Bendras 
plotas 60,48 kv. m . Kaina 
28000 Eur. Tel. 8 621 27 880. 
Rokiškis

NUOMA

•  Mama, be žalingų įpročių, 
su 11 metų sūnumi ieško 
nebrangiai išsinuomoti 
butą. Gali būti su daliniais 
patogumais .  
Tel. 8 606 59 364. Rokiškis
•  Ieškome 2 ar 3 kambarių 
buto ar namo dalies ilgalaikei 
nuomai, domintų su galimybe 
išsipirkti. Rokiškio mieste 
arba rajono ribose . Kaina 
100 Eur. Tel. 8 608 33 486. 
Rokiškis
•  Išsinuomosiu 1-2 kambario 
butą, bute reikalingas 
internetas . Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 683 89 161. Rokiškis
•  Nuo rugpjūčio 1 d. 
išnuomojame 34 m2, dviejų 
kambarių butą, Taikos g. 19, 
trečiame aukšte. Pageidautina 
ilgalaikė nuoma, be gyvūnų   . 
Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 676 37 786. Rokiškis
•  Išsinuomosiu žemės ūkio 
paskirties žemių. Domina 
žemė aplink Didsodę .  
Tel. 8 625 85 804. Rokiškis
•  Jauna dirbanti šeima su 
mažu vaiku išsinuomotų 
2-3 kambarių butą . Kaina 
180 Eur. Tel. 8 600 72 106. 
Rokiškis

KITA

laikymui ir kt.   Melynos, 
baltos, juodos spalvos . Kaina 
3 Eur. Tel. 8 682 20 068. 
Rokiškis
•  Malkas išsikirsti patiems, 
medžiai nuvirtę .  
Tel. 8 627 34 342. Rokiškis
•  3 l talpos stiklainius, 50 
vnt. Vieneto kaina 0,50 Eur . 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
•  Daug stirninų ragų, yra ant 
lentučių . Tel. 8 614 86 750. 
Rokiškis
•  Sausas malkas, pernai metų, 
lapuotis, skaldytos, kūgis 
(stirta) 30m. Perkinat viską 
taikoma nuolaida. Kaina 50€ 
už metrą . Tel. 8 616 51 956. 
Rokiškis
•  Naudotą šviestuvą, 4 
lempos . Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 678 04 712. Rokiškis
•  Sausas malkas, medienos 
atraižas. Atvežu .  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
•  Lapuočių skaldytas malkas 
. Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
•  Kalvišką priekalą .  
Tel. 8 699 56 716. Rokiškis
•  Tauriųjų elnių ragus. 
Natūrali ruda spalva, 
nelakuoti. Iš viso apie 20 
kg. Kilogramo kaina 25Eur, 
galutinė. Paštu nesiunčiu, 
pirkėjas pats turi atvykti .  
Tel. 8 607 47 699. Jurbarkas
•  Kubilą, garinę Obeliuose . 
Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 677 79 571. Rokiškis
•  Skaldytas kietmedžio 
malkas, susos .  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
•  Naujus klausos aparatus, 
čekų ir vokiečių gamybos, 
siunčiu  . Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 646 04 605. Rokiškis
•  4 ąžuolus, kaina sutartinė . 
Tel. 8 604 00 701. Rokiškis
•  Ventiliatorius grūdų 
džiovinimui, kalvei, 2,2 kW, 
trifazis, 2850 aps, Maineivų k 
. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 618 13 057. Rokiškis
•  Naują lino audinį, ilgis 
12 m., plotis 1.80 m. Vieno 
metro kaina 6 EUR .  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
•  30 metrų pernykščių sausų, 
skaldytų malkų 1 m 50 Eur . 
Tel. 8 615 83 220. Rokiškis

•  Zeimerį malkoms pjauti . 
Kaina 85 Eur. Tel. 8 687 16 
357. Rokiškis
•  Naudotus, tvarkingus, 40 
L bidonus. Perkant daugiau, 
kaina derinama . Kaina 
20 Eur. Tel. 8 682 20 068. 
Rokiškis
•  Geros būklės plastikines 
dėžes. Sandėliavimui, 
logistikai, prekybai 
fasuotiems maisto ir nemaisto 
produktams, daržovių  
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•  Betoninius šulinio žiedus 
yra ir dangčių. Yra galimybė 
atvežti . Tel. 8 680 49 599. 
Rokiškis
• Automobilinis dujų balioną. 
Tinka pasidaryti kepsninę. 
Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• Nerūdijančio plieno talpą. 
30 l su kraneliu. Kaina 45 
Eur. Tel. 8 600 52 867. 
Rokiškis
•  200 l talpas. 5 Eur/vnt .  
Tel. 8 603 03 336. Rokiškis
•  Įvairias supjaustytas 
medžio atraižas. Vežu po 2,5 
m. 1 erdmetrio kaina 40 Eur . 
Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 604 61 191. Rokiškis
•  Sausas skaldytas malkas. 
Vežu po 2,5 m. 1 erdmetrio 
kaina 60 Eur . Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 621 30 354. Rokiškis
• Naudotą šildymo katilą 
Kalvis 4b Solo su rinke. 
Yra aprišimo mazgas 
su siurbliuku, kaminas 
nerūdijančio plieno. Kaina 
300 Eur. Tel. 8 685 40 071. 
Rokiškis
• Malkas rąstais, kaladėmis, 
skaldytas. Tel. 8 680 49 599. 
Rokiškis
•  Medžio padėklus. Yra 3vnt 
- 10 Eur . Tel. 8 628 28 989. 
Rokiškis
•  Kepsninę - rūkyklą . Kaina 
400 Eur. Tel. 8 698 04 622. 
Rokiškis
• Įvairią pjautą statybinę 
medieną. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• Rūkyklą su krosnele. Kaina 
320 Eur. Tel. 8 638 92 946. 
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

•  Kas gali trimerių apie 
10 a nupjauti žolę kieme. 
Gediškiai . Tel. 8 603 03 310. 
Rokiškis
• Ieškomas automobilių 
kėbulų meistras Rokiškyje. 
Tel. 8 622 06 975. Rokiškis
•  Ūkininko ūkis 
ieško traktorininko 
- mechanizatoriaus, 
kombainininko su patirtimi 
dirbti su nauja vakarietiška 
technika. Darbas Rokiškio 
rajone . Tel. 8 620 15 919. 
Rokiškis
•  MB Verslidėja reikalinga 
turinti patirties buhalterė. 
Kuri galėtų tvarkyti ne 
vienos įmonės buhalterinę 
apskaitą nuo pirminių iki 
galutinių finansinių ataskaitų 
pateikimo. Atlyginimas nuo 
1000 Eur. Siųsti CV el. paštu: 
buhalterija@verslideja.lt .  
Tel. 8 615 86 093. Rokiškis

IEŠKO DARBO

•  Galiu prižiūrėti vaiką ar 
senyvo amžiaus žmogžų. 
Turiu patirties .  
Tel. 8 615 92 745. Rokiškis
•  Galiu dažyti, taip pat atlikti 
kitus statybos darbus .  
Tel. 8 632 73 451. Rokiškis
•  Vyras ieško darbo .  
Tel. 8 668 92 516. Rokiškis
• Moteris ieško bet kokio 
darbo Rokiškio rajone.  
Tel. 8 624 11 019. Rokiškis
• Ieškau vairuotojo ar 
traktorininko-eskavatorinko 
darbo. Tel. 8 655 16 412. 
Rokiškis
• Vyras ieško darbo. Turiu B, 
C, Tr1, Tr2, SZ kategorijos 
pažymėjimus. Automobilių 
remontas. Tel. 8 675 72 055. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Turiu 
vairuotojos pažymėjimą. 
Tel. 8 695 28 930. Rokiškis
• Moteris ieško pardavėjos 
darbo . Tel. 8 636 35 260. 
Rokiškis

BALDAI

•  Naudotą spintelę su 
kriaukle . Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 686 23 372. Rokiškis
•  Viengulę lovą su stalčiumi . 
Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 685 16 515. Rokiškis
•  Lauko baldus, stalą ir 
suolą, yra galimybė nudažyti 
pagal jūsų pasirinktą spalvą 
už papildomą kainą . Kaina 
180 Eur. Tel. 8 623 06 072. 
Rokiškis
•  Pakabinamą medinę lentyną 
su stalčiumi . Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
•  Pakabinamą veidrodį, 
aukštis 68 cm, plotis 50 cm . 
Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
•  Rašomą stalą . Kaina 5 Eur. 
Tel. 8 628 28 989. Rokiškis
•  Naują dvigulį 180x200 
cm čiužinį. Storis 20 cm, iš 
Vokietijos . Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 696 61 155. Rokiškis
• Geros būklės erdvią spintą. 
Neišlūžus. Matmenys 
200x150x60. Juodupė. 
Pasiimti patiems. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 606 73 678. 
Rokiškis
• Tvarkingą kompiuterio 
kėdę. Kaina 60 Eur.  
`Tel. 8 674 54 495. Rokiškis
•  Svetainės komplektą iš 
Vokietijos . Kaina 160 Eur. 
Tel. 8 698 04 622. Rokiškis
•  Masyvų ąžuolinį stalą su 4 
minkštomis kėdėmis .  
Tel. 8 676 14 303. Rokiškis
•  Baldų komplektą, kampinę 
spintą. Aukštis 210cm, gylis 
60cm. Kaina derinama   . 
Kaina 290 Eur.  
Tel. 8 624 26 219. Rokiškis

PAŽINTYS

Tel. 8 699 56 716. Rokiškis
•  Radiatorius .  
Tel. 8 699 56 716. Rokiškis
•  Naudotą šaldiklį Snaigė. 
Būklė labai gera, šaldo gerai . 
Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 680 88 326. Rokiškis
•  Geros būklės ketaus 
radiatorius. Viso yra 7 vnt. 
2x10, 2x9, 14, 18, 17 sekcijų. 
Vienos sekcijos kaina 2 Eur . 
Tel. 8 624 10 109. Rokiškis
•  Radiatorius . Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 699 28 976. Rokiškis
• Pigiai naudotus bet 
veikiančius šaldytuvą ir 
šaldiklį. Tel. 8 687 19 594. 
Rokiškis
•  Naudotą gerai veikiančią 
Samsung 4,5 kg . Kaina 
80 Eur. Tel. 8 679 14 253. 
Rokiškis
•  Gerai veikiantį šaldytuvą 
Elektrolux . Kaina 85 Eur. 
Tel. 8 687 52 641. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

DOVANOJA

•  VW Golf dalis . 
 Tel. 8 614 41 150. Rokiškis
•  Plytas ir tinką, sudėti į 
maišus, pasiimti patiems .  
Tel. 8 674 32 767. Rokiškis
•  Kaktusą . Tel. 8 620 31 695. 
Rokiškis
•  2 fotelius, naudoti, bet 
geros būklės. Atsiimti patiems 
Rokiškio mieste .  
Tel. 8 673 67 927. Rokiškis
•  Nupjautą pievų žolę - šieną, 
geros kokybės, 12 ha, 5 km. 
nuo Rokiškio į Pandėlio pusę 
. Tel. 8 620 25 947. Rokiškis
•  Dovanoju kačiukus po 2 
mėn. Nesenai gimė, spalva 
pilka. Labai gražūs, abu 
berniukai . Tel. 8 663 57 872. 
Kupiškis
• Atiduodu stalą ir lentynas. 
Nesulūžę. Lentynos dvi.  
Tel. 8 612 61 298. Rokiškis

•  Žemų dažnių komplektą. 
Subas: Alpine 12s4, 
stiprintuvas: crunch gxp 
600.2. Laidai:esx horizon 
20. High to low adapteris: 
renegade. komplektas 
grotas 1h, viskas groja 
tvarkingai, be defektų. . Kaina 
130 Eur. Tel. 8 672 94 966. 
Rokiškis
•  Grotuvą Jvc . Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

•  Filmavimo kamerą Sony . 
Kaina 165 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
•  Mažai naudotą televizorių 
Samsung Smart 126 cm . 
Kaina 220 Eur.  
Tel. 8 646 49 930. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

•  DJ pultą . Kaina 260 Eur. 
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

•  Naujus gerus baldus: spintą 
125 Eur., mink&scaron;tą 
kampą 185 Eur., lovą, sekciją, 
komodą, taburetes .  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
•  Puikios būklės lavinamąjį 
kilimėlį Lionelo . Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 625 23 162. Rokiškis
•  Mažai naudotą vystymo 
gultuką . Kaina 8 Eur.  
Tel. 8 625 23 162. Rokiškis
•  Geros būklės vežimėlį. 
Lengvai susilanksto . Kaina 
35 Eur. Tel. 8 609 94 107. 
Rokiškis
•  Geros būklės naudotą 
mergaitišką dviratį . Kaina 
45 Eur. Tel. 8 620 53 934. 
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

•  Dingo rainas katinas 
baltomis letenėlėmis Steponių 
k. Tel. 8 458 75 274. Rokiškis

RASTA, PAMESTA

•  Lapų žolės rinktuvą, 
kabinamas prie vejapjovės 
traktoriuko, plotis 107 cm, 
talpa 360 L. Beveik naujas . 
Kaina 220 Eur.  
Tel. 8 686 49 301. Rokiškis
•  Purkštuvą .  
Tel. 8 699 56 716. Rokiškis
•  Vandens talpą . Kaina 
180 Eur. Tel. 8 620 55 819. 
Rokiškis
•  Nedaug naudotą gerai 
veikiančia el. žoliapjovę 
nedideliems plotams . Kaina 
35 Eur. Tel. 8 682 31 964. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

•  Naudotą tvarkingą batutą su 
tinklu. Skrsmuo 3,0 m . Kaina 
120 Eur. Tel. 8 620 24 459. 
Rokiškis

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS

•  Skubiai reikalingi šiltnamių 
darbuotojai darbui 
Norvegijoje, Trøndelag 
mieste . Tel. 8 629 97 089. 
Rokiškis
•  Darbą baldų surinkėjui-
montuotojui, tik su patirtimi 
ir gebančiam savarankiškai 
dirbti . Kaina 1500 Eur.  
`Tel. 8 626 37 324. Rokiškis
•  Skubiai 
reikalingas krovėjas-
autokrautuvo 
vairuotojas šaldytos 
mėsos produkcijos fabrike 
Norvegijoje, Stavanger 
apylinkėje . Kaina 3000 Eur. 
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
•  Ieškomi grūdų įrangos 
montuotojai vasaros sezonui. 
Atlyginimas 800 Eur  . Kaina 
800 Eur. Tel. 8 619 37 758. 
Rokiškis
•  Rokiškio rajone ieškomas 
žmogus traktoriumi, galintis 
nufrezuoti 0,9 ha laukinės 
pievos be krūmų ir medžių . 
Tel. 8 653 66 064. Rokiškis

•  Radiatorius, yra įvairių 
dydžių . Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 628 28 989. Rokiškis
•  Elektrinę siuvimo mašiną 
Čaika 134 . Kaina 155 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
•  Dujinį šildytuvą .  
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•  Colines lentas, gegnes 5/15, 
sijas 15/15. Ilgis 6,1 m .  
Tel. 8 610 06 145. Rokiškis
•  Šamotines plytas .  
Tel. 8 627 78 448. Rokiškis
•  Gegnes 5x15, lentas .  
Tel. 8 632 73 451. Rokiškis
•  Sausas neobliuotas grindų 
lentas, storis 4 cm, plotis 15 
cm, ilgis 6,10 m. Viso 2,6 kubo 
. Tel. 8 610 06 145. Rokiškis
•  Montavimo įrangą .  
Tel. 8 699 56 716. Rokiškis
•  Stropai, pastropiai  .  
Tel. 8 699 56 716. Rokiškis
•  Ketaus šulinio žiedą, 
skersmuo 62 cm . Kaina 
12 Eur. Tel. 8 610 49 507. 
Rokiškis
•  Trifazę betono maišyklę . 
Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 620 55 819. Rokiškis
•  Sausą, statybinę, viengubo 
pjovimo medieną, 50 mm 
storio 2,5 m ir 5 m. ilgio .  
Tel. 8 607 56 198. Rokiškis
•  Diskinį pjūklą . Kaina 
85 Eur. Tel. 8 687 16 357. 
Rokiškis
•  Pigiai sausą pjautą statybinę 
medieną: 20x20 cm, 20x5 cm, 
10x10 cm. Ilgis 6 m . Kaina 
250 Eur. Tel. 8 677 08 977. 
Rokiškis
•  Gipso keltuvą. Pirktas dėl 
savo poreikių, atliko darbą. 
Pirktas naujas . Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 603 03 336. Rokiškis
•  Dujinį degiklį su žarna. 
Keturi metrai (be dujų 
uždarymo) . Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 679 95 266. Rokiškis
•  Nenaudotą elektros įvado 
dėžę į pastatą . Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 679 95 266. Rokiškis
•  Naudotus garažo vartus 
3,2x2,35 m. Iš vidaus yra 
kabliai uždarymui . Kaina 
40 Eur. Tel. 8 612 81 356. 
Rokiškis
•  Difuzinę plėvelę. 4 rulonai . 
Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 626 36 407. Rokiškis
•  Miniralinė vatą. 14 pak . 
Kaina 8 Eur.  
Tel. 8 626 36 407. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

380 Eur. Tel. 8 674 22 216. 
Rokiškis
•  12 m pločio 2200 L talpos 
prikabinamą purkštuvą. 
Nerūdijančio plieno talpa, 
hidrauliškai išlankstomos 
sijos . Tel. 8 686 91 017. 
Rokiškis
•  Diskinę šienapjovę Rasa 
1,85 cm pločio, suomių 
gamybos - 350 Eur. 2 ratų 
grėblį - vartytuvą, 4 metrų 
pločio. 3 vagų vokišką plūgą 
prie traktoriaus MTZ - 300 
Eur. Arklinį grėblį - 100 Eur. 
Tel. 8 655 69 028. Rokiškis
•  MTZ52 traktoriaus 
dokumentus, numerį, naują 
variklio galvutę, kuro baką. 
Kainos derinamos .  
Tel. 8 676 78 801. Rokiškis
•  Trifazę malkų skaldyklę  . 
Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 621 45 703. Rokiškis
•  Naują lenkiško purkštuvo 
siurblį. Čedasai .  
Tel. 8 688 78 623. Rokiškis
•  Grėblio Dobilas priekinį 
reduktorių. Čedasai .  
Tel. 8 688 78 623. Rokiškis
•  T-25 traktoriaus kuro 
siurblį. Dar neišimtas, galima 
patikrinti iki šeštadienio pietų. 
Kaina sutartinė. Čedasai .  
Tel. 8 688 78 623. Rokiškis
•  E-281, E-302 diržą ir kitas 
dalis . Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
•  MTZ-80 dangtį. Su rimtu 
pirkėju kaina derinama . 
Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 696 34 369. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

04, pridedu žieminių ratų 
komplektą. Smulkūs kebulo 
defektai . Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 600 25 928. Rokiškis
•  Opel Zafira 2001 m.TA iki 
2023 07 08 . Kaina 900 Eur. 
Tel. 8 695 28 930. Rokiškis
•  Motorolerį Mosca fava 
49cc.Techninė apžiūra yra. 
Didžiausias greitis 70km/h . 
Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 607 10 412. Rokiškis
•  Nebrangiai vaikišką 
dviratuką  . Tel. 8 684 51 525. 
Rokiškis
•  Naują elektrinį triratį 
dviratį-motorolerį. Ličio 
baterija. Yra visi dokumentai. 
Dėl kainos galima derėtis . 
Kaina 1330 Eur. Tel. 8 652 99 
051. Rokiškis
•  Toyota Yaris, 2004-10-18. 
Techninė apžiūra iki 2024-07-
02. Be defektų. Automobilio 
kuro sąnaudos labai mažos . 
Kaina 1500 Eur.  
Tel. 8 686 65 674. Rokiškis
•  Automobilį Opel Zafira 
2000 m., 2 l dyzelis, 60 kW . 
Kaina 750 Eur.  
Tel. 8 607 10 412. Zarasai
•  Vokišką dviratį, kojiniai 
stabdžiai, ratai 28" . Kaina 
180 Eur. Tel. 8 659 64 181. 
Rokiškis
•  Tvarkingą dviratį 24 colių 
ratai. 7 vidinės pavaros, 
stabdžiai pedalais. Šviesos 
generatorius rate . Kaina 
80 Eur. Tel. 8 678 27 196. 
Rokiškis
•  Vaikišką dviratuką . Kaina 
17 Eur. Tel. 8 682 76 679. 
Rokiškis
•  Naują neišpakuotą iš dėžės 
el. paspirtuką Xiaomi Mi 
Pro 2. Maksimalus greitis 
25 km/h, deklaruojamas 
nuvažiuojamas atstumas iki 
45 km vienu įkrovimu . Kaina 
400 Eur.  
Tel. 8 624 10 109. Rokiškis
• VW Passat. Fl, 1,6 l, 
74 kW. Benzinas, kuro 
sąnaudos 100km/6 l. TA 
2 m. Tvarkingas. Diržai 
nauji, sankaba gera. Salonas 
gražus, veliuras. Yra kablys. 
Androidas įdėtas. Padangos 
geros. Kaina 1250 Eur.  
Tel. 8 603 03 310. Rokiškis
•  Triratį bėginį dviratį . Kaina 

TRANSPORTO PRIEMONĖS

400 Eur. Tel. 8 614 70 368. 
Rokiškis
• Naują el. paspirtuką 
Xiaomi Mi Scooter 1S. Pilna 
komplektacija, tik pabadytas. 
Visi lipdukai yra. Naujo 
kaina 360 Eur., atiduodu už 
250 Eur. Tel. 8 626 75 848. 
Rokiškis
•  Motorinį dviratį . Kaina 
95 Eur. Tel. 8 626 71 992. 
Rokiškis
•  Moterišką dviratį Pegasus . 
Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 698 04 622. Rokiškis
•  Vaikišką dviratį Kato . 
Kaina 190 Eur.  
Tel. 8 698 04 622. Rokiškis
•  Moterišką dviratį. 
Išrašome PVM sąskaitą-
faktūrą . Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 698 04 622. Rokiškis
• Nauja el. paspirtuką Evo-7. 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 610 17 
664. Rokiškis
•  VW Sharan. 1999 m., 1,9 l, 
TDI, 81 kW, TA iki 2024-06. 
7 sėdynės . Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 679 14 253. Rokiškis
•  Pripučiamą valtį Ufimka 
21. Naudota . Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 612 15 298. Rokiškis
• Kokybišką vokišką kalnų 
dviratį Carver PHT150 
Hardteil. Rėmo dydis M, ratų 
dydis 26 coliai. Visos detalės 
Shimano Deore XT lygio. 
Priekinė šakė orinė Manitou 
Marvel, rakinama nuo vairo. 
Hidrauliniai stabdžiai Hayes 
Prime Sport. Kaina 340 Eur. 
Tel. 8 682 35 204. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
•  Audi B4, 85 kW 2.0 
tiesioginės dujos, karavanas . 
Tel. 8 612 48 499. Kupiškis
•  VW Sharan 1999 m. 1,9 tdi, 
kablys . Tel. 8 612 48 499. 
Kupiškis
•  VW Passat 1.9 tdi dalis . 
Tel. 8 624 53 140. Rokiškis
•  2005 m. Citroen c3. 1,4 
dyzelis, 66 kW, 1994 m. Audi 
100 c4, benzinas 2,0 dosh . 
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
•  2004 m. Opel vectra 2,2 dti 
92 kW, 1998 m. Vw passat 
1,9 tdi 81 kW. 1999 m. VW  
2,5 tdi, 75 kW . 
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
•  2004 m. Volvo s80 2,4 
dyzelis 120 kW, 2003 m. VW 
passat 1,9 tdi 96 kW, 2000 m., 
VW Golf 1,9 tdi 66 kW .  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
•  Audi A4 1.9 l 81 kW  . 
Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
•  2000 m. Opel astra 
universalo kablį, žibintus, 
galinį dangtį, spalva sidabrinė 
. Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
•  COMFORSER žieminių 
padangų komplektą. Kaip 
naujos, likutis 98% R17 
225/45. Nenaudojamos jau 
virš 3 metų, sandeliavimo 
sąlygos geros. 25€/vnt. . 
Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 654 47 204. Rokiškis
•  Ford Galaxy 1.9, 66kw, 
1997 smulkmenas: groteles 
su ženkliuku, stop žibintus, 
posūkių rankenėles, prietaisų 
skydelį, lempas, orlaides 
priekines, radiatorius, 
generatorius, kondicionieriaus 
siurblį ir kitas variklio 
smulkmenas . Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 677 51 551. Rokiškis
•  Ford Galaxy 1.9 66 
kW, 1997 m. groteles su 
ženkliuku, stopus, posūkių 
rankenėles, prietaisų skydelį, 
lempas, orlaides priekines, 
radiatorių, generatorių, 
kondicionieriaus siurblį  . 
Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 677 51 551. Rokiškis
•  1998 m. VW Passat 
žibintus, kolonelę, dėžę, galinį 
dangtį, bagažinės uždangalą, 
spalva šviesiai mėlyna .  

Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
•   Renault Scenic 1,9 l, 75 
kW 2000 m. galinį gerą tiltą, 
sankabą, vairo kolonėlę ir 
kitas dalis . Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
•  Naujus amartizatorius, 
paskirstymo dėžę .  
Tel. 8 699 56 716. Rokiškis
•  Audi B4 dalis .  
Tel. 8 604 61 511. Rokiškis
•  Greičių dėžę, reduktorių, 
pusašius, kardano kryžmes . 
Tel. 8 699 56 716. Rokiškis
•  Kuro baką .  
Tel. 8 699 56 716. Rokiškis
•  Tepalo filtrus .  
Tel. 8 699 56 716. Rokiškis
•  Oro kompresorių .  
Tel. 8 699 56 716. Rokiškis
•  Kuro siurblį, dvi perdavimo 
dėžes, paskirstymo dėžę ir 
kitas dalis . Tel. 8 699 56 716. 
Rokiškis
•  Du hidrovariklius .  
Tel. 8 699 56 716. Rokiškis
•  2002 m. Citroen c5 2,2 
HDI, universalas, spalva 
pilka. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
•  Volkswagen Sharan 1999 
m. sidabrinės spalvos, 
dureles, variklio dangtį, 
žibintus, radiatorių  . Tel. 8 
607 56 198. Rokiškis
•  VW Passat B5 1.9 l 81 kW 
85 kW 96 kW dalis .  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
•  BMW 320D e46 6 bėgių, 
110 kW . Tel. 8 627 41 833. 
Rokiškis
•  Naudotą aliuminio 
pakrovimo trapus 2vnt.  
Aukštis 50mm, ilgis 2250mm, 
plotis 280mm, keliamoji galia 
(1 vnt) 680kg, svoris 15kg . 
Kaina 155 Eur.  
Tel. 8 686 20 474. Rokiškis
•  Dalimis Golf 4 motion. 1,9 
l, TDI, 85 kW, turbo 110 kW, 
su garantija, sankaba keista 
nauja prieš metus .  
Tel. 8 650 86 798. Rokiškis
•  Tvarkingus Audi A3 ratus 
su geromis žieminėmis 
padangomis R15 . Kaina 
160 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
•  Turbiną nuo Audi A4, 2006 
m., 74 kW . 
 Tel. 8 618 13 432. Rokiškis

•  Keltuvą, jungiamas prie 
traktoriaus galo . Kaina 

•  Peugeot 206 2001 m. 
Geros padangos, automatas, 
1,6 benzinas, TA iki 2023 

•  Renault espace 4 2,2 dci 
variklio defektas, prasukti 
indeklai  . Tel. 8 624 31 256. 
Kupiškis
•  Ford Galaxy 1,9 l, dyzelis, 
66 kW, Mercedes A17, 1,6 l, 
dyzelis . Tel. 8 600 54 331. 
Rokiškis
•  Kuro purkštukus tinkantys 
Opel Astra, Insignia, Zafira 
2.0 D, Saab 9-5 2.0 D. Kodas 
0445110327. Restauruoti. 
Yra 3 vienetai. Analogai: 
0986435201 . Kaina 60 Eur. 
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Liepos 15-oji, 
antradienis, 
28 savaitė

Iki Naujųjų liko 169 dienos.
Dangaus kūnai: 

saulė teka 5.01 val., 
leidžiasi 21.46 val. 

Dienos ilgumas 16.45 val.
Mėnulis (pilnatis) 

Žalgirio mūšio diena

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Bonaventūras, Mantas, 
Gerimantė, Henrikas, Rozalija, 

Rožė, Herkus
Rytoj: Vaigaudas, Danguolė, 

Faustas, Marija
Poryt: Aleksas, Magdalena, 

Darius, Girėnas, Vaiga

Šiandien Lietuvos 
istorijoje:

1410 — Lietuvos ir Lenkijos 
kariuomenės sutriuškino Kryžiuo-
čių ordiną prie Griunvaldo — įvyko 
Žalgirio mūšis.

1866 — gimė Saliamonas Ba-
naitis, lietuvių visuomenės veikėjas, 
publicistas, vertėjas, spaustuvinin-
kas, 1918 metų Vasario 16 dienos 
Lietuvos Nepriklausomybės akto 
signataras. Mirė 1933 m.

1896 — gimė publicistas, me-
muaristas Valentinas Gustainis. 
1928–1932 m . redagavo Lietuvos 
aidą, 1939–1940 m. dirbo Eltos 
direktoriumi. Išleido pažintinio 
turinio knygas „Lenkai ir Lenkija“ 
(1937), „Prancūzija“ (1938), „Lithu-
ania: The First Twenty Years“ (Lietu-
va: Pirmasis dvidešimtmetis, 1939). 
Mirė 1971 m.

Šiandien pasaulio 
istorijoje:

1573 — gimė klasikinės anglų 
architektūros pradininkas Inigo Jo-
nes (Inigas Džounsas).

1606 — gimė įžymusis olandų 
dailininkas, grafi kas Rembrandt 
(Rembrantas); tikrasis vardas — 
Rembrandt Harmenszoon van Rijn 
(Rembrantas Harmenszonas van 
Reinas). Mirė 1669 m. Amsterda-
me.

1795 — „Marselietė“ ofi cialiai 
pripažinta Prancūzijos himnu.

1815 — sąjungininkams pasi-
davė Prancūzijos karvedys Napole-
on Bonaparte (Napoleonas Bona-
partas), kuris vėliau buvo ištremtas 
į Šv. Elenos salą.

Post scriptum
Ginčai ir gerą darbą sugadina.

Šalta arbata su braškėmis ir citrinomis

PARUOŠIMO BŪDAS:
1. Nuo citrinos nupjauname žievelę ir išspaudžiame sultis. Imbierą supjaustome nedide-
liais gabalėliais.
2. Į puodą dedame mėtas, arbatos pakelius, supjaustytą imbierą ir citrinos žievelę. Užpi-
lame verdančiu vandeniu. Po 5-10 minučių išimame arbatos pakelius ir pilame citrinos 
sultis. Paliekame atvėsti.
3. Kai arbata atvės, nukošiame, pagardiname saldikliu (jei reikia). Pastatome į šaldytuvą.
4. Prieš tiekiant, braškes supjaustome.
5. Į stiklinę dedame supjaustytas braškes, pilame arbatą ir tiekiame.

INGREDIENTAI:
• 1.5 litro vandens
• 1 vienetas citrinų
• pagal poreikį braškių
• 1 gabalėlis imbiero
• 3 pakeliai juodosios arbatos (arba 
žaliosios)
• 2 vienetai mėtų šakelių
• pagal poreikį saldiklio (tinka cukrus, 
medus, klevų sirupas ar kt.)

Sondros Joncevos gyvenimas ant sudegusio namo pamatų – 
turistinės stovyklos ir šokiai su šunimis

sodybos į vietą Sondra atvyko 
po keleto dienų. Pamatė nekokį 
vaizdelį – sodyba buvo žolėmis 
apžėlusi. Tačiau ne tai rūpėjo – 
svarbu buvo, kad už 5 km yra 
Obelių miestelis, į kurį atvyksta 
autobusai iš Vilniaus, yra tven-
kinys prie sodybos ir netoliese 
– upė Kriauna, platūs laukai ir 
netoli miškinga vietovė. Svarbu 
atrodė ir tai, kad Obeliuose yra 
Laisvės kovų istorijos muziejus, 
kuriame pateikiama informacija 
apie savanorius, kovojusius už 
Lietuvos laisvę, kas atrodė idė-
jiškai artima ir brangu.

Šimtametėje sodyboje – 
„naminukas“, miško žvėrys 
ir kitos staigmenos
Nusipirkusi sodybą, moteris 

ėmė domėtis ir jos istorija. Jai 
– 102 metai. Keliolika metų šis 
sklypas su statiniais priklausė 
gal garbaus amžiaus porai, kurie 
labai rūpinosi sodyba, augino 
įvairius augalus, bites, puoselėjo 
aplinką. Prieš įvedant eurą, jie 
sodybą pardavė, nes dėl amžiaus 
nebepajėgė ja rūpintis. Pirkėjas 
galimai tikėjosi pasipelnyti ir 
perparduoti sodybą brangiau. 
Pirko, kai viskas toje vietoje at-
rodė gražu, tačiau nepagalvojo, 
kad tokiam grožiui sukurti reikia 
skirti laiko ir priežiūros. Nepri-
žiūrimoje sodyboje viskas ėmė 
pelkėti, skęsti žolėse. Dar ir na-
mas sudegė. Tad tokią nualintą 
sodybą pardavė žemių supirkė-
jams, o jau iš jų nusipirko Son-
dra su dukra Medeina ir iš karto 
ėmėsi šabakštynų ir griuvėsių 
valymo darbų. Moteris sakė 
susidūrusi ir su čia gyvenančiu 
„naminuku“, kuris iš pradžių bu-
vęs piktas, o dabar sodybą saugo. 
Šeimininkė jį praminė Lizdeika. 
Kad neiškirstų seno sodo, ji pa-
siūlė nupirkti 1,5 ha žemės vie-
toje skelbto 1 ha, o netrukus tapo 
ir 3,5 ha žemės sklypo savinin-
ke. Dabar jai priklauso ir, kaip 
žmonės kalba, šventas gojelis 
ant nedidelės kalvos. Spėlioja-
ma, kad ten galėjo būti senovinė 
šventvietė, o pakasinėjus, dar ne-
žinia, kokių radinių galima rasti. 
Sondra atvykdavo čia beveik 
kiekvieną savaitgalį, jeigu tik ne 
varžybose ar seminaruose. Žie-

mą vaizdo kameros yra nufi lma-
vę po kiemą vaikštančius elnius, 
briedžius, stirnas, teko netoliese 
pamatyti lapes, kiškius ar kiau-
nių ir usūrinių šunų pėdsakus...

Planuoja pasirodymus su 
šunimis
Sondra – pagal išsilavinimą 

biologijos mokytoja, šiuo metu 
dirbanti Lietuvos mokinių ne-
formaliojo švietimo centre ir 
vedanti užsiėmimus jauniesiems 
gamtininkams bei galbūt būsi-
miems kinologams. Ji yra pro-
fesionali šunų dresuotoja, kino-
logijos sporto (šokių su šunimis 
kategorijoje) teisėja. Praeitais 
metais Velykalnyje, Rokiškio 
miesto 522 gimtadienio šventė-
je  Rokiškio krašto visuomenei 
buvo pristatyta kinologinio spor-
to šaka -„Šokiai su šunimis“. 
Varžybose  dalyvavo svečiai iš 
Estijos, Latvijos. Jau yra supla-
nuota „Šokius su šunimis“ paro-
dyti Obeliuose – tai turėtų įvykti 
rugsėjo 10 d. Su mišrūnu šunimi 
Margiu Sondra ruošiasi pasiro-
dyti Europos šokių su šunimis 
čempionate Štutgarte (Vokieti-
ja). Kadangi šuo nėra veislinis, 
dalyvauti Pasaulio čempiona-
tuose jis negali.

„Žaliojo žygio 
akademijoje“ mokomasi 
būti turistais, nutolusiais 

nuo civilizacijos
Stovyklas gamtos ir gyvūnų 

mylėtoja iš Vilniaus rengia nuo 
2005 metų. Iš pradžių – Nefor-
maliojo švietimo centre, o dabar 
– kaip VšĮ „Gamtos takais“ ats-
tovė. Stovyklos „Žaliojo žygio 
akademija“ tikslas – išmokyti 
turizmo pradžiamokslio, kuris 
padėtų išgyventi gamtoje be 
šiuolaikinių patogumų. Stovykla 
Andriūnų kaime šiemet prasi-
dėjo liepos 7 d. ir baigsis liepos 
13 d. Stovyklautojai 12 vaikų 
(daugiausia iš Vilniaus krašto ir 
vienas iš Zarasų) nuo 9 iki 14 
metų bei 3 vadovai. Vaikai na-
kvoja palapinėse, valgį verda ant 
laužo, mokosi, kaip jį užkurti, 
kaip orientuotis pagal kompasą, 
iš gamtinių medžiagų pasidaryti 
palapines, plaukti baidarėmis, 
kanojomis, pripučiamais laive-
liais. Taip pat – jie rungtyniauja 
estafetėse, vakaroja prie laužo, 
maudosi tvenkinyje. Buvęs ir 
„miško madų“ žaidimas, kur 
teko pasirūpinti aprėdais ar pa-
puošalais iš gamtinių medžiagų 
– lapų, žolių, gėlių ir pan. Yra ir 
savitas taikinys šaudymui iš strė-
lių – šieno kupeta, pastatyta ant 
didžiulio kelmo. Tarp stovyklau-
tojų - ir mergina iš Ukrainos bei 
vaikinukas iš Baltarusijos, kurio 
tėvai – rezistentai.

Rita GRIGALIENĖ

kartu ir labai paprasta, ir keis-
toka. Sondra pasakoja, kad 
seniai svajojo įsigyti sodybą, 
kuriai kėlė tam tikrus reikalavi-
mus – šalia turėjo būti vandens 
telkinys, šiek tiek žemės ir kad 
kaimynai nesitrintų šonais. Pra-
džioje bandžiusi ieškoti Šven-
čionių rajone. Nepasisekė. Jeigu 
šalia būdavo bent koks vandens 
telkinys, kainos būdavo kosmi-
nės. Kartą atsidariusi skelbimą 
apie parduodamą sodybą, Son-
dra pamatė nuotraukas ir iš karto 
nusprendė: „Ji - mano“. Anot 
stovyklų ir kitų neformalių vei-
klų organizatorės, ta aplinkybė, 
kad sklype nėra gyvenamojo 
namo, jai neatrodė svarbi. Skel-
bime buvo nurodyta, kad yra pir-
telė su 1 ha žemės bei tvenkinys. 
Pažiūrėjusi į nuotraukas, Sondra 
pamatė – sodas yra, pastatų yra, 
miškelis netoliese taip pat yra, 
o kaimynai už kelių šimtų me-
trų. Ėmė taip ir praktiškai vien 
iš skelbimo nusipirko sodybą, 
sumokėdama avansą. Pažiūrėti 

Rokiškio kraštas vis pil-
dosi turtingais savo vidumi 
žmonėmis. Prieš dvejus me-
tus įsigijusi apleistą ir žolėmis 
bei krūmais apžėlusią sodybą 
nuošaliame Andriūnų kaime, 
Obelių seniūnijoje, Sondra 
Jonceva ją bando prikelti 
prasmingam gyvenimui. Gy-
venamasis namas šiame skly-
pe kadaise sudegė. Jo vietoje 
dabar – pasisėdėjimui skirta 
aikštelė. Išvaliusi nuodėgulius, 
iškirtusi krūmynus, nupjovusi 
žolę, moteris iš Vilniaus kurį 
laiką į šią vietą važinėjo savait-
galiais, o praeitais ir šiais me-
tais surengė vaikų stovyklas, 
kuriose atvykusius iš Vilniaus 
ir kitų rajonų stovyklautojus 
moko turizmo pradžiamoks-
lio. Šių metų liepos mėnesio 
stovykla vadinasi „Žaliojo žy-
gio akademija“.

Nupirko iš skelbimo, 
net gyvai nemačiusi
Sodybos įsigijimo istorija 
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas 

Liepos 16 d. Naktį 10
Dieną 19

V,
5-10 m/s

Liepos 17 d. Naktį 11
Dieną 19

V,
4-9 m/s

Liepos 18 d. Naktį 12
Dieną 21

V,
4-9 m/s

Liepos 19 d. Naktį 12
Dieną 23

V,
4-9 m/s

Orų prognozė liepos 16 - 19 d.

Ugniagesiai šalino ant kelio nuvirtusius 
medžius

2022 metų liepos 12 die-
ną 16 val. 57 min. gautas 
pranešimas, kad Šilaikių g., 
Barkiškių k., Obelių sen., ant 
važiuojamosios kelio dalies, 
nuvirto medis. Atvykus PGP ir 
panaudojus grandininį pjūklą 
medis pašalintas, kelio danga 
nušluota.

Per parą ugniagesiai Lietuvo-
je 124 kartus vyko šalinti ant ke-
lių, pastatų, elektros laidų ir kitų 
vietų užvirtusių medžių.

Nuvirtę medžiai padarė daug 

žalos – apgadino automobilius, 
nutraukė elektros laidus, užtvėrė 
pravažiavimus.

„Tikėtina, kad pačių medžių 
nuvirto tikrai daugiau. Į kitus 
kvietimus reagavo ir komuna-
linės tarnybos“, – BNS trečia-
dienio rytą sakė Priešgaisrinės 
apsaugos ir gelbėjimo departa-
mento Situacijų koordinavimo 
poskyrio vyriausiasis specialis-
tas Dainius Vedrickas.

Nuo pirmadienio 7 valandos 
ryto iki antradienio 7 valandos 
ryto gelbėtojai 29 kartus vyko ša-

linti medžių ir medžių šakų Kau-
no apskrityje, Alytaus apskrityje 
gauti 25 iškvietimai, Šiaulių ir 
Marijampolės – atitinkamai 18 ir 
15, Vilniaus apskrityje – 13, ki-
tose apskrityse iškvietimų buvo 
mažiau nei 10.

Pasak jo, buvo atvejų, kai, 
vykdami į iškvietimus, gelbė-
tojai pakeliui rasdavo daugiau 
nuvirtusių medžių ir juos taip pat 
pašalindavo.

BNS inform.

Nuoširdžiai užjaučiu Rajono savivaldybės tarybos narę 
Dalią Lūžienę-Malijonienę dėl motinos mirties.

Rajono savivaldybės tarybos vardu meras Ramūnas Godeliauskas

Rokiškio rajono savivaldybės administracija skel-
bia atranką Rokiškio rajono savivaldybės adminis-
tracijos Kriaunų seniūnijos darbininko pareigoms 
užimti (darbuotojas pagal darbo sutartį (1 parei-
gybė, C lygis)), pastoviosios dalies koefi cientas 
nuo 5 iki 5,32 (pareiginės algos baziniais dydžiais, 
priklausomai nuo profesinio darbo patirties (me-
tais)). Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savi-

valdybės interneto svetainėje adresu: http://www.rokiskis.lt
Užs. 1809

Rokiškėnai stažavosi Suomijoje
4 atstovės iš neformalųjį 

suaugusiųjų švietimą Rokiš-
kio rajone teikiančių institu-
cijų liepos 5-11 dienomis da-
lyvavo stažuotėje Suomijoje.

Joensuu mieste dalyvės da-
lyvavo struktūriniuose kursuose 
„Suaugusiųjų švietimo paslau-
gų kokybės ir prieinamumo 
gerinimas Suomijos įstaigose, 
teikiančiose neformaliojo suau-
gusiųjų švietimo paslaugas“ su 
darbo stebėjimo vizitu. Įsigili-
nusios į Suomijos suaugusiųjų 
neformaliojo ugdymo veiklos 
organizavimo ypatumus, užti-
krinančius paslaugų kokybę ir 
prieinamumą bei atsirinkę ge-

rąją praktiką, kuri galėtų būti 
pritaikyta mūsų institucijų vei-
kloje, dalyvės grįžo ne tik pato-
bulinę dalykines kompetencijas 
ir bendruosius gebėjimus, bet ir 
pasivežė naujų idėjų savo vei-

klai.
Stažuotė fi nansuota Eras-

mus+ KA1 programos lėšomis.
Rokiškio rajono 

savivaldybės švietimo 
centras.
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Stovi kelių inspektorius, 
žiūri - Land Cruiser 
lekia. Greitis - 200 km/h. 
Policininkas stabdo, mašina 
sustoja. Inspektorius prieina, 
prisistato. O pro langelį 
išlekia didelis kumštis 
ir trenkia policininkui 
per fi zionomiją. Mašina 
nuvažiuoja. Atsigavęs 
policininkas apsidairo - 
Land Cruiser jau ir pėdsakai 
atšalo, o šalikelėje stovi 
berniukas su dviračiu ir žiūri 
į jį. Policininkas:

- Berniuk, tu matei 
numerį?

- Tokio numerio, dėde, aš 
net cirke nemačiau!

***
Justė nelaimingu veidu 

sėdi priešais lėkštę su 
špinatais. Mama įkalbinėja:

- Jei valgysi špinatus, 
veido oda įgaus puikią 
spalvą.

Justė:
- Bet aš nenoriu, kad 

mano veidas pažaliuotų!

***
- Kur tu pirmiausiai žiūri, 

kai pamatai gražią moterį?
- Ar manoji nežiūri.
***
Petriukas nemoka ištarti 

žodžio trys.
Nuėjęs į parduotuvę 

sako:
- Duokite keturias 

bandeles, vienos nereikia.
***
Grupė turistų muziejuje 

apžiūrinėja statulą, prie 
kurios pritvirtinta lentelė su 
pavadinimu "Nugalėtojas". 
Statula be rankų, be kojų, 
be galvos. Vienas turistas ir 
sako:

- Įsivaizduoju, kaip 
atrodo nugalėtasis.

***
- Alio!
- Sveikas, Daliau, 

atvažiuok į svečius.
- Ne, Aivarai, vėl 

prisigersim kaip kiaulės.
- Na ir kas?
- Ach, tu moki įtikinti 

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

Neturint raštiško UAB Rokiškio Sirena sutikimo, bet kokią laikraščio „Rokiškio Sirena” informaciją kopijuoti ir platinti griežtai draudžiamaISSN 2351-7433

Leidėjas – UAB „Rokiškio Sirena“, Nepriklausomybės a. 12, Rokiškis,
Tel. 8 666 76777 reklama@rokiskiosirena.lt
Skelbimai priimami: www.rokiskiosirena.lt, UAB Zirzilė, Panevėžio g. 12-1 Rokiškis
Spausdina - UAB „Vakarų spaustuvė”

žmones, atvažiuoju!
***
Staiga iš psichiatrinės 

ligoninės išbėga žmogus 
su kėde, pamato einant 
nepažįstamą senuką ir 
pradeda vytis. Senukas 
ima bėgti, ligonis iš 
paskos. Pavargo senukas, 
atsirėmė į medį ir galvoja, 
kas bus toliau. Pribėgęs 
ligonis mandagiai sako:

- Prašom sėstis!
***
Grįžta Jonas po Joninių 

namo paryčiais, prilupęs 
kaip reikiant, vos paeina. 
Spaudžia skambutį. 
Žmona atidaro. Abu stovi 
žiūrėdami viens į kitą 
kelias minutes - žmona 
priekaištingai, Jonas nieko 
nematančiomis akimis. 
Staiga Jonas kiek krūpteli, 
akys įgauna žvalumo, 
pamato žmoną ir sako 
draugiškai:

- Na tai už-ž-žeik, jei 
jau atėjai!

•  Įvairaus amžiaus mišrūnus 
triušius, gaidelius: auksiniai 
kurapkiniai bramai, 
porcelianiniai leghornai, šilkių 
mišrūnai, kaimiški . 
Tel. 8 604 83 293. Rokiškis
•  Triušius . Tel. 8 678 03 831. 
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

siuntimas. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 624 62 863. Rokiškis
• Naujus sportinius batelius 
paaugliui. 38,5 dydis. Kaina 
35 Eur. Tel. 8 658 55 210. 
Rokiškis

• LK pašiltukas: ūgis 200-
206, krūtinė 96-100, liemuo 
80-88. Beveik naujas. Galimas 

DRABUŽIAI/AVALYNĖ

•  Nešiojamąjį kompiuterį 
Lenovo . Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 639 04 429. Rokiškis
•  Galingą kompiuterį MSI 
GL72 7RD. Cpu i5-7300 Hq, 
Ssd 512 GB, Ram, 16 GB, 
Ddr 4, vaizdo plokštė Gtx 
1050, ekranas 17,3 colio 
Full hd. Baterija laiko apie 
3 valandas. Kaina galutinė . 
Kaina 350 Eur. 
Tel. 8 692 25 335. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA
•  Medų. Pristatome į namus . 
Tel. 8 686 07 540. Rokiškis
•  Šviežią medų . Kaina 5 Eur. 
Tel. 8 614 10 859. Rokiškis
•  Žemuoges . 
Tel. 8 604 90 724. Rokiškis
•  Mėlynes. 6 Eur/l. Didesnį 
kiekį atvežu . 
Tel. 8 624 01 986. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI
5G . Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 675 13 886. Rokiškis

•  Telefoną Redmi 10c  . Kaina 
170 Eur. Tel. 8 607 33 201. 
Rokiškis
•  Visiškai naują mobilų 
telefoną Samsung Galaxy A22 

MOBILIEJI TELEFONAI

•  Mielai priglaustume 
miegamą kampą  . 
Tel. 8 688 09 949. Rokiškis
•  Gal kas turite nenaudojama 
šviestuvą su keturiais gaubtais.
Tel. 8 637 04 291. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI


