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Rokiškyje nauji garsių XX a. kraštiečių veidai

Ministras Pirmininkas
Juozas Tūbelis, Prezidentas
Algirdas Mykolas Brazauskas, žurnalistikos teorijos
kūrėjas Juozas Keliuotis, tai kraštiečiai, apie kuriuos
pasakoja Rokiškio miesto
stendai „Serija XX a.: jie
kūrė Lietuvą ir Rokiškio
kraštą“. Šiais metais šiems
iš Rokiškio krašto kilusiems
valstybės kūrėjams sukanka jubiliejinės sukaktys.
Leisti gatvės plakatus su
Lietuvos valstybei nusipelniusių kraštiečių istorijomis
idėja kilo pernai VšĮ „Savas
Rokiškis“, kai buvo išleisti

pirmieji šios serijos plakatai.
Projekto partneriai yra jaunimo organizacijų sąjunga
„Apvalus stalas“ ir Rokiškio
rajono vietos veiklos grupė.
Stendų turinio pagalbą teikė
Rokiškio krašto muziejus,
Juozo Keliuočio viešoji biblioteka, Prezidento kanceliarija.
Stendų projektą finansuoja
savivaldybės Etninės kultūros, istorijos ir tautinės atminties išsaugojimo iniciatyvos
programa, skyrusi 450 Eur.

Abu menininkai šiuo
metu kuria ir gyvena Salų
dvaro amatų dirbtuvėse vei-

2022 07 11 11.15 val. Rokiškio
Nepriklausomybės
aikštėje susidūrė du lengvieji
automobiliai. Volvo vairuotojas nepraleido pagrindiniu
keliu važiavusio VW Passat
automobilio, kuris po smūgio apsisukė. Panašu, kad
VW Passat automobilis sugadintas nepataisomai, nes

stipriai pažeistos važiuoklės
konstrukcijos.

2022 07 14 apie 11.00 val.
Dariaus ir Girėno gatvėje užfiksuotas neįprastas eismo
įvykis. Vežant krovinį, trūko
tvirtinimo diržas ir nuo sunkvežimio platformos nukrito
du šiaudų rulonai - vienas ant
važiuojamosios kelio dalies,
kitas ant šaligatvio. Laimei,

sužeidimų pavyko išvengti,
nes tuo metu niekas nepasimaišė ant pėsčiųjų ir dviratininkų tako. Nuo šiaudų rulono
smūgio į stulpą nukrito šviestuvas, o pats stulpas irgi šiek
tiek apgadintas.
„Rokiškio sirena“
inform.

2022 07 11 po pietų Rokiškyje buvo puikiai matomas didžiulis ratas, juosiantis saulę. Toks reiškinys
vadinamas Saulės Halu.
Šis optinis reiškinys, pasak
žinovų, Lietuvoje matomas
gana dažnai- apie 50 kartų
per metus. Tik ne visada
žmonės jį pastebi, nes be
tamsintų akinių pažiūrėti
į saulę beveik neįmanoma.

Senoliai sakydavo, kad jei
aplink Saulę atsiranda ratas
- reikia laukti orų pablogėjimo. Neveltui orų prognozės
Rokiškiui šią savaitę jau nuo
atradienio nieko gero nežada. Pranašaujamas lietus ir
temperatūra, nesiekianti nei
20-ties laipsnių šilumos.
„Rokiškio sirena“
inform.

Pirminiais
duomenimis,
Volvo vairuotojas automobilį
vairavo galimai neturėdamas
galiojančio vairuotojo pažymėjimo. Tikslias eismo įvykio
aplinkybes aiškinasi policija.
„Rokiškio sirena“ inform.

Keistas įvykis netoli
poliklinikos

VŠĮ „Savas kraštas“
informacija.

Projekto dalyviai turėjo unikalią progą dalyvauti
molio lipdymo edukacijoje
Šiandien projekto „Rokiškio miesto gyventojų
įtraukimas į visuomeninę
veiklą ir jų turiningos veiklos bei prasmingo laisvalaikio organizavimas“
dalyviai turėjo unikalią
progą dalyvauti molio lipdymo edukacijoje, kurią
vedė svečias iš Indijos Siraj
Saxena, o jam talkininkavo
Eugenijus Cibinskas.

Nepriklausomybės aikštėje
susidūrė automobiliai

kiančioje keramikų rezidencijoje.
Dalyviai šįkart lipdė
drambliukus bei sužinojo ir
išmoko naujos formavimo
technikos. Rezultatai džiugina kiekvieno akį.
Projektą „Rokiškio miesto gyventojų įtraukimas į
visuomeninę veiklą ir jų
turiningos veiklos bei prasmingo laisvalaikio organizavimas“ įgyvendina Rokiškio
turizmo ir verslo informacijos centras.
Rokiškio TIC inform.

Rokiškėnai galėjo stebėti
optinį gamtos reiškinį

Muziejaus fondai pasipildė gausia audinių kolekcija
Juozas Pipinis, garsių
Rokiškio audėjų – Elenos (1920–2009) ir Juozo
(1889–1979) Pipinių sūnus,
gyvenantis
Panevėžyje,
muziejui padovanojo pagal
tėčio kurtus raštus mamos
austų lovatiesių, rankšluosčių, gobelenų, tėčio pieštų
audinių raštų eskizų, sukonstruotas stakleles juostoms austi, du Lionginos
Šepkos drožinius, dovanotus jo seseriai gydytojai
Reginai Pipinytei.
Nuo 1930 m. J. Pipinio
gyvenimas susijęs su Rokiškiu. Jis dirbo savivaldybės
organizuotoje
audykloje.
1935 m. audimo dirbtuvė
buvo perorganizuota į Ro-

kiškio valstybinę amatų mokyklą, kurioje J. Pipinis liko
dirbti paišybos ir audimo
mokytoju. Ši mokykla ir
joje dirbę mokytojai paruošė
daug audėjų, vėliau garsinusių Rokiškį savo darbais.
Tarp jų buvo ir būsimoji J.
Pipinio žmona – Elena Murauskaitė.
Nuo 1940 m. Juozo ir Elenos šeimyninis gyvenimas ir
kūryba pasuko bendra vaga.
Dvi meniškos sielos sudarė
vienas kitą papildantį kūrybingą duetą. Vienas kitą
suprato iš pusės žodžio: abu
kūrė raštus, abu derino spalvas, abu audė, abu dalinosi
sumanymais. Kartais net
sunku pasakyti, kuris audinį pradėjo, o kuris užbaigė.

Rokiškio krašto muziejuje
saugomos J. Pipinio sukurtos pusžakardinės staklės,
staklelės juostoms austi, taip
pat jo ir žmonos Elenos audinių kolekcija.

Planuojama parengti parodą, kurioje bus eksponuojami ne tik šie, bet ir kiti muziejui dovanoti eksponatai.
Rokiškio krašto
muziejaus inform.
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Dantų techniko iš Rokiškio svajonė – užkariauti galiūnų pasaulį

Vos pora mėnesių, praleistų sporto salėje, ir jau
pirmieji aukšti rezultatai
galiūnų sporte. Tokiais pasiekimais gali pasigirti 25erių metų rokiškėnas Robertas Bartkevičius, kuris
šiuo metu ruošiasi už kelių
savaičių vyksiantiems Lietuvos galiūnų čempionatui
Mažeikiuose ir Lietuvos
profesionalų galiūnų čempionatui Šilalėje.
Rezultatai džiugina
Dešimtmetį
sportavęs kaip trikovininkas, R.
Bartkevičius šį pavasarį kardinaliai pakeitė sporto šaką
ir to nesigaili.
„Pamačiau, kad Lietuvoje jėgos trikovėje nebeturiu
daugiau ko siekti, nebemačiau perspektyvų, be to, jau
senokai svajojau išbandyti
galiūnų sportą, todėl natūra-

liai pasukau į šią sritį. Tiesą
sakant, su lengvu pavydu
nuo vaikystės žiūrėdavau į
galiūnus“, – su šypsena pasakojo R. Bartkevičius.
Kol kas galiūnų sporte
jam viskas nauja ir įdomu,
o ir pirmieji rezultatai jau
džiugina ir teikia vilties. Šią
vasarą Pakruojyje vykusioje
Žiemgalos galiūnų lygoje
sportininkas užėmė ketvirtąją vietą, o Latvijoje surengtame mėgėjų galiūnų čempionate – šeštą vietą.
Beje, į jėgos trikovę pašnekovą atvedė brolis Romualdas Keniausis, kuris apie
porą metų kaip trikovininką
treniravo jaunesnįjį brolį.

čias Rokiškio sporto klube
„Grizlis“, vieną kartą per
savaitę važiuoja į treniruotes
Biržuose, o jeigu yra galimybė ir į Vilnių, kur geresnės
treniruočių bazės galiūnų
sportui.
„Rokiškyje nėra galiūnų
įrangos, nes pas mus nėra
daug galiūnų sporto entuziastų. Yra vienas kolega Dainius Repšys iš Jūžintų, kuris
taip pat dalyvauja varžybose.
Jis vienas stipriausių sportininkų Lietuvoje, kuris irgi
pradėjo nuo jėgos trikovės.
Šiuo metu jis treniruojasi
Vilniuje. Dabar treniruojuosi
pats, pasifilmuoju, analizuoju, taisau savo klaidas, mokausi“, – kalbėjo R. Bartkevičius.

Treniruojasi
savarankiškai
R. Bartkevičius treniruojasi savarankiškai, trenerio
neturi, todėl jis dažnas sve-

Trūksta įrankių
Pasak pašnekovo, galiūnų treniruotėms neužtenka
įprastų treniruoklių, nes būtini ir specialūs įrankiai: naščiai, rąstai, lagaminai ir kiti
specifiniai dalykai, turintys
didelį svorį.
„Arčiausiai yra Biržai, kur
daugiau specialios įrangos,
tačiau ir ten riboti kiekiai,
todėl sukuosi kaip išmanau.
Visus galiūnų sporto įrangos

minėtose šalyse, PSD Lietuvoje yra draudžiami valstybės lėšomis.
Jaunuoliams, baigusiems
mokyklą ir pasirinkusiems
studijas užsienyje, Klaipėdos teritorinės ligonių
kasos (TLK) specialistai
primena, ką būsimieji studentai turi žinoti ir kuo pasirūpinti prieš išvykdami.
Išvykdami
studijuoti į ES šalių, Norvegijos,
Lichtenšteino,
Islandijos
ar Šveicarijos aukštąsias
mokyklas pagal nuolatinės
formos studijų programas,
jaunuoliai TLK turi pateikti mokymo įstaigos išduotą
dokumentą (pažymą). Tai
galima padaryti atvykus į
TLK patalpas, prisijungus

per E-pristatymą, paštu, per
įgaliotą asmenį ar elektroniniu paštu.
Išvykstant studijuoti į
minėtas šalis nereikia deklaruoti išvykimo. Priešingu atveju – Jūsų PSD negalios.
Moksleiviams, išvykusiems nuo 2021 m. sausio
23 d. mokytis į ES šalis
pagal bendrojo ugdymo
programas, taip pat, kaip ir
būsimiems studentams, reikia TLK pateikti mokymo
įstaigos išduotą dokumentą
(pažymą).
ES mokymo įstaigos išduotą dokumentą (pažymą)
pateikti privalu kiekvienais
mokslo metais, nes studentų PSD galiojimas tvirtina-

paketus turi tik sporto klubai Vilniuje ir Birštone, kur
įrengtos specialios bazės“, –
teigė R. Bartkevičius.

Moksleiviai, nuo rugsėjo
pradėsiantys studijuoti Lietuvos ar Europos Sąjungos
(ES), Europos ekonominės erdvės (EEE) šalių ir
Šveicarijos Konfederacijos aukštosiose mokyklose
pagal nuolatines (dienines) studijų formos studijų
programas arba studentai,
tęsiantys nuolatines (dienines) studijas Lietuvoje bei

sportininkas.

Svarbiausia nepasiduoti
Rokiškėnas neslepia, kad
turi ambicingų svajonių,
susijusių su galiūnų sportu.
Jis norėtų užimti aukštas pozicijas ne tik tarp Lietuvos
sportininkų, bet ir patekti į
pasaulio galiūnų olimpą.
„Norai tokie, o kaip bus,
laikas parodys. Svarbiausia
judėti, sportuoti ir nepasi-

Sugrįžo namo
Iš Rokiškio kilęs, kurį laiką Vilniuje gyvenęs sportininkas kasdien skuba į darbą
odontologijos kliniką gimtajame mieste. Iki COVID-19
pandemijos jis darbavosi
sostinėje, tačiau karantinas
pakeitė jo gyvenimą kardinaliai: teko palikti darbą
Vilniuje, o tada rokiškėnas
nusprendė grįžti į gimtinę.
„Iš pradžių norėjau rinktis
su sportu susijusias studijas,
tačiau mane atkalbėjo. Pasirinkau žemiškesnę dantų
techniko specialybę, kuri,
tiesą sakant, man prilipo. Šį
darbą dirbu jau keletą metų
ir juo esu patenkintas“, –
šypsosi R. Bartkevičius.
Paklaustas kaip pavyksta
suderinti didžiulius galiūnų
sporto įrankius ir kruopštų,
tarsi juvelyro, darbą su mažyčiais, smulkučiais dantų
protezais, jis tik nusijuokia
sakydamas, kad, be abejo,
tarp mažutėlių dantų protezų
ir galiūnų sporto, kontrastas
yra didžiulis.
„Abu šiuos dalykus sugebu suderinti tarpusavyje
ir visai sėkmingai“, – teigė

Draugė palaiko
R. Bartkevičius pasakojo,
kad nusprendęs tapti galiūnu,
dar daugiau dėmesio pradėjo
skirti maistui ir sveikai gyvensenai. Jo racione daugiausiai vyrauja kruopos, vištiena, jautiena, daržovės, tačiau
sportininkas nevengia ir kitų
maisto produktų.
„Galiūnų sporte reikia labai daug valgyti maisto, kad
augtum ir stiprėtum. Kartais
į racioną įtraukiu ir kaloringesnį, ne tokį sveiką maistą.
Žinoma, šalia sutvarkytos
mitybos vartojami ir maisto
papildai, kurie padeda ir surinkti reikiamą baltymų kiekį, bei palaikyti sveikatą“, –
atviravo rokiškėnas.
Sportininkas tikina, kad
kasdieniame gyvenime jam
labai svarbus gyvenimo draugės Aleksandros palaikymas.
„Labai smagu, kad jaučiu
draugės palaikymą, nes man
tai itin svarbu. Kartu ruošiame maistą, kalbamės, dėliojamės planus. Tai motyvuoja
stengtis dar labiau, kai šalia
suprantantis mane žmogus“,
– atviravo R. Bartkevičius.
Aušra
MALINAUSKIENĖ

mas vieneriems akademiniams metams.
Studentai, studijų metais
atliekantys praktiką ar išvykę mokytis pagal mainų
programas į minėtas šalis,
taip pat yra draudžiami PSD
valstybės lėšomis, jiems
niekuo rūpintis nereikia.
Planuojant kelionę, svarbu neužmiršti iš anksto užsisakyti Europos sveikatos
draudimo kortelę (ESDK)
arba savarankiškai susiformuoti sertifikatą. ESDK ar
sertifikatą galima užsisakyti/susiformuoti elektroniniu būdu prisijungus prie
https://e.vlk.lt sistemos.
Išvykdami studijuoti į
trečiąsias šalis, pavyzdžiui,
į Jungtines Amerikos Vals-

tijas, Kanadą, Australiją,
asmenys savo sveikatos
draudimu turi pasirūpinti
patys – apsidrausti privačiu
draudimu. Išvykstantiems
svarbu Lietuvoje nepamiršti deklaruoti išvykimą, kad
nesikauptų PSD įmokų skola.
Jaunuoliai, studijas pradėję Jungtinėje Karalystėje
(JK) po 2021 m. sausio 1
d., turi žinoti, kad jie nebeturi teisės būti draudžiami PSD valstybės lėšomis.
Jie privalo mokėti įmokas
savarankiškai. Nors JK
aukštosiose mokyklose studijuojantys jaunuoliai nėra
draudžiami PSD valstybės
lėšomis, jie turi teisę kreiptis į JK atitinkamą įstaigą

dėl sveikatos mokesčio
kompensacijos.
Klaipėdos teritorinės ligonių kasos informacija
Ligonių kasos kviečia:
Skaityti
svarbiausias naujienas Facebook:
https://goo.gl/ML8SqJ
Pamatyti
naujausias
nuotraukas ;) Instagram:
https://goo.gl/tXvpXr
Žiūrėti išsamius ir linksmus vaizdo įrašus Youtube:
https://goo.gl/BPBep2
Sekti išskirtinius infografikus ir ne tik Flickr:
https://goo.gl/bGtZg2
Rūpimus klausimus galima pateikti info@vlk.lt
arba (8 5) 232 2222.
Teritorinės ligonių
kasos inform.

Brangus malonumas
Kadangi rokiškėnas treniruojasi individualiai, todėl
pats seka varžybų kalendorių, atlieka registracijas,
moka startinius mokesčius,
į varžybas vyksta savo lėšomis, rūpinasi kelionės išlaidomis.
„Juokauju, kad mano
sportas yra iš idėjos. Tačiau
labai smagu, kad geriausias
ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio galiūnas Žydrūnas Savickas mane pakvietė į varžybas
Latvijoje. Su šalies galiūnais
palaikau ryšį, tai man suteikia optimizmo ir noro dar
daugiau treniruotis“, – kalbėjo R. Bartkevičius.

Studijos užsienyje ir PSD: ką svarbu žinoti?
Ligonių kasų specialistai abiturientams primena, kad mokyklos baigimas reiškia ne tik naują
gyvenimo etapą, bet ir
naujus
įsipareigojimus
rūpinantis savo privalomuoju sveikatos draudimu (PSD).

duoti pirmoms nesėkmėms“,
– sakė R. Bartkevičius.
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Mažais žingsneliais Juodymų pelkė virsta saugomu draustiniu

Rokiškio rajone esančio
Juodymų valstybinio telmologinio draustinio ribų
plano rengimas – baigiamojoje dokumento rengimo stadijoje. Įvyko viešas
svarstymas su visuomene,
o artimiausiu metu planas
bus teikiamas derinti suinteresuotoms institucijoms.
Tikimasi, kad per artimiausią pusmetį Juodymų
pelkė virs valstybės saugomu draustiniu.
Natūrali ekosistema
Pasak Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie
Aplinkos ministerijos specialistų, Juodymų pelkė, esanti
Rokiškio kaimiškoje ir Pandėlio seniūnijose, Ribickio,
Ginočių ir Kebelių kaimų
gyvenamosiose teritorijose,
yra vertinga kaip natūrali ekosistema agrariniame
kraštovaizdyje.
Šią pelkę sudaro pelkiniai
miškai (171,7 ha), aktyvios
aukštapelkės (40 ha), degradavusios aukštapelkės (33
ha), taip pat vakarų taigos
buveinė (0,8 ha).
Ypatingos rūšys
Juodymų pelkėje aptikta

18 saugomų rūšių: įvairialapė usnis, juodasis gandras,
vapsvaėdis, vištvanagis, mažasis erelis rėksnys, sketsakalis, tetervinas, kurtinys,
žvirblinė pelėda, pilkoji
meleta, juodoji meleta, pilkoji gervė, mažoji musinukė, lūšis, baltasis kiškis, šermuonėlis, pelkinis satyras ir
tamsioji šaškytė.
Iš jų 15 rūšių įrašyta į Lietuvos Respublikos saugomų
gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, 2 rūšys įtrauktos
į natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos sąrašus, 10 paukščių
rūšių yra saugomos kaip laukinių paukščių rūšys.
Poledynmečio reliktas
Pažymėtina, kad pelkinis
satyras yra poledynmečio
reliktinė rūšis, būdinga aukštapelkėms su sumedėjusia
augalija. Ši rūšis taip pat įrašyta į Lietuvos Respublikos
griežtai saugomų gyvūnų,
augalų ir grybų rūšių sąrašą.
2018 m. teritorijoje tyrimų metu aptikta gana gausi
pelkinio satyro populiacija
(stebėta virš 40 rūšies individų, erdviškai pasiskirsčiusių
didelėje Juodymų pelkės te-

ritorijoje). Tamsiosios šaškytės populiacijos šalyje labai
lokalios, susiskaidžiusios į
susisiekiančias mikropopuliacijas, rūšis aptinkama Juodymų pelkės pakraščiuose.
Siekiant išsaugoti minėtas
Europos Bendrijos svarbos
natūralias buveines ir saugomas rūšis, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, pasiūlė
įsteigti Juodymų pelkę apimantį telmologinį draustinį
(apie 245,5 ha ploto), šiai teritorijai suteikiant buveinių
apsaugai svarbios teritorijos
statusą.
Durpių gavybai – ne
Juodymų pelkės teritorijoje privačios žemės savininkų nėra. Ši žemė yra
valstybės nuosavybė, kurią
patikėjimo teise valdo Valstybinių miškų urėdija.
Pagal Rokiškio rajono
savivaldybės tarybos 2008
m. birželio 27 d. sprendimu
patvirtintus Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos
bendrojo plano sprendinius
žemės naudojimo, tvarkymo ir apsaugos reglamentų
brėžinyje Juodymų pelkė pažymėta kaip kitos paskirties
žemė (naudingųjų iškasenų

gavybos).
Dvi įmonės norėjo pradėti durpių gavybos veiklą,
tačiau, atlikus planuojamos
ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo procedūras, Aplinkos apsaugos agentūra priėmė sprendimus, kad
Juodymo durpių telkinio
naudojimas neleistinas.
Juodymų pelkė yra ne tik
svarbi teritorija saugomoms
rūšims, tačiau joje gyvena ir
veisiasi ypatingai saugomos
ir retos rūšys, todėl planuojama ūkinė veikla pakenktų
šių rūšių natūralioms buveinėms.
Draudžiama veikla
Juodymų pelkėje, saugant
gamtos buveines, paukščius ir gyvūniją, nustatyti
reikalavimai atskirų buveinių apsaugai ir tvarkymui.
Degradavusių aukštapelkių,
buveinėse negali būti eksploatuojamos naudingosios
iškasenos, sausinamas apypelkis, vykdoma kita veikla,
kuri pažeistų durpių klodą,
terštų pelkę ir jos aplinką,
pakeistų hidrologinį režimą,
išskyrus saugomų teritorijų
planavimo dokumentuose
numatytas priemones. Taip
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pat 100 metrų atstumu nuo
pelkės negali būti plynai kertamas apypelkio miškas neįšalus gruntui ir į pelkę negali
būti išleidžiami nutekamieji
ar drenažo vandenys.
Laikantis kitų griežtų
reikalavimų
draudžiama:
kalkinti dirvožemį, naudoti trąšas ir augalų apsaugos
produktus; vykdyti pagrindinius miško kirtimus pelkėse ir jų apypelkiuose 100
metrų atstumu nuo pelkės ribos; neįšalus gruntui vykdyti
miškų ūkio darbus; lankytis
nuo balandžio l d. iki rugpjūčio l d.; vykdyti teritorijos
sausinimo darbus, keisti šaltinynų ir (ar) jų grupių hidrologinį režimą, ardyti pelkių
ir apypelkių augalinę dangą,
pelkes ir šaltinynus paversti
ariamąja žeme ir (ar) miško
naudmenomis, užsodinti želdiniais.
Pradėjo pernai
Planavimo dokumentas
apie būsimą draustinį paskelbtas 2021 m. rugsėjį. Tų
metų spalį Rokiškio savivaldybėje įvyko pirminis susirinkimas su suinteresuotų
institucijų atstovais, taip pat
į parko teritoriją patenkančių

seniūnijų seniūnai. Susirinkimo metu buvo pristatyti
planavimo tikslai, aptartas
planavimo procesas bei preliminarūs galimi sprendiniai
dėl draustinio ribų nustatymo. Tuomet parengti pirminio susirinkimo dokumentai.
Visuomenė su parengtais
ribų plano sprendiniais galėjo susipažinti visą šių metų
birželį. Galiausiai buvo nutarta pritarti Juodymų valstybinio telmologinio draustinio ribų plano sprendiniams
ir pateikti juos derinimui.
Daugiau kaip 500
Kada ši pelkė galėtų būti
paskelbta draustiniu, kol kas
nėra detalaus atsakymo, nes
dar laukia sprendinių derinimas su institucijomis ir
kitos procedūros. Geriausiu
atveju Juodymų pelkė bus
paskelbta draustiniu po 3–6
mėnesių.
Šiuo metu Lietuvoje
įsteigta 514 draustinių (157
996 ha), iš kurių 53 – telmologiniai (20 268 ha). Visa
Lietuvos saugomų teritorijų
sistema užima daugiau kaip
1 mln. ha plotą.
Aušra
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Rokiškėno R. Nagelės vynas – tarptautiniame žurnale
ir prabangaus viešbučio vynų kortoje
Žinomo vyndario, rokiškėno Raimundo Nagelės rabarbarų vynas
papildė ne tik vieno prabangiausių 5 žvaigždučių
viešbučio „Grand hotel Kempinski“ Vilniuje
vynų kortą, bet ir atsidūrė tarptautinės someljė
asociacijos leidžiame šių
metų liepos mėnesio žurnalo „ASI“ numeryje.
Sėkmė džiugina
Rokiškio rajono kaimo
turizmo sodybos „Roksala“
savininkas, šalyje žinomas
vyndarys R. Nagelė džiaugiasi dviguba sėkme – tuo,
kad rabarbarų vyną į savo
asortimentą įtraukė prabangaus viešbučio „Grand
hotel Kempinski“ restoranas, ir tuo, jog apie Rokiškyje gaminamą vyną žinia
paplito po vyno gurmanų
pasaulį.
„Tai, kad apie mus rašoma ir mūsų vyno reklama atsidūrė už Lietuvos
ribų – mažas mūsų „Roksalos“ žingsniukas į platų
vynų pasaulį. ASI išleistame liepos mėnesio žurnale
vienas geriausių Lietuvos
somelje Martynas Pravilonis pristatė mūsų rabarbarų
Pet Nat vyną – gaminamą senoviniu putojančio
vyno gamybos metodu, ir
specialiu restorano „Grand
hotel Kempinski“ receptu
pagamintą lašišą. Už tai
esu Martynui labai dėkin-

gas. Dvigubai smagu, kad
šalia mūsų vyno pateiktą
lašišą taip pat ruošiu ir aš,
tik ragauti kartu nesugalvojau. Tikrai pabandysiu“,
– su užsigedimu kalbėjo R.
Nagelė.
Dalinasi receptu!
Vyndarys su „Rokiškio
Sirenos“ skaitytojais sutiko
pasidalinti savo gaminamos
lašišos receptu, kuris, kaip
paaiškėjo, puikiai dera su jo
gaminamu rabarbarų vynu.
„Imu vieną kilogramą
lašišos filė, pageidautina
– didesnė žuvis, ištraukau
kauliukus, nusausinu suge-

riamu popieriumi, supjaustau 3–5 cm juostelėmis,
imu 50 gramų druskos ir 40
gramų cukraus, supjaustau
50–100 gramų krapų ir tą
lašišą išvolioju šiame kiekyje. Krapų dar galima papildomai pabarstyti iš viršaus.
Sudedu į dėžutę uždarau ir
dedu į šaldytuvą. Po 12 valandų dėžutėje apverčiu ir
dar po 12 valandų jau galima ragauti, arba į šaldiklį
dėti atskirus gabaliukus.
Nepakenks trupučiukas juodų smulkintų pipirų pagal
skonį. Ir šypsena garantuota, nes tai – skonių jūra“, –
sakė R. Nagelė.

20 rūšių
Apie 20 rūšių vyną
„Roksala“ gamina iš lietuviškų vaisių ir uogų, taip
pat baltų ir raudonų vynuogių auginamų pas vyndarį
šiaurės Lietuvoje.
Šiuo metu R. Nagelės
vyną galima skanauti ir
kituose žinomuose šalies
restoranuose „Monte Pacis“, Kaune, „Big Stone“,
Ukmergėje, ir „Queensberry“, „Ertlio Namas“, „King
Mouse“ bei „Nick&Nora
Cocktail“ bare, Vilniuje.
Aušra
MALINAUSKIENĖ

greita javapjūtė, nes nebus
tiek pastovios šilumos, kad
javai pilnai subręstų kūlimui“,
– sakė M. Petkevičius.

– pasakojo M. Petkevičius.

Rokiškio krašto ūkininkų sąjungos vadovas M. Petkevičius:
„Būdavo ir blogesnių metų“

Šių metų vasaros lietūs visoje Lietuvoje skandina grūdines kultūras, daržoves, lyg
to būtų negana vėjas išguldė
javus. Dėl staigios karščio
bangos ir po to užklupusio
gausaus lietaus vėlavo šienapjūtė, o dabar, tikėtina,
ir javapjūtė prasidės vėliau,
nei įprastai. Tokia situacija
į neviltį stumia ir Rokiškio
krašto ūkininkus, nors padėtis dar nėra visai tragiška.

Pavienės problemos
Rokiškio krašto ūkininkų
sąjungos pirmininkas, žemės
ūkio kooperatyvo „EKO tikslas“ direktorius Mindaugas
Petkevičius sako, kad Rokiškio krašto ūkiai – universalūs,
vienuose auginamos grūdinės
kultūros, rapsai, daržovės,
kituose – mėsiniai galvijai ar
melžiamos karvės, o iškritęs
gausus lietus visiems pridarė
didesnės ar mažesnės žalos.
„Žinoma, šiemet dėl lietingo oro ūkiuose yra problemų,

bet jos yra pavienės, ne masinės. Tam tikri ūkiai dėl liūčių
tikrai turi nuostolių. Rajono
ūkiuose mačiau plotų, kurie
tiesiog yra neįvažiuojami, bet
tikrai ne visur, būdavo ir blogesnių metų“, – kalbėjo M.
Petkevičius.
Kuls vėliau?
Paprastai liepos viduryje
ar paskutinę dekadą prasidėdavusi javapjūtė, pašnekovo
nuomone, tikėtina, kad šiemet
tikrai vėluos. Anksčiausiai
šiemet būtų galima kulti žieminius miežius, po to žieminius rapsus, žieminius kviečius ir t.t.
„Laukuose, kur galėtų būti
geresnis derlius, išguldyti laukai, ypač žieminių kviečių.
Javai dar yra brendimo stadijoje, kad juos būti galima kulti
trūksta maždaug dešimties
dienų. Gal net poros savaičių,
priklausomai nuo auginamos
kultūros. Pagal orų prognozes
jau dabar matyti, kad nebus

Suartėjo šienapjūtės
Pasak pašnekovo, Žemės
ūkio kooperatyvo „EKO tikslas“ vadovo, šiemet jų šeimos
ūkiui pavyko suspėti laiku
priruošti penkioms dešimtims
karvių šieno ir šienainio.
„Girdėjau, kad kitiems nelabai pavyko suspėti iki liūčių.
Šiemet šienapjūtė vėluoja, nes
iš pradžių ilgai buvo šalta,
po to staigiai sušilo ir pripylė
lietaus. Bematant sužėlė žolė,
reikėjo pjauti, o tada gausiai prilijo. Šių metų antrasis
šienavimas labai suartėjo su
pirmuoju, nors paprastai tarp
jų būdavo maždaug poros savaičių pertrauka. Tuo tarpu
šiemet antrasis pjovimas prasidėjo vos pirmajam pasibaigus. Laimei, kad šiemet žolės
yra pakankamai, taigi žolinių
pašarų turėtų pasiruošti visi“,

Kainos kils?
Rokiškio krašto ūkininkų
sąjungos pirmininkas teigia,
kad dalis rajono ūkininkų
kenčia nuo lietaus pertekliaus.
Tie, kurių žemės neapsemtos,
gali lengviau atsikvėpti, nes
jų derlius, tikimasi, kad bus
geras. Tačiau tie, kurių žemės
yra slėnyje, skęsta, tikrai patirs nemažai nuostolių dėl to,
jog žus dalis javų ir daržovių
derliaus.
„Sodininkai irgi nesidžiaugia būsimu gausiu derliumi,
nes kai žydėjo vaismedžiai
praėjo šaltukas, todėl obuolių
tikrai bus mažiau. Ar kainos
kils? Šiuo metu visur kyla kainos, bet tik dėl to kainos tikrai
nekils, tačiau jeigu ir Lenkijoje, kur auginami didžiausi
kiekiai obuolių, nukentės šių
metų derlius, tuomet, tikėtina,
kad šių vaisių kainos tikrai
augs“, – kalbėjo M. Petkevičius.
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Truputį statistikos
Pasak Rokiškio krašto ūkininkų sąjungos pirmininko,
šiais metais Rokiškio rajono
savivaldybėje deklaruota 80
435 ha pasėlių, lyginant su
praėjusiais metais, pasėlių
plotai sumažėjo 5,9 proc. Pareiškėjų, kurie deklaravo pasėlius šiais metais yra 2 930,
lyginant su praėjusiais metais
pareiškėjų sumažėjo 9,7 proc.
Tikėtina, kad tokius sumažėjimus lėmė sugriežtinti pievų
smulkinimo
(mulčiavimo)
reikalavimai.
Ekologiškai
ūkininkaujama mūsų rajono
8 294 ha plote, tai sudaro apie
10,3 proc. nuo bendro rajone
deklaruoto ploto. Praėjusiais
metais ekologiniai plotai padidėjo 12 proc., o šiais metais
apie 3 proc.
„Jei kalbėtume apie galvijų kiekį ir galvijų laikytojų
skaičių, tai ilgesnio periodo
tendencija yra tik į mažėjimo
pusę. Nuo šių metų pradžios
situacija yra pakankamai sta-

bili. Liepos 1 dieną turėjome
9 323 galvijus: karves, bulius,
telyčias, mėsinius galvijus.
Iš viso šio skaičiaus – 3 187
karvės. Galvijai dažniausiai
parduodami vėlyvą rudenį,
kai paspaudžia šaltukas, taigi,
pasikeitusį galvijų skaičių jau
galime matyti gruodžio pradžioje“, – situaciją apibendrino M. Petkevičius.
Aušra
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Devyni keramikai Salų dvare. Pasidalinimas sumanymais

Nuo liepos 11 d. iki 15
d. Salų dvaras virto menininkų rezidencija – joje
ilsisi bei kuria 9 keramikai bei tapytojai. Tiesa,
tapytojai šįkart paveikslų nekūrė, bet kartu su
visais lipdė, mat dažnas
kūrėjas yra universalus – moka pabūti ir keramikais, ir tapytojais,
ir sukurti kitokį į rėmus
netelpantį meno kūrinį.
Pakviesti Rokiškio turizmo ir verslo informacijos centro, menininkai
iš Lietuvos, Latvijos, Japonijos, Indijos atvyko
vykdyti šio centro projekto „Dvarų kultūros
atspindžiai keramikoje
ir tapyboje“. „Rokiškio
Sirena“ pakalbino keletą
jų. Buvo įdomu išgirsti,
kad kiekvienas, lipdantis
ar žiedžiantis iš akmens
masės su šamotu ar paprasto molio, yra unikalus savo sumanymais bei
patirtimi.
Menininkų rezidencijos
dalyviai dirba Rokiškio
turizmo ir verslo informacijos centro amatų dirbtuvėse, kurios įrengtos Salų
dvaro pirmame aukšte. Kadangi menininkai ne visi
nusėdėdavo vietoje, neiškęsdavo nepasivaikščioję
po dvarą ar aplinkui, pakalbinome jų tik keletą.
Pirmiausiai į akis pa-

kliuvo Eugenijus Čibinskas, atvykęs į Salų dvarą
iš Panevėžio. Vyras sakė
Salose esantis pirmą kartą,
nors gimęs yra Rokiškio
rajone. Visą laiką menininkas buvo užsiėmęs – lipdė
ypatingą dekoruotą vazą ir
tuo pačiu bendravo į dvarą
atvykusį iš Klaipėdos berniuką Mangirdą. Vaikas
sakė, kad jam stebėti keramikų darbo procesą labai
įdomu ir dėl to nenorintis
net pagalvoti apie grįžimą
namo. Eugenijus - Lietuvos
dailininkų sąjungos narys.
Kūrėjas sakė planuojantis
iki degimo, kuris vyks liepos 25-29 dienomis, palikti džiūti dvi dekoratyvias
vazas bei du paukštukus –
švilpynes.
Anda Svarane iš Latvijos, Zasos Jakabpilio rajone, buvo labai susikaupusi ties neįprastos formos
skulptūrinėmis vazomis.
Keramikė prisipažino į
Salų dvarą atvykusi ne
pirmą kartą – dažnai tekę
pabuvoti su kolegomis, o
ši menininkų rezidencija –
jau antrasis simpoziumas
Salose.
Egzotiškiausias rezidencijos - simpoziumo dalyvis – indas Siraj Saxena,
gyvenantis New Delyje. Jo
kūriniai primena pastatus.
Kūrėjas pripažino, kad jo
idėja ir yra tokia – sukurti šį tą bendro su Europos

architektūra bei Salomis,
kaip jas pats įsivaizduoja.
Siraj – trečią kartą Lietuvoje, o Salose – pirmą. Iš
kartu atvykusių menininkų
keramikas iš anksčiau pažįsta Egidijų Radvenską iš
Panevėžio. Paklaustas, kaip
jam patinka Salose, Siraj
atsakė, kad čia graži gamta,
ypatingai - ežeras. Jis parodė savo darytą fotografiją,
kurioje užfiksuotas ežeras
naktį. Siraj, suprasdamas
susidomėjimą jo asmeniu,
apie save papasakojo, kad
yra universalus menininkas
– jis tapo paveikslus, lipdo
iš molio, rašo knygas. Jau
30 metų vyras užsiima tik
menu ir iš to gyvena – savo
kūrinius parduoda daugiausia turtingiesiems Indijos
gyventojams, o skurdžiau
gyvenantiems būna, kad
padovanoja.
Nepamiršo kūrėjas paminėti ir to,
kad yra vegetaras ir labai
mėgsta baltą lietuvišką sūrį
bei sviestą. Siraj parodė
visą „kompaniją“ molinių
drambliukų, sakė, kad tai
sėkmės simbolis – dramblių dievas Ganešas. Jis
pažadėjo šį simbolį palikti
Salų dvarui.
Egidijus Radvenskas Lietuvos dailininkų sąjungos narys nuo 1997 metų,
2005-aisiais jam suteiktas meno kūrėjo statusas.
Jis šiuo metu gyvena ir
dirba Panevėžyje, dailės

galerijoje. Menininkas dalyvavo daugybėje simpoziumų, rezidencijų ir projektų Austrijoje, Ispanijoje,
JAV, Latvijoje, Lenkijoje,
Lietuvoje,
Norvegijoje,
Olandijoje, Vokietijoje. Šį
kartą jis pristatė lipdomą
abstraktų keramikos kūrinį – lyg ir statinio formos,
tačiau sudarytą ir formų,
panašių į lopus ar kvadrato
formos figūras.
Artūras Stančikas – taip
pat iš Panevėžio. Keramikas sakė darantis namelį,
kuris jam asocijuojasi su
Salomis – sienos išmargintos žymėmis, panašiomis į
bangas. Menininkas dirba
Panevėžio miesto dailės
galerijoje ir taip pat yra
Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Artūras sakė,
kad buvimas Salose jam –
daugiau darbas, ne poilsis,
nes yra susitelkęs į kūrybą.
Romas Galiauskas iš Panevėžio vienintelis moka
žiesti. Jis 10 metų užsiima
keramika, tačiau, kadangi
nebaigęs su daile susijusių
mokslų, laiko save ne menininku, o tik amatininku.
Amatas – jo pragyvenimo
šaltinis. Salose jis nužiedė
nemažai molinių puodelių
ar vazonėlių, kuriuos žada
skirtingai dekoruoti antrajame projekto etape. Beje,
Romas kažkada bandė mokytis kunigų seminarijoje,
tačiau, pasak jo, supratęs,
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kad tai nėra jo pašaukimas.
Nellija Dzalba iš Latvijos, Daugpilio, į menininkų rezidenciją atvyko
su dukryte. Tuo metu, kai
kalbėjome, Nellija lipdė didelį vazoną, kurio žada dekoruoti tik viršų. Taip pat
buvo pridariusi dubenėlių,
dekoratyvinių akmenėlių,
švilpynių, iš kurių viena
panaši į pelėdą. Keramikė
yra ne tik menininkė, bet
ir pedagogė. Ji sakė Salose
esanti pirmą kartą. „Norėjau pamatyti naujas vietas,
susipažinti su kitais menininkais“, - sakė Nellija.
Čia esą moteris ilsisi nuo
darbo. Salose jai viskas
gražu, tik norėtų daugiau
pasivaikščioti po miestelį.
Netrukus
į
keramikų dirbtuvese vykstančią
edukaciją atgarmėjo būrys
dvare stovyklaujančių vaikų. Stovyklautojai atvykę
iš visos Lietuvos. Vaikai su
menininkų pagalba bandė
nulipdyti kokį nors gyvūnėlį.
Ilona Šauša iš Latvijos
į Salas tą dieną, kai lankėmės, nebuvo atvykusi dėl
asmeninių priežasčių. Pasak projekto rengėjų, darbus ji rengia namuose ir į
antrąją projekto dalį tikrai
atvyks. Jaunas menininkas
Janis Leimanis iš Latvijos
į Salas atkeliavo pėsčiomis, tačiau netrukus pasijuto prastai, todėl kūryba

užsiėmė savo kambaryje,
kur gyvena. Japonė Noe
Kuremoto, šiuo metu su
vyru lietuviu apsigyvenusi
Kriaunų apylinkėse, augina tris mažus vaikus, todėl
bando laviruoti tarp buities
ir poilsio menininkų rezidencijoje.
Projektą
įgyvendina
Rokiškio turizmo ir verslo
informacijos centras. Šis
centras projekto koordinatore paskyrė Salų dvaro
šeimininkę, tautodailininkę
Birutę Dapkienę. Ji rūpinasi menininkais kaip mama
– stengiasi, kad būtų patiektas jų poreikius atitinkantis maistas, sutvarkyti
kambariai ir kad žmonės
nenuobodžiautų. Projektas
finansuojamas
Lietuvos
kultūros tarybos ir Rokiškio rajono savivaldybės.
Pirmasis projekto etapas baigiasi liepos 15 d.
Po dešimt dienų, liepos
25 d., keramikai susirinks
į Salų rezidenciją kūrinių
degimui krosnyje. Vyks
glazūravimo, dekoravimo
darbai.
Rezidencijos metu sukurti profesionalūs darbai
bus eksponuojami keturiose parodose Lietuvoje ir
Latvijoje. Pasibaigus visoms numatytoms parodoms, keramikos darbai
pasiliks Salose, papuošdami dvaro interjerą.
Rita GRIGALIENĖ
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Teisme rokiškėnas turėjo galimybę įsitikinti, kad girtam važiuoti
iš darbo – prasta idėja

Pasivažinėjimai girtiems
dažnai baigiasi vienokiais
ar kitokiais nuotykiais.
Kažkas atsitrenkia į stulpą,
kažkas – į kitus eismo dalyvius, o dar kiti – įvažiuoja
į griovį. Na, o tada, jeigu
automobilio pagalbos sistema išsiunčia pranešimą
pagalbos tarnyboms, į įvykio vietą atvyksta policijos
pareigūnai, kad išsiaiškintų, kas nutiko. Toks „nuotykis“ rokiškėnui R. Ž.
baigėsi baudžiamąja byla,
nesėkmingu bandymu išprašyti atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės ir
teismo paskirta bausme.
Automobilio salone
mėtėsi alaus skardinės
2022 m. gegužės 2 d. į
įvykio vietą atvykę policininkai Rokiškio rajone,
Kamajų seniūnijoje, Nemaniūnų kaime, kelio Kariūnai
- Duokiškis - Vilučiai - Kušliai 17,450 kilometre pamatė
į griovį įvažiavusį automobilį „BMW 5ER REIHE“.
Automobilis buvo smarkiai apgadintas. Griovyje
ir aplink automobilį matėsi
išsibarsčiusios automobilio
detalės. Mašinos salone - išsiskleidusi vairuotojo saugos
oro pagalvė. Atidžiau pažiūrėjus, matėsi, kad salone mėtosi tuščias plastikinis alaus
butelis bei tuščios skardinės
nuo alaus.
Galutinis neblaivumas 2,20 promilės
Ikiteisminio tyrimo metu
liudininkais buvo apklausti
į įvykio vietą nuvykę patruliai. Policijos pareigūnė mo-

teris paaiškino, kad tarnybos
metu gavo pranešimą, kad
automobilio „BMW“ vairuotojas, važiuodamas nuo Duokiškio link Kamajų, nesuvaldė automobilio ir nuvažiavo
į griovį. Nuvykus į vietą,
pareigūnai pamatė, kad griovyje – apdaužytas automobilis. Vairuotojo vietoje sėdėjo
automobilio savininkas R. Ž.
Kitų asmenų ten nebuvo. R.
Ž. akivaizdžiai atrodė girtas - kalbėjo nerišliai, nuo
jo sklido alkoholio kvapas.
Patikrintas
neblaivumas.
Pirmu tikrinimu nustatytas
2,44 promilių girtumas, antrą kartą alkotesteris parodė
- 2,24 promiles. Vairuotojas
patruliams prisipažino, kad
vartojo alkoholį, prieš sėsdamas už vairo, su alkotesterio
parodymais sutiko. Vėliau,
atliekant ikiteisminį tyrimą,
pritaikius nustatytą apskaičiuotą paklaidą, nuspręsta,
kad R. Ž. galutinis neblaivumas - 2,20 promilės.
Vyko iš Duokiškio į
Rokiškį
Kaltinamasis R. Ž. teisme
savo kaltę pripažino visiškai. Jis paaiškino, kad 2022
m. gegužės 2 d. vakare po
darbo Duokiškio kaime gėrė
alkoholį, po to sėdo už vairo
ir išvažiavo namo į Rokiškio
miestą. Iki Kamajų miestelio
buvo likę visai nedaug, 2-3
kilometrai, kai girtas vairuotojas nesuvaldė automobilio
ir nulėkė nuo kelio. R. Ž.
sakė, kad to momento, kas
vyko po nuvažiavimo į griovį, nelabai pamena, nes nuo
smūgio susitrenkęs galvą
prarado sąmonę. Apie eismo

įvykį pranešimą išsiuntė automobilio pagalbos sistema.
Atvyko policija bei greitoji
pagalba. Eismo įvykio metu
jo automobilis „BMW“ buvo
stipriai sugadintas ir yra
praktiškai nebepataisomas.
Anot R. Ž., automobilį jis
nusipirko prieš metus ir už
jį mokėjo 10 500 Eur. Vyras
prašė jį atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės, laiduotoja paskiriant jo sužadėtinę.
Kartu su kaltinamuoju gyvenanti moteris sutiko būti
laiduotoja.
Nuo baudžiamosios
atsakomybės pagal
laidavimą atleidžiami
ne visi
Pagal įstatymą, nuo baudžiamosios
atsakomybės
pagal laidavimą gali būti
atleistas asmuo, padaręs
baudžiamąjį nusižengimą,
neatsargų arba nesunkų ar
apysunkį tyčinį nusikaltimą.
Tokiu atveju teismui turi
būti pateiktas asmens, kuris
vertas teismo pasitikėjimo,
prašymas perduoti kaltininką jo atsakomybei pagal laidavimą. Kitos atleidimo nuo
baudžiamosios atsakomybės
sąlygos: kaltininkas pirmą
kartą padarė nusikalstamą
veiką ir visiškai pripažino
savo kaltę bei gailisi padaręs nusikalstamą veiką, yra
pagrindo manyti, kad jis
ateityje laikysis įstatymų ir
nedarys naujų nusikalstamų
veikų. Laiduotojais gali būti
kaltininko tėvai, artimieji giminaičiai ar kiti teismo pasitikėjimo verti asmenys. Teismas, priimdamas sprendimą,
atsižvelgia į laiduotojo as-

menines savybes ar veiklos
pobūdį ir galimybę daryti
teigiamą įtaką kaltininkui.
Teismas suabejojo,
ar ateityje laikysis
įstatymų
Deja, teismo nuomone,
šiuo atveju nebuvo visų
įstatyme nurodytų sąlygų.
Nors R. Ž. teisiamas pirmą
kartą (ankstesnis teistumas
išnykęs ir nesukelia teisinių
padarinių), jo padarytas nusikaltimas priskiriamas tyčinių nesunkių nusikaltimų
kategorijai, vyriškis visiškai pripažino savo kaltę ir
nuoširdžiai gailisi, įvykdęs
nusikaltimą, tačiau, jis kaip
asmenybė nėra charakterizuojamas gerai – nors, kaip
nurodyta, tai nesukelia teisinių padarinių, tačiau R. Ž.
neigiamai charakterizuoja
tai, kad jis anksčiau jau buvo
teistas už tyčinio nusikaltimo padarymą, vienerių metų
laikotarpiu yra du kartus
baustas administracine tvarka už Kelių eismo taisyklių
pažeidimus, kas leidžia abejoti, kad R. Ž. laikysis įstatymų ateityje.
Įvertino, kad laiduotoja
negalės daryti teigiamos
įtakos kaltinamojo
elgesiui
Teismas įvertino laiduotojos asmenybę. Kilo abejonių,
ar ji turėtų galimybę daryti
teigiamą įtaką kaltininkui.
Nors moteris anksčiau teista ar bausta administracine
tvarka nebuvo, tačiau ji yra
nedirbanti, turi neįgalumą,
šiuo metu laukiasi. Galima
laiduotoja pati teismui nuro-
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dė, kad yra išlaikoma R. Ž.,
todėl savarankiškų pajamų
neturi ir negalėtų sumokėti
užstato, jei būtų taikomas
laidavimas su užstatu. Be to,
teismo posėdyje ji nenurodė,
kaip galėtų daryti teigiamą
įtaką savo sužadėtiniui ateityje, teigdama, kad R. Ž.
pats turėtų suvokti, kad taip
neatsakingai elgtis negalima.
Ji nurodė mananti, kad R. Ž.
nuo neatsakingo elgesio turėtų sulaikyti netrukus gimsiantis jų vaikas.
2000 eurų baudą
turės sumokėti per
metus
Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmų teisėjas
Artūras Dilys nusprendė,
kad geriausia pamoka šiam
rokiškėnui - pripažinus kaltu
pagal Baudžiamojo kodekso
2811 straipsnio 1 dalį, paskirti vieną iš šiame straipsnyje numatytų alternatyvių
bausmių. Kadangi kaltinamasis yra dirbantis, teismas
nusprendė neskirti bausmės,
susijusios su laisvės atėmimu. Parinkta bausmė – bauda. R. Ž. nuosprendžiu paskirta 60 MGL (3 000 Eur)
dydžio bauda. Ši bausmė dėl
taikyto sutrumpinto įrodymų
tyrimo sumažinta trečdaliu
- galutinė bausmė paskirta
40 MGL (2000 Eur) dydžio
bauda, kurią nuteistasis turės
sumokėti per 12 mėnesių.
Laiku nesumokėjus baudos,
išieškojimu užsiims antstoliai.
Atimta teisė vairuoti bei
konfiskuota dalies
automobilio vertę

atitinkanti suma
R. Ž. paskirtos dvi baudžiamojo poveikio priemonės - jam uždrausta vairuoti
transporto priemones 2 metams, taip pat konfiskuota
dalies automobilio vertę atitinkanti suma – 3000 Eur.
Taip nuspręsta dėl to, kad
remiantis populiariausio Lietuvoje automobilių pardavimo portalo „autoplius.lt“
duomenimis, parduodamų
analogiškų automobilių kainos svyruoja nuo 9 500 Eur
iki 13 300 Eur, todėl kaltinamojo nurodyta automobilio
vertė laikytina atitinkanti realią tokio automobilio vertę.
Teismo nuomone, atsižvelgiant į pakankamai didelę
automobilio vertę, taip pat į
kaltinamajam taikomas kitas
poveikio priemones bei skiriamą bausmę, jo šeimyninę
situaciją, iš kaltinamojo konfiskuotina ne visa, o artima
trečdaliui automobilio vertės
pinigų suma.
Taip pat iš R. Ž.
valstybei priteista
8,96 Eur proceso išlaidų
dėl dokumentų
siuntimo.
2022 m. liepos 12 d. paskelbtas nuosprendis nėra
įsiteisėjęs - per 20 dienų nuo
jo paskelbimo dienos gali
būti skundžiamas Panevėžio
apygardos teismui per Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmus.
Rita GRIGALIENĖ
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Arbata su ukrainiete Natalija: suniokoti namai
ir „karštas“ gyvenimas automobilių eilėje
Liepos 23 dieną ukrainietė Natalija K. (pavardė
redakcijai žinoma – red.
pastaba) paliks Lietuvą.
Jauna mama su trimis mažametėmis dukromis ir dar
trimis šeimos moterimis
grįžta atgal į Ukrainą. Nors
planavo mūsų šalyje likti ilgėliau, tačiau taip susiklostė, kad negavusios naujo
būsto, jos apsisprendė grįžti atgal į Kijyvo priemiestį,
nors ten šiuo metu ir nėra
itin saugu.
Vaizdas išgąsdino
Natalija su šeima, bėgdama nuo karo savo šalyje,
Lietuvoje atsidūrė kovo 18
dieną, ir jas priėmusių lietuvių šeimoje glaudėsi keturis
mėnesius. Prieš išvykdama į
gimtinę moteris prie arbatos
puodelio sutiko su „Rokiškio
Sirenos“ skaitytojais pasidalinti savo įspūdžiais iš gyvenimo Lietuvoje ir apie taip,
kaip ji padėjo pirkti ir varyti
automobilius į Ukrainą.
- Kodėl apsisprendėte
grįžti namo, nors šalia Kijyvo tikrai dar nėra saugu?
- Lietuvoje, mus priėmusios šeimos namuose, gyvenome keturis mėnesius.
Esame labai dėkingi už šiltą
priėmimą ir rūpestį mumis.
Skųstis nėra kuo, tačiau taip
susiklostė, kad turime palikti šiuos namus ir ieškoti kito
būsto. Deja, bet rajono centre
butų ar namų nuomai pasirinkimo visiškai nėra, galvojome apie persikėlimą į Vilnių
ar Kauną, tačiau didmiesčiuose nuomos kainos mūsų
gausiai šeimai tiesiog neįkandamos. Tarėmės su Ukrainoje
likusiais vyrais, kurie kariauja, ir galiausiai priėmėme
sprendimą grįžti atgal. Juolab
kad tuoj rugsėjis ir visoms
mano dukroms reikės eiti į
mokyklą. Likus Lietuvoje ir
vėl keičiant mokyklą bei gyvenamąją vietą, mergaitėms
iš naujo kiltų bėdų dėl adaptacijos, nes mokykloje joms
ir taip buvo nelengva pritapti,
buvo sunku bendrauti dėl kalbos barjero, nes jos nemoka
lietuviškai, o jų bendraamžiai
ukrainietiškai ar rusiškai. Vis
tik džiaugiuosi tuo, kad per
tuos keturis mėnesius jūsų
šalyje dukros priprato savo
mokyklose, susirado draugų. Dabar ruošiamės namo,
liko mėnuo iki naujų mokslo
metų, mokysimės iš naujo
gyventi savo namuose, kuriuose kurį laiką „šeimininkavo“ rusų kareiviai.
- Kokius tikitės rasti savo

namus?
- Tiesą sakant, sunku apie
tai pasakoti, kai palikome
savo namą, užrakinome duris. Atėjo rusų kariuomenė,
kareiviai tiesiog išlaužė lauko
duris, išmetė daiktus, pavogė,
kas buvo vertinga, pasistatė
„pečiuką“, šildėsi ir gyveno
sau mūsų namuose, miegojo
mūsų lovose. Kaimynai atsiuntė nuotraukų, kur mūsų
namo sienos ir šaldytuvas
apipiešti svastikomis ir kitais ženklais, daugelis mūsų
daiktų, baldų, įrangos mėtėsi
kieme, buvo suniokota ir sudaužyta.
Iš pradžių vis galvojau,
kaip reikės ten įeiti ir ką rasiu grįžusi. Tiesą sakant, karo
metu dukart – gegužę ir birželį, buvau parvažiavusi, nes
iš Lietuvos variau automobilius į Kijyvą. Pirmą kartą
išvydusi savų namų vaizdą,
buvau sukrėsta, atrodė, kad
kažkas juos išniekino, išprievartavo. Todėl dabar,
jau visai važiuodama atgal,
Lietuvoje nusipirkau naujos
patalynės, antklodžių. Nenoriu, kad mano šeima miegotų
pataluose, kuriuose miegojo
rusų kareiviai...
- Kaip planuojate pasiekti savo namus Ukrainoje?
- Dvi mūsų močiutės važiuos autobusu, o aš su kita
giminaite ir dukrelėmis – automobiliu. Man ne naujiena
pačiai vairuoti ilgus atstumus (šypsosi). Jeigu viskas
gerai ir sklandžiai, kelionėje
iki namų turėtume užtrukti
pora parų.
Vairavimo ypatumai
- Minėjote, kad į Ukrainą varėte Lietuvoje pirktus
automobilius. Ar toks darbas nepavojingas jaunai,
vaikų turinčiai moteriai?
- Manau, kad ne. Reikėjo
darbo ir pinigų, kad išlaikyčiau šeimą Lietuvoje. Mano
vyras – žurnalistas, spaudos
atašė kariuomenėje, mums
per nuotolį padėdavo kuo
galėdavo: ir patarimais, ir finansiškai, bet pas jus kainos
aukštesnės nei Ukrainoje, todėl reikėjo suktis iš padėties.
Savo šalyje dirbau grožio
specialiste: gražinau antakius ir blakstienas, čia atvykusi tokio darbo negavau,
todėl iš pradžių įsidarbinau
šiltnamyje. Vėliau, kadangi
mėgstu vairuoti, Lietuvoje
gyvenantis pažįstamas ukrainietis Olegas pasiūlė padėti
jam perkant automobilius
ir gabenant juos į Ukrainą.
Pasvarsčiusi sutikau.

- Gal galite pasakoti plačiau apie tokį moteriai gana
neįprastą užsiėmimą?
- Susitikau su Olegu ir
pradėjome darbuotis. Tiesą
sakant, per tą laiką Lietuvoje
visur suspėjau ir Laimo liga
susirgti, ir į Ukrainą dukart
sulakstyti (šypsosi).
Mūsų darbas atrodė taip –
į kurį nors automobilių turgų
Lietuvoje abu nuvažiuodavome vienu automobiliu, jeigu
jį nupirkdavome, reikėdavo
nuvaryti į autovežį. Tarkim,
mašiną nuperkame Vilniuje,
bet reikia, kad ji atsidurtų
Marijampolėje. Tokiais atvejais man tekdavo šis darbas.
Žodžiu, Olegas nuperka, o aš
nuvairuoju ten, kur reikia.
- Kokia jums pasirodė
lietuvių vairuotojų kultūra?
- Lyginant su Lietuva,
Ukrainoje vairuotojai yra
nekultūringesni. Pas jus praleidžia, jeigu įjungi posūkio
signalą, žinai, kad be problemų duos kelią. Lietuvoje man
labai patinka lėtėjimo ir greitėjimo juostos greitkeliuose,
tai labai patogu vairuotojams.
Pas mus tokių nėra, todėl
sėdintis už vairo priverstas
laukti, kol galės įvažiuoti į
pagrindinį kelią.
Beje, pas mus, kaip ir
pas jus, labai daug moterų,
vairuojančių automobilius.
Tik mūsų šalyje ant jų sako:
„Moteris už vairo, beždžionė
su ragais“. Nežinau kaip pas
jus tuo klausimu (juokiasi).

- Jūs, visai nežinodama
mūsų šalies, ryžotės varinėti automobilius?
- Nebijojau, nes daug
metų vairuoju. Iš pradžių gal
ir buvo šiek tiek nedrąsu, bet
yra navigacija, jeigu paklysdavau, apsisukdavau ir rasdavau reikiamą kelią. Greit
pripratau ir jau be didesnių
problemų važinėdavau visur
(šypsosi).
Vėžlio žingsniu
- Tai kokia buvo pirmoji
jūsų kelionė į Kijyvą Lietuvoje pirktu automobiliu?
- Labai ilga ir varginanti,
bet patirtis buvo įspūdinga,
nors ir išvažiavau sirgdama
Laimo liga. Vien ant Lenkijos–Ukrainos sienos eilėje
praleidau tris dienas, nes kaip
tik buvo automobilių varymo
pikas, kai į mūsų šalį juos
buvo galima įvežti be muito
mokesčių. Tiems, kurie važiavo nuosavais automobiliais, jokių problemų ir ilgų
eilių pasienyje nebuvo. O
mašinoms, turinčioms rau-

donus, tranzitinius numerius,
pasienyje buvo sudaryta speciali eilė.
Kai atsistojau į eilę, ji
buvo 11 kilometrų ilgio.
Stovėjau tris paras. Iš tiesų,
buvo „linksma“. Prieš tave
trys mašinos ir už tavęs trys,
tai šitas būrelis vairuotojų ir
stumia laiką tarpusavyje. Mačiau, kaip per tą laiką žmonės
eilėse tuokėsi, skyrėsi ir net
mirė, kai birželį, kuomet antrą kartą važiavau į Kijyvą,
tvyrojo nepakeliamas karštis.
Mūsų kompanijoje buvo vyras, kuris pasakojo, kad trys
paros eilėje yra niekis, nes
prieš tai jam pasienyje teko
laukti penkias paras.
Visas tris paras nemiegojau, nes eilė po metrą vis juda
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į priekį, jeigu prisnūsti, šalia
stovintis geranoriškas vairuotojas, tave pažadina, ir taip
judam vėžlio žingsneliu. Jeigu kitas kolega nedraugiškas,
tiesiog tave miegantį aplenkia ir užlenda priešais.
Tuo metu kaip tik gėriau
antibiotikus nuo Laimo ligos,
tai dar ir sveikata buvo itin
prasta, nes vaistai reagavo į
saulę.
Sieną kirtau naktį. Kadangi Ukrainoje įvesta komendanto valanda: nuo 22 iki 5
val., teko vėl stovėti iki ryto,
nes važinėti po šalį negalima.
- Ar keliai labai suniokoti karo veiksmų ir karinės
technikos?
- Važiavau pagrindiniais

keliais, kurie nuolat tvarkomi, nelaukiama, kol baigsis
karas. Kelininkai dirba. Iškart
viskas bandoma tvarkyti ir
atstatyti, kas sugriauta, nežiūrint į tai, kad vėl gali kristi
bombos.
- Kokiu tikslu varėte automobilius į Ukrainą?
- Kariams ir eiliniams
žmonėms, nes pas mus mašinų labai trūksta. Daugelį jų
sunaikino arba nepataisomai
sudarkė priešo kariuomenė.
(Dėkojame Natalijai, kad
ji sutiko pasidalinti savo asmeninio archyvo šeimos,
namų Ukrainoje ir gyvenimo
Lietuvoje nuotraukomis)
Aušra
MALINAUSKIENĖ

PENKTADIENIS 07.15

KETVIRTADIENIS 07.14

TREČIADIENIS 07.13
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas,
Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Pasaulio lengvosios
atletikos čempionatas
11:40 Dviračio žinios
12:05 Smalsumo genas
12:35 Pasaulio puodai
13:30 Gyvenk kaip
galima švariau
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 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Dviračio žinios

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Pasaulio lengvosios
atletikos čempionatas
11:35 Dviračio žinios
12:00 Mūšio laukas
12:30 Nacionalinė
ekspedicija
13:30 Čia mano sodas
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:25 Viktorija
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda
19:30 Pasaulio puodai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Dviračio žinios
22:00 Užkluptas
22:45 Grančesteris

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas,
Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Pagalbos šauksmas
09:40 31-oji nuovada
10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Dviračio žinios
12:00 Pusryčiai pas
kaimyną
12:30 Gimę tą pačią
dieną
13:30 Euromaxx
14:00 Žinios
14:20 Laba diena,
Lietuva
16:25 Viktorija
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda

2022-07-19
22:00 Užkluptas
22:50 Grančesteris
23:40 Stilius
00:35 Pusryčiai pas kaimyną
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Daiktų istorijos
02:00 Viktorija
02:50 Kas ir kodėl?
03:20 Pasaulio lengvosios atletikos
čempionatas

15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Tunelis
20:30 Dingusi moteris
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Vidurnaktis rykštinėse
sorose
00:25 Naktinė pamaina
01:25 Elementaru
02:25 X mutantai

16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki....
20:30 Turtuolė varguolė
21:30 Žinios
22:30 Didvyrių būrys
00:30 Mirtinas ginklas
01:25 Besivaikantys mirtį
03:20 Volkeris, Teksaso reindžeris

17:30 Mentalistas
18:30 Čikagos policija
19:30 Akloji zona
20:30 Pričiupom!
21:00 Priešas už vartų
23:25 Absoliutus blogis. Išnykimas
01:10 Strėlė
02:00 Akloji zona

Btv

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

Lnk

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

05.15 Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06.30 Grilio skanėstai
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 Renkuosi studijuoti
13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai

23:35 Smalsumo genas
00:05 Gamtininko užrašai
00:30 Mūšio laukas
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Pasaulio puodai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Viktorija
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios
04:05 Praeitis ateičiai
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Vizionieriai
05:15 Ponių rojus

11:00 Graikė
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 Dingusi moteris
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Terminatorius 3. Mašinų
prisikėlimas
00:50 Naktinė pamaina
01:45 Elementaru
02:45 X mutantai
03:45 Naktinė pamaina
04:45 Tobula kopija

Tv3

Tv3
06:00 Galingieji reindžeriai.
Žvėries galia
06:30 Didvyrių draugužiai
07:00 Monstrų viešbutis
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis
08:00 Tunelis
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Auksinis protas
22:15 Neapolio piranijos
00:05 Miestas 24
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Mano geriausias draugas
02:30 Išpažinimai
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:40 Pasaulio lengvosios atletikos
čempionatas
Tv3
05:10 Tobula kopija
06:00 Galingieji reindžeriai.
Žvėries galia
06:30 Didvyrių draugužiai
07:00 Monstrų viešbutis
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis
08:00 Tunelis
08:55 Meilės sūkuryje

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

Lnk
06:00 Pakvaišusi porelė
07:00 Ūkininkas ieško žmonos
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Rimti reikalai
11:00 Keičiu žmoną
10:00 Mažoji našlė
11:00 Graikė
12:00 Nuodėminga žemė
14:00 Meilės gijos
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:00 Lidl grilio talentai
18:30 TV3 žinios
19:30 Ledynmetis 2. Eros pabaiga
21:20 Lojalioji
23:50 Potvynis
01:55 Terminatorius 3. Mašinų
prisikėlimas
04:05 Vidurnaktis rykštinėse
sorose

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 Visi pasaulio pinigai
03:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
04:30 Alchemija. Švietimo amžius
05:00 Kultūrinė dokumentika
Btv
06:00 FTB
07:00 Mano virtuvė geriausia
08:25 Teisingumo agentai
09:30 Kalnietis
10:35 Čikagos policija
11:35 Mentalistas
12:35 FTB
13:30 Mano virtuvė geriausia

14:50 Teisingumo agentai
16:00 Kalnietis
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Čikagos policija
19:30 Akloji zona
20:30 Pričiupom!
21:00 Naktinė komanda
22:50 Priešas už vartų
01:15 Strėlė
02:05 Akloji zona
Lrytas
05.15 Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06.30 Klausimėlis
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

06:00 Pakvaišusi porelė
07:00 Ūkininkas ieško žmonos
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Rimti reikalai

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

05.15 Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06.30 Klausimėlis
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

cininės reabilitacijos trukmė – 24 dienos.
Kovotojų
perėmimą
iš Ukrainos organizuoja
ir koordinuoja Sveikatos apsaugos ministerijos
tarpinstitucinė darbo grupė kartu su Ekstremalių
sveikatai situacijų centru.
Ukrainos kovotojų pervežimu į Lietuvą rūpinasi
Susisiekimo ministerija.
„Jau keletą kartų siuntėme į karo karštąsias zonas
būtinas medicinos priemones ir medikamentus,

o mūsų Lietuvos medikai,
nepaisydami pavojaus, nedvejodami vyko į misiją
pagelbėti kolegoms, Lietuvoje nemokamą sveikatos
priežiūros paslaugą gauna
visi bėgusieji nuo karo baisumų, o dabar medicininę
reabilitaciją – ir kovotojai
mūšio lauke“, – pranešime
sakė sveikatos apsaugos
ministras Arūnas Dulkys.
„Nepavargdami būsime
kartu su Ukraina iki pergalės ir padėsime viskuo,
kuo tik prireiks“, – teigė

jis.
Dalies kovotojų reabilitaciją Lietuvos medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas
teikiančiose įstaigose inicijavo Vidaus reikalų ministerija.
„Lankydamiesi
Kyjive savo akimis pamatėme
Rusijos vykdomus karo
nusikaltimus Ukrainoje ir
iš pirmų lūpų išgirdome,
kokios pagalbos reikia
labiausiai. Sutarėme, jog
priimsime sužeistus Ukrai-

nos karius ir teisėsaugos
pareigūnus reabilitacijai
– šiandien jau pradedame
įgyvendinti savo pažadą“,
– teigė vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.
Pasak jos, Lietuva ir toliau rems Ukrainą „visais
įmanomais būdais“ – taip
pat ir padedant tirti Rusijos karo nusikaltimus, išminuojant šalies teritorijas
ir priimant karo pabėgėlius.
BNS inform.

Btv

14:50 Teisingumo agentai
16:00 Kalnietis
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Čikagos policija
19:30 Amerikietiškos imtynės
21:30 Detonatorius
23:20 Naktinė komanda
01:10 Strėlė

13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Gyvi
17.30 Aiškiaregė
18.00 Reporteris
18.20 Po darbų
18.30 Pokalbiai prie jūros
19.00 Reali mistika
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Neišsižadėk
22.30 Reporteris
23.00 Pokalbiai prie jūros
23.30 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
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 Klausimėlis
19.00 Reali mistika
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Neišsižadėk
22.30 Reporteris
23.00 Klausimėlis
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

Lnk

11:00 Keičiu žmoną
12:00 Vidurdienio žinios
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Savaitės hitas
00:00 Gundytoja
02:00 Visi pasaulio pinigai
04:10 Volkeris, Teksaso reindžeris

Lrytas

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

Lrytas

Lietuvoje gydomas pusšimtis per karą sužeistų ukrainiečiai kovotojų
Pasak ministerijos, tai
kariškiai ir teisėsaugos
pareigūnai, kartu su ginkluotosiomis pajėgomis
kovoję mūšio lauke. Jie
yra gydomi aštuoniose
gydymo įstaigose visoje
Lietuvoje.
Pirmasis kovotojas reabilitacijai į Lietuvą atvežtas dar liepos pradžioje,
likusieji – per pastarąsias
dvi paras.
„Atvykusieji pacientai
yra po įvairiausių sužeidi-

mų karo metu: galvos smegenų sužalojimai, šovinės
žaizdos, stuburo pažeidimai bei įvairios traumos,
patirtos sprogimų metu“,
– rašoma ministerijos pranešime.
Jiems bus taikomos
antrinio ir tretinio lygio
stacionarinės medicininės
reabilitacijos paslaugos,
skirtos ilgalaikių kompensuojamųjų biopsichosocialinių funkcijų sutrikimų
turintiems
pacientams.
Numatoma vidutinė medi-
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IEŠKO DARBO

PASLAUGOS

NUOMA

kaina 300 Eur.
Tel. 8 605 94 665. Rokiškis
• 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

SIŪLO DARBĄ

PERKA

• Išsinuomočiau 2 kambarių,
butą iki 100 Eur . Kaina
100 Eur. Tel. 8 607 08 239.
Rokiškis
• Vyras ir žmona ieško
nakvynės Rokiškyje.
Pažadame švarą. Orientacinė

• Darbas apsaugos
darbuotojui (-ai): rūpintis
priskirto objekto saugumu,
padėti žmonėms jaustis
saugiai, tobulėti kaip
specialistui ir asmenybei,
bendrauti su žmonėmis,
sužinoti kaip veikia skirtingos
verslo sritys (nuo gamybos
iki prekybos) . Kaina 740 Eur.
Tel. 8 614 25 848. Rokiškis
• Darbo pobūdis: rapsų
spaudimo technologijos

priežiūra ir kontrolė, esant
gedimui, gedimų šalinimas;
Grafikas: pamaininis; Darbo
užmokestis: nuo 5,50 iki
6,50 eur/val. neatskaičius
mokesčių. . Tel. 8 661 09 703.
Rokiškis
• Ieškomas žmogus ūkinio
pastato šiferio stogo remontui
. Tel. 8 601 16 883. Rokiškis
• Ieškomas mechanikas:
lengvųjų ir komercinių
automobilių iki 3,5 t
važiuoklės, variklio,
stabdžių, sankabos, dirželių
gedimų taisymas bei kiti su
automobilių remontu susiję
darbai. Su patirtimi . Kaina
1400 Eur. Tel. 8 628 12 097.
Rokiškis
• Ieškau pagalbininko prie
griovimo darbų .
Tel. 8 650 86 798. Rokiškis
• Dujų degalinei reikalingas
darbuotojas .
Tel. 8 652 84 589. Rokiškis
• Skubiai reikalingi šiltnamių
darbuotojai darbui
Norvegijoje, Trøndelag
mieste . Tel. 8 629 97 089.
Rokiškis
• Darbą baldų surinkėjuimontuotojui, tik su patirtimi
ir gebančiam savarankiškai
dirbti . Kaina 1500 Eur.
Tel. 8 626 37 324. Rokiškis
• Skubiai
reikalingas krovėjasautokrautuvo
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
• Kas gali trimerių apie
10 a nupjauti žolę kieme.
Gediškiai . Tel. 8 603 03 310.
Rokiškis
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• Vyras ieško darbo .
Tel. 8 694 18 278. Rokiškis
• 17 m. mergina ieško bet
kokio darbo per vasarą. Galiu
dirbti ir sunkesnius darbus .
Tel. 8 684 22 857. Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo
+370 609 92779 .
Tel. 8 678 26 467. Rokiškis
• Ieškau darbo savaitgaliais,
gali būti daržo ir sodo darbai.
Norėčiau 5 Eur/h .
Tel. 8 678 26 467. Rokiškis
• Moku maketuoti, anglų,
rusų kalbas, išmanau html,
java, css programavimo
kalbas, esu darbšti,
komunikabili .
Tel. 8 675 24 726. Rokiškis
• 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

KITA

• Naudotą plastikinį langą .
Kaina 50 Eur.
Tel. 8 611 46 659. Rokiškis
• Medinę duoninę . Kaina
15 Eur. Tel. 8 610 49 507.
Rokiškis
• Naudotą plastikinį langą su
roletu. Aukštis 142 cm plotis
1153 cm . Kaina 50 Eur.
Tel. 8 672 36 127. Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius. 50
vnt. Vieneto kaina 50 centų .
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Kieto kuro katilą Kalvis,
60 KW galingumo . Kaina
130 Eur. Tel. 8 675 96 103.
Rokiškis
• Kokybiški be žievės ir
kitų priemaišų medienos
pjuvenų briketus RUF.
Viename padėkle supakuota
960 kg. Kaina 1 padėklo 390
Eur. tame tarpe 9% PVM.
Atsiėmimas Miškininkų
10, Rokiškis. Už papildomą
mokestį galime pristatyti iki
pirkėjo sandėlio .
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Sausas malkas, lapuotis.
Atvežu . Tel. 8 680 49 599.
Rokiškis
• IQOS 2.4P kaitinimo
sistemą. Veikia puikiai tik
karts nuo karto ne iš pirmo
karto pakrauna pieštuką, bet
tai nesukelia nepatogumų.
Kainą galima derint . Kaina
30 Eur. Tel. 8 638 84 915.
Rokiškis
• Nužievintus, išdžiovintus,
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unikalius, gražių formų ir
raštų beržo gumbus. Rąstų
ilgis – 3 metrai . Kaina
100 Eur. Tel. 8 615 71 468.
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
laikymui ir kt. Melynos,
baltos, juodos spalvos . Kaina
3 Eur. Tel. 8 682 20 068.
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
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• 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
• 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

NEKILNOJAMASIS TURTAS
• 4 kambarių butą, 3 aukštas,
Juodupė, Liepų gatvė .
Tel. 8 647 52 715. Rokiškis
• 80 kv. m. 4 kambarių
kotedžas Sakališkio g.,
Rokiškyje, 1 aukštas, su
40 kv. m. garažu ir rūsiu
šalia. Du kiemeliai, telpa 2
automobiliai. Kaina derinama
. Tel. 8 687 53 337. Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties
8,6329 ha sklypą Ragavos k.,

Jūžintų sen. Našumo balas
39,4. Žemė dirbama . Kaina
5000 Eur. Tel. 8 618 36 236.
Rokiškis
• 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
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 .
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 aukštas,
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
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• 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

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Nebrangiai avis . Kaina
120 Eur. Tel. 8 675 96 103.
Rokiškis
• 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

BUITINĖ TECHNIKA
• Elektrinę siuvimo mašiną
Čaika 134 . Kaina 155 Eur.
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Geros būklės 2 mikrobangų
krosneles ir indukcinę
kaitlentę . Kaina 25 Eur.
Tel. 8 699 28 976. 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 .
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

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS
• Naudotą elipsinį treniruoklį.
Reguliuojasi apkrova,
skaičiuoja kalorijas, greitį,
atstumą, laiką, matuoja pulsą,
susilanksto. Turi įbrėžimų.
Kaina sutartinė .
Tel. 8 625 35 526. Rokiškis
• 3 m batutą. Spyruoklės
sveikos . Kaina 40 Eur.
Tel. 8 612 21 760. Rokiškis
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BALDAI
• Už simbolinę kainą
drabužių spintą. Išmatavimai:
240x140cm. Išsivežti patiems
. Kaina 15 Eur.
Tel. 8 620 31 551. Rokiškis
• Dvigulė lova su priedais
ir patalynės dėže. Čiužiniai
reikia keisti. Kartu tualetinis
staliukas . Kaina 100 Eur.
Tel. 8 620 71 468. Rokiškis
• 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

DOVANOJA
• Mokinio rašomą staliuką,
2 sekcijas, 3 durų spintą
drabužiams, šaldytuvą
veikiantį, bet reikia remonto
durims . Tel. 8 620 71 468.
Rokiškis
• 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

GARSO TECHNIKA
• Android multimediją yra
wifi, bluetoot, lasvų rankų
įranga, navigacija, galima
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žiūreti filmus, youtbe . Kaina
75 Eur. Tel. 8 698 72 751.
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

VAIZDO TECHNIKA
• Filmavimo kamerą Sony .
Kaina 165 Eur.
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Gerai veikiantį televizorių
Samsung 6 series (smart TV).
Įstrižainė 125 (50 colių) .
Kaina 250 Eur.
Tel. 8 627 57 222. Rokiškis
• Mažai naudotą televizorių
Samsung Smart 126 cm .
Kaina 220 Eur.
Tel. 8 646 49 930. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA
• Trimerį . Tel. 8 694 18 278.
Rokiškis
• Du lenkiškus benzopjūklus:
Demon mažai naudotas, kaina
65 Eur, Erman 40 Eur .
Tel. 8 611 31 647. Rokiškis
• 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

STATYBINĖ ĮRANGA
• Plastikinius langus 145cm x
145cm 2vnt, 145cm x 230cm
2vnt. Varstomi. 200 Eur už
visus . Tel. 8 679 14 253.
Rokiškis
• Medines sijas: 300x200
1,8 m, 200x200 2,7 m, 2 vnt.
250x70 6 m, yra dar 250x70
trumpesnių likučių .
Tel. 8 628 93 099. Rokiškis
• 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
ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Javų kombaino SAMPO
naudotas dalis .
Tel. 8 682 20 385. Rokiškis
• Keltuvą, jungiamas prie
traktoriaus galo . Kaina
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

TRANSPORTO PRIEMONĖS
• Mergaitišką dviratį,
paauglės . Kaina 50 Eur.
Tel. 8 622 75 014. Rokiškis
• Volkswagen Tauran 2007
m., 1,9 l, TDI, 77 kW .
Tel. 8 623 03 533. Rokiškis
• Volkswagen Passat 2010
m., 2 l, TDI, 103 kW 4/4 .
Tel. 8 623 03 533. Rokiškis
• Mini krosinį motociklą 708
RR50, skirtas vaikams nuo
6-12 metų . Kaina 260 Eur.
Tel. 8 611 31 647. Rokiškis
• Vokišką aukštos kokybės
miesto - kelioninį dviratį
CARVER Colorado. Rėmo
dydis 55 cm (M - L),
lengvas, aliuminis. Ratai
28". Generatorius priekinėje
stebulėje užtikrina pastovų
ir garantuotą apšvietimą.
Amortizuojanti priekinė šakė
. Kaina 210 Eur.
Tel. 8 682 35 204. Rokiškis
• Gerai veikiantį elektrinį
dviratį CITIWAY MILO
12 36 V, 350 W, 8,8 Ah .
Kaina 200 Eur.
Tel. 8 622 68 880. Rokiškis
• Lengvo automobilio
priekabą PVARI. Ilgis 1,85,
plotis 1,55, tarpas tarp
vidinių arkų 1,08. Nauja
TA, draudimas. Dokumentai
tvarkingi . Kaina 400 Eur.
Tel. 8 622 68 880. Rokiškis
• Du mėlynus dviračius
po 100 Eur, baltą 50 Eur,
priekabytę 70 Eur .
Tel. 8 637 10 664. Rokiškis
• Visureigis Land Rover, TA
2023.06&nbsp; .
Tel. 8 622 59 481. Rokiškis
• Audi A4 2001 m. 1.9
TDI. Nauja sankaba. Nauji
priekiniai stabdžių diskai.
Nauji galiniai amortizatoriai
ir spyruoklės. Prieš 800 km
keisti tepalai ir filtrai. TA iki

2023-07. Kebulo defektai (yra
rūdelių) . Kaina 1550 Eur.
Tel. 8 625 45 413. Rokiškis
• Tvarkingą vaikišką dviratį .
Kaina 50 Eur.
Tel. 8 612 28 947. Rokiškis
• Peugeot 206 2001 m.
Geros padangos, automatas,
1,6 benzinas, TA iki 2023
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 2024-0702. 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
TRANSPORTO PRIEMONIŲ
DALYS

• Audi R17 lietą lengvo
lydinio ratlankį . Kaina
30 Eur. Tel. 8 646 82 607.
Rokiškis
• 245/40 R18 padangas,
likutis apie 5 mm . Kaina
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60 Eur. Tel. 8 646 82 607.
Rokiškis
• 2007 m. VW Golf 5 1.9 tdi
77kW . Tel. 8 605 09 113.
Rokiškis
• Mini manipuliatorių, kranas
turi defektų leidžia tepalą,
posūkis irgi leidžia . Kaina
1200 Eur. Tel. 8 647 32 700.
Kupiškis
• VW Passat b4 1.9 tdi 66 kW
1994 m. universalas .
Tel. 8 671 51 396. Rokiškis
• Vasarines padangas
Triangle, mažai važiuotos.
205/55 R16 . Kaina 30 Eur.
Tel. 8 628 62 940. Rokiškis
• 80 cm3 keturtaktį, keturių
bėgių mopedo variklį, pilnos
komplektacijos. Kaina
sutartinė . Tel. 8 676 78 801.
Rokiškis
• Mercedes-Benz D3/A170
66 kW, Audi A3 77 kW
dyzelinas . Tel. 8 623 56 254.
Rokiškis
• 4 lengvo lydinio ratlankius
su padangom. R15, Skoda
Octavia . Kaina 120 Eur.
Tel. 8 616 32 949. Rokiškis
• 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.
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 .
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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
• 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
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• 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

BUTŲ PIRKIMO SKELBIMAS
Perkančioji organizacija: Rokiškio
rajono savivaldybės administracija (kodas 188772248, Respublikos g. 94, 42136 Rokiškis).
Pirkimo
objektas:
Rokiškio
mieste perkami 1 vieno kambario ir 1 dviejų kambarių butai;
Obelių mieste – 1 vieno kambario butas; Juodupės miestelyje – 1 vieno kambario
butas su visais komunaliniais patogumais. Butai su
bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine), mediniuose ar karkasiniuose namuose bei butai, kurių nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 proc.,
nebus perkami.
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų
pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba
nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos
aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl
Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų
įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Paraiškos vertinimo kriterijai: kaina, buto techninė
būklė ir energinio naudingumo klasė.
Pirkimo dokumentus galima gauti gali gauti savivaldybės administracijoje, Respublikos g. 94, Rokiškyje,
prieš tai pasiskambinę Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojai Enestai Jančienei, mob.
+370 660 49 589 arba rasti internete adresu www.
rokiskis.lt naujienų skiltyje.
Informacija teikiama mob. +370 660 49 589, el. paštu e.janciene@post.rokiskis.lt.
Paraiškos pateikimo vieta: Respublikos g. 94, Rokiškyje (atvykus pasiskambinti Turto valdymo ir ūkio
skyriaus vedėjo pavaduotojai Ernestai Jančienei, tel.
Nr. +370 660 49 589).
Paraiškos pateikimo terminas: iki 2022 m. rugpjūčio 2 d. 18.00 val.
Kalba, kuria turi būti parengta paraiška: lietuvių.
Paraiška pateikiama užklijuotame voke, ant kurio
nurodomas parduodamo buto adresas, kontaktinio
asmens vardas, pavardė ir telefono nr.
Pateikiami šie dokumentai:
1. Užpildyta paraiška;
2. Nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
3. Kadastro duomenų bylos kopija;
4. Buto energetinio efektyvumo sertifikato kopija;
5. Notaro patvirtintas įgaliojimas, suteikiantis teisę
asmeniui teikti paraišką ir derėtis dėl buto pardavimo (jei paraišką teikia ne pats savininkas arba kai
butas nuosavybės teise priklauso keliems asmenims).
Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai, vyks
2022 m. rugpjūčio 3 d. 10.30 val. Rokiškio rajono
savivaldybės administracijos 8 aukšto salėje, Respublikos g. 94, Rokiškyje.
Užs. 1813
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Liepos 19-oji,
antradienis,
29 savaitė.

Agurkų sušiai su lašiša ir kreminiu sūreliu

INGREDIENTAI:
• 4 vienetai agurkų (trumpavaisių,
vidutinio dydžio)
• 100 gramų sūdytos lašišų filė (arba
rūkytos)
• 100 gramų kreminio sūrio
• 1 sauja sezamo sėklų
• šiek tiek sojos padažo

Iki Naujųjų liko 165 dienos.
Dangaus kūnai:
saulė teka 5.07 val.,
leidžiasi 21.41 val.
Dienos ilgumas 16.34 val.
Mėnulis (pilnatis)

Savo vardadienius
šiandien švenčia:
Aurėja, Galigantas, Mantigailė,
Vincentas, Auksė, Vincas
Rytoj: Aurelijus, Česlovas, Elijas,
Alvydas, Vismantė Jeronimas,
Alvyda
Poryt: Laurynas, Lionginas,
Rimvydas, Rimvydė, Danielius

Šiandien
pasaulio
istorijoje

1545 — Lamanšo sąsiauryje
nuskendo anglų karo laivas „Mary
Rose“: katastrofos aukomis tapo
daugiau nei 700 žmonių.
1814 — gimė revolverio išradėjas amerikietis Samuel Colt (Samuelis
Koltas).
1834 — gimė prancūzų tapytojas impresionistas ir skulptorius
Edgar Degas (Edgaras Dega). Mirė
1917 m.
1870 — Prancūzijos imperatorius Napoleonas III-iasis paskelbė
karą Prūsijai, pradėdamas prancūzų-vokiečių karą.

www.rokiskiosirena.lt

PARUOŠIMO BŪDAS:
1. Agurkus nulupame, nupjauname galus ir supjaustome daugmaž 1.5 cm storio griežinėliais.
2. Išpjauname griežinėlių vidų. Patogiausia tą daryti įrankiu, skirtu obuolio šerdžiai pašalinti, bet
tinka ir mažas aštrus peiliukas.
3. Lašišą supjaustome daugmaž 1.5 x 1.5 cm dydžio kubeliais.
4. Į kiekvieną agurko griežinėlį dedame po gabalėlį lašišos, o tarpą užpildome kreminiu sūreliu.
5. Agurkų "sušius" apvoliojame sezamo sėklose. Patiekiame su sojos padažu.
Patarimai:
• Jei nevalgote pieno produktų, kreminį sūrį keiskite avokadu ar humusu, o jeigu norisi veganiškai - vietoje lašišos puikiai tiks tofu gabalėlis.
• Šiuos sušius patogiausia gaminti ne su riekelėmis pjaustyta lašiša, o su lašišos file. Ji dažniausiai
parduodami su oda - ją tiesiog nupjaukite.
• Šiuos "sušius" ruoškite prieš pat valgydami, nes ilgiau stovėdamas agurkas pavandenija.

Salų miestelio bibliotekoje – teatralizuota popietė,
skirta Ievai Simonaitytei

Šiandien Lietuvos
istorijoje

1896 — gimė poetas Andrius
Dabulevičius. Mirė 1938 m.
1961 — įsteigta Lietuvos SSR
kraštotyros draugija — vienintelė
kraštotyrininkų organizacija SSRS.
2008 — Niujorke, istoriniame
Floyd Bennet Field oro uoste, atidengta memorialinė lenta, skirta
istoriniam lietuvių lakūnų Stepono
Dariaus ir Stasio Girėno skrydžiui
per Atlantą.
2011 — europarlamentarui Leonidui Donskiui suteiktos Šiaurės
Anglijoje įsikūrusio Bredfordo universiteto garbės daktaro regalijos.
2019 — prezidentas Gitanas
Nausėda paskyrė generolą majorą Valdemarą Rupšį kariuomenės
vadu.
2020 — eidamas 65-uosius
metus po ligos mirė buvęs ilgametis Nacionalinio M. K. Čiurlionio
dailės muziejaus Kaune direktorius
Osvaldas Daugelis.

Post scriptum

Išmokslinti vaiką yra didesnis
ir svarbesnis darbas nei valdyti
valstybę.

2022-ieji paskelbti rašytojos Ievos Simonaitytės
metais. Šiemet – 125-osios
jos gimimo metinės (rašytoja gimė 1897 m. sausio
23 d. Vanaguose, Priekulės
valsčiuje). Ta proga kultūros centro Bajoruose klubas „Vidurdienio damos“
parengė teatralizuotą skaitymą, pavadintą „8 stotelės
iš Ievos Simonaitytės gyvenimo“. Liepos 13 d. popietė,
skirta I. Simonaitytei, surengta Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos
Salų filiale.
„Vidurdienio damos“ šiek
tiek po vidurdienio Salose
pateikė savo interpretaciją
pagal Onos Pajedaitės knygą
„Ji buvo Simonaitytė“. Tai
nebuvo premjera. Šį savo teatralizuotą skaitymą moterys
bibliotekose rodė ir anksčiau.
Tą kartą jos užsuko į Salų
biblioteką, kur jas svetingai
pasitiko bibliotekininkė Rasa
Kalnietienė. Šioje bibliotekoje parengta ir ekspozicija,

skirta I. Simonaitytei.
Pasirodymą parengė režisierė Nijolė Čirūnienė, kuri
pati ir įkūnijo I. Simonaitytę. Kaip sakė režisierė, ilgai
ieškota tinkamos knygos, iš
kurios būtų galima paskaityti žymios Klaipėdos krašto
rašytojos dialogų ir parengti
įdomius skaitymus. Apsistota
ties O. Pajedaitės knyga „Ji
buvo Simonaitytė“. Nuspręsta, kad reikia parodyti ne rašytojos kūrinių dialogus, ne
papasakoti jos biografiją, o
atspindėti charakterį. O. Pajedaitės knyga pasirodė tam
tinkama. Prasidėjus popietei,
režisierė N. Čirūnienė juokavo, kad ji esanti grynai tokia
pat, kokia buvo I. Simonaitytė, o jeigu ir ne visai, tai balsas – visiškai toks pat.
O. Pajedaitės knygoje –
pokalbiai su rašytoja. Juos
„Vidurdienio damos“ Nemira Statulevičienė, Vlada
Galvanauskienė,
Virginija
Krasauskienė, Audronė Davidonienė, Nijolė Juozapavičienė pateikė kaip 8 stoteles

– O. Pajedaitės susitikimus
su I. Simonaityte. Kiekvienoje stotelėje aptariamos
skirtingos rašytojos savybės,
reikšmingos gyvenimo sritys.
Kaip jau ir minėjome, pagrindinis vaidmuo atiteko Nijolei
Čirūnienei, jos pagalbininkę
Domutę suvaidino Valerija
Markevičiūtė.
O. Pajedaitės knyga pradedama įžanga – I. Simonaitytės žodžiais dėl jos atminimo:
„Kai išslysiu tuo taku, kuriuo
visi išeina, sumeskite kapą
mano palaikams prie mano
namelio ant Minijos kranto.
Bet nestatykite net kryžiaus
dėl to, kad visą amžių po kryžium vaikščiojau. Taip pat
atitolinkite visus akmenis nuo
kapo, tegu neslegia jie manęs.
Juk sunkus kaip akmuo buvo
mano gyvenimas. Leiskite
man gulėti tarp linksmų rožių
ir gvazdikų, tegu žydi bijūnai
ir jurginai. Beje, kaipo pavėsis būtų malonu sidabrinis
klevas“. Vis tik I. Simonaitytė
buvo palaidota Vilniaus Antakalnio kapinėse. Jos pasku-

tinis pageidavimas dėl užrašo
ant antkapio buvo išpildytas
ir jame užrašyta: „Jau lazdą
padėjau, kelionė baigta“.
Iš prisiminimų knygos:
„Pleikė rožių. Oho! Visas
rožynas. Tik apleipusios nuo
kaitros. Seniai bebuvo tokia
sausringa vasara. Dar nemačiau Simonaitytės, imu ja žavėtis. Ta aplinka ne pavargusios, paliegusios moters. Toks
grožio jausmas! Be tėvo augusi, be namų... šluba, vieniša, šimto ligų kamuota. Matyt, galinga dvasia ar kipšas
koks tūnojo ten viduje, kad
nepalūžo ir brovėsi per visas
užtvaras. Nei bėdos, nei ligos
neįveikė. Pasičiupo tą gyvenimą už ragų, įsikinkė– tempk, bjaurybe!.. Ir šis tempė.
Liaudies rašytoja. Tiek knygų! Bent stiprybė moters!“
„Prie valgio taisymo rašytoja pirštų nekišo... Ji buvo
išsivadavusi nuo alinančios
buities: pirkimo, šlavimo,
virimo, mazgojimo... Per aštuonetą metų nepastebėjau,
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kad ką nors dirbtų. Viską atliko kiti. Ji tik skaitė įdomias
knygas, valgė skanius valgius
ir kalbėjosi su jai reikalingais
maloniais žmonėmis. Ko
gero... ko gero toks gyvenimas – tai jau šventė!“
Kalbėta apie nuo vaikystės
lydėjusias ligas, paminint ne
vieną kojos operaciją, dėl ko
koja liko keliolika centimetrų trumpesnė už kitą, apie
jaunystės meilės istorijas,
kurios nesibaigė santuoka,
apie jautimąsi pagerbta, apie
santykius su paskutinius keletą metų kartu gyvenusią
ir padėjusią buityje Domutę
(„Domutė – dangaus ir likimo dovana“), kuri gyveno
kartu su rašytoja, bendravo,
tvarkė namų ūkį neatlygintinai, tačiau rašytojos buvo
išlaikoma.
Popietė baigta, prisėdus
prie arbatos puodelio ir pasidalijus įspūdžiais apie rašytoją, skaitymus ir kitus įdomius
gyvenimiškus dalykus.
Rita GRIGALIENĖ
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Rokiškio ir Harbino draugystė:
bendradarbiavimo perspektyvas
turi įvertinti pati savivaldybė
Popieriuje
įforminta,
praktiškai nevykdoma. Taip
lakoniškai būtų galima apibūdinti Rokiškio rajono savivaldybės ir Harbino miesto
Kinijoje bendradarbiavimą.
Įtempti Lietuvos ir Kinijos
santykiai į merdėjimo būseną įstūmė prieš penkerius
metus užsimezgusią dviejų
miestų draugystę.

Rokiškio savivaldybės atstovai tikina, kad neturi objektyvių priežasčių nutraukti
bendradarbiavimo sutartį. O ir
Lietuvos Respublikos užsienio
reikalų ministerija neprieštarauja regioniniam bendradarbiavimui su Kinija, tačiau
siūlo atsižvelgti tiek į akivaizdžią Kinijos paramą Rusijai
jos kare prieš Ukrainą, tiek ir
į naująją Kinijos saugumo viziją, kuri yra atvirai priešiška
transatlantinei bendruomenei.
Į „Rokiškio Sirenos“ klausimus apie bendradarbiavimo
partnerius Harbino mieste, Kinijoje, komentarą pateikė Irena
Matelienė, Rokiškio rajono
savivaldybės Komunikacijos ir
kultūros skyriaus vedėja.
– Kada ir kokiose srityse
Rokiškis pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Harbino miestu Kinijoje?
– Sutartį tarp Harbino miesto (Kinijos Liaudies Respublika) ir Rokiškio rajono savivaldybės inicijavo ir 2017 m.
birželio 26 d. Harbino mieste
pasirašė tuometinis rajono meras Antanas Vagonis. Kodėl
pasirinkta ši partnerystė, tikslios informacijos neturime. Paprastai tarptautinio bendradarbiavimo sutartys inicijuojamos
dėl konkretaus pradinio projekto arba veiklos. Dažniausiai – kaip kultūriniai mainai
arba dalyvavimas bendrame
projekte. Kartais tarptautinius
partnerius pasiūlo Lietuvos
Respublikos užsienio reikalų
ministerija, gavusi partnerių
ieškančio miesto ar savivaldybės pasiteiravimą.
– Kodėl draugystė iki šiol
nenutraukta? Kokie tolimesni savivaldybės planai dėl šio
bendradarbiavimo?
– Nors pastaruoju metu Lietuva ir Kinija išgyvena nekonstruktyvius santykius, vis dėl to
Lietuvos diplomatiniai santykiai su Kinija nėra nutraukti.
Verslas plėtoja ryšius pagal
galimybes, Lietuva siuntė savo
delegaciją į Pekino olimpines
žaidynes. Su partneriais Harbine paskutinį kartą keitėmės
virtualiais sveikinimais 2021

metų kalendorinių švenčių
proga. Šiuo metu Kinija vykdo
„nulio COVID-19“ atvejų politiką, todėl bendradarbiavimas
fiziniu formatu neįmanomas.
2021-ųjų gegužės mėnesį
teiravomės LR užsienio reikalų ministerijos dėl šios partnerystės. Gavome rekomendaciją
bendradarbiavimo
sutarties
nenutraukti, tačiau, gavus iš
Kinijos kvietimus dalyvauti
„16+1“ formato renginiuose,
atsisakyti tokio kvietimo. Situacijai pasikeitus, LR užsienio
reikalų ministerija žadėjo atsiųsti detalesnes rekomendacija. Tokių iki šiol nesame gavę,
todėl kaip ir neturime kitų
objektyvių priežasčių nutraukti sutartį. Įmanomas dalykas,
kad nevystant aktyvių santykių, bendradarbiavimo sutartį
bus galima siūlyti nutraukti
vienašališkai
vadovaujantis
Rokiškio rajono savivaldybės
tarptautinio bendradarbiavimo
įgyvendinimo gairėmis.
– Rokiškio rajono savivaldybė turi 17 bendradarbiavimo partnerių užsienyje.
Ar nemanote, kad tokiam
nedideliam Rokiškio rajonui
toks kiekis yra per didelis?
Ar įmanoma realiai ir konkrečiai bendradarbiauti savivaldybės lygmeniu su tiek
partnerių?
– Visų pirma nesijaučiame
tokie nedideli. Esame viena
didžiausių savivaldybių regione. Ir tarptautinis bendradarbiavimas savivaldybėse paprastai nevertinamas partnerių
skaičiumi. Veiklos nevyksta
su visais vienu metu. Tarptautiniuose ryšiuose yra savotiškas
bangavimas – pasikeitus politikams santykiai gali atšalti arba
kaip tik suaktyvėti. Kartais
ryšių aktyvumą lemia net tarptautinių ryšių koordinatoriaus
užsienių kalbų kompetencijos.
Todėl skubėjimas nutraukti
tarptautines sutartis nėra geras
sprendimas.
Vienu metu mūsų delegacijos viena po kitos vyko Latvijos kryptimi, šiuo metu kryptis
– Vakarų Europa, Sakartvelas,
Ukraina. Prieš pat pandemiją
atsinaujino ryšys su Estijos
Tamsalu rajonu, bet jis vėl nutilo. Šiuo metu aktyvumo nerodo ir į mūsų kvietimus bei sveikinimus neatsiliepia partneriai
Rumunijoje, Čekijoje, Italijoje.
2023 metais bus jau penkeri
tokio nekomunikavimo metai.
Jei bendravimas neatsigaus,
galbūt siūlysime tarybai sutartis nutraukti vienašališkai.
Apskritai,
savivaldybės
tarptautinio bendradarbiavimo

misiją galima palyginti su mašina, į kurią įpilama kuro ir ji
pastatoma matomoje vietoje,
kad, norintys judėti tarptautiškumo kryptimi, galėtų tai padaryti. Mes užmezgame ryšius,
surandame reikalingus žmones
ir tarpininkaujame, kad rajono
organizacijos galėtų lengviau
įgyvendinti savo tarptautinius
projektus.
Bet visiškai normalu, kai
mūsų rajono įstaigos projektinei partnerystei renkasi ne
mūsų partnerius, o šalis ir
miestus, kurie atitinka fondų
kriterijus. Kultūros ar sporto
mainai vyksta susiradus konkrečius menininkus ar sportininkus. Puiku, jei tokie yra iš
savivaldybės partnerių sąrašo.
Tuomet abi savivaldybės susitaria ir mielai prisideda prie
tokių projektų finansiškai.
Net formuojant kvietimus į
Rokiškio miesto šventės renginius, elgiamasi pagal aktualias
aplinkybes. Pavyzdžiui į šių
metų miesto šventę kviečiame
artimiausius partnerius iš Latvijos. Jų daug, tačiau delegacijos narių skaičius ribojamas.
O štai naujus partnerius iš Lenkijos ir Ukrainos kviečiame
gausesnėmis delegacijomis,
kurias sudaro skirtingų sričių
specialistai. Jie turi susipažinti
su mūsų įstaigų veikla, susitikti
jų darbuotojus. Toks „gyvas“
bendravimas yra produktyvios
partnerystės sąlyga. Žinoma,
projektus inicijuoja ir niekada
nesusitikę asmenys, bet tokių
sėkmės istorijų yra gerokai
mažiau.
Pakomentavo URM
„Rokiškio Sirena“ komentaro apie bendradarbiavimo
partnerius Kinijoje paprašė ir
Užsienio reikalų ministerijos
(URM). Į klausimus atsakė
Komunikacijos ir kultūrinės
diplomatijos departamentas:
– Gal galite pakomentuoti, kaip URM vertina Rokiškio savivaldybės ir Harbino
miesto Kinijos Liaudies Respublikoje bendradarbiavimą?
– Užsienio reikalų ministerija (URM) skatina partnerysčių su Azijos valstybėmis
kūrimą ir bendradarbiavimą
regionų lygmeniu, įskaitant
įvairiapusiškus žmonių tarpusavio ryšius, kultūrinius ir
akademinius mainus tarp Europos ir Azijos. Šiuo požiūriu
sveikintinas ir Rokiškio rajono
bendradarbiavimas su Harbino
miestu.
– Ar nereikėjo nutraukti,

Orų prognozė liepos 20-22 d.
Diena

Debesuotumas

Temperatūra

Vėjas

Liepos 20 d.

Naktį 13
Dieną 23

ŠV,
6-12 m/s

Liepos 21 d.

Naktį 13
Dieną 27

ŠV,
4-9 m/s

Liepos 22 d.

Naktį 15
Dieną 28

P,
3-8 m/s

PRO MEMORIA
Pandėlio seniūnija
VYTAUTAS JUSIS 1929-11-20 - 2022-07-09
Kamajų seniūnija
VIDMANTAS DILYS 1978-06-03 – 2022-07-08
Panemunėlio seniūnija
VYTAUTAS JUSIS 1929-11-20 - 2022-07-09
Rokiškio kaimiškoji seniūnija
JANINA JANKIENĖ 1930-08-20 –2022-07-09

o gal laikinai sustabdyti šios
draugystės?
– Sutartį su Harbinu inicijavo Rokiškio rajono savivaldybė, tikriausiai matydama poreikį tokiam bendradarbiavimui.
Todėl ir tolesnio bendradarbiavimo perspektyvas turi įvertinti
pati savivaldybė.
– Kokiose srityse dažniausiai bendradarbiavo ar bendradarbiauja Lietuvos savivaldybės ir Kinijos miestai?
–Tradicinės savivaldos lygio tarpusavio bendradarbiavimo sritys yra kultūra, turizmas,
švietimas, ekonomika, prekyba, išmaniosios technologijos
ir žmonių tarpusavio kontaktai.
– Gal turite duomenų,
kiek dar Lietuvos miestų ir
savivaldybių turi bendradarbiavimo sutartis su Kinijos
miestais?
– Lietuvos Respublikos ambasados Kinijoje duomenimis,
su Kinijos miestais siekė bendradarbiauti ar bendradarbiavo
Alytus, Anykščiai, Birštonas,
Druskininkai, Jonava, Kaunas,

Kauno rajonas, Klaipėda, Rokiškis, Utena, Vilnius, Visaginas. Nemažai jų pasirašė sutartis su įvairiais Kinijos miestais,
lankėsi delegacijos.
– Kokias matote tolimesnes tokio bendradarbiavimo
perspektyvas?
– Lietuvos Respublikos
URM neprieštarauja regioniniam bendradarbiavimui ir su
Kinija, tačiau siūlo atsižvelgti
tiek į akivaizdžią Kinijos paramą Rusijai jos kare prieš
Ukrainą, tiek ir į naująją Kinijos saugumo viziją, kuri yra
atvirai priešiška transatlantinei
bendruomenei.
Skaičius auga
„Rokiškio Sirena“ jau rašė,
kad šiuo metu Rokiškio rajono
savivaldybė turi net 17 miestų
partnerių įvairiose šalyje. Su
miestais-draugais rokiškėnus
sieja įvairūs saitai: bendradarbiavimo sutartys, ketinimų
protokolai ar tiesiog statusas
„palaikomi draugiški ryšiai“.
Daugiausiai draugų – net
šešis, savivaldos lygmeniu tu-
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rime kaimyninėje Latvijoje.
Tai – Baldone, Cesio, Daugpilio, Jekabpilio, Ludzos, Viesytės savivaldybės. Po vieną
bendradarbiavimo sutartimis
susaistytą partnerį rokiškėnai
turi su Tapa (Estija), Ozurgečiu
(Gruzija), Provadija (Bulgarija), Borša (Rumunija) ir Harbino miestu (Kinijos Liaudies
Respublika Jane Wu).
Ketinimų protokolai pasirašyti su trimis savivaldybėmis:
Estenfeldo miestu (Vokietija),
Dubno (Ukraina) ir Červionka-Leščynos (Lenkija). O
statusas „palaikomi draugiški
ryšiai“ galioja šioms dviem
savivaldybėms: Lowicz (Lenkija) ir Slany (Čekija).
Rokiškio rajono savivaldybė miestų partnerių Rusijos
Federacijoje neturėjo. Su partneriais Baltarusijoje, Vitebsko
srities Pastovių rajone, partnerystės sutartis mūsų savivaldybės iniciatyva vienašališkai
buvo nutraukta 2022 metų
kovo 25 dieną.
Aušra
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RASTA, PAMESTA
• Dingo rainas katinas
baltomis letenėlėmis Steponių
k. Tel. 8 458 75 274. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS
• Naujus gerus baldus: spintą
125 Eur., minkštą 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

16 psl.
• Mažai naudotą vystymo
gultuką . Kaina 8 Eur.
Tel. 8 625 23 162. Rokiškis

• Telefoną Redmi 10c .
Kaina 170 Eur.
Tel. 8 607 33 201. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Gal kas padovanotų
mažojo šiferio lapus .
Tel. 8 623 43 539. Rokiškis
• Mielai priglaustume
miegamą kampą .
Tel. 8 688 09 949. Rokiškis

• Pianiną Petrov, 3 pedalų .
Kaina 200 Eur.
Tel. 8 620 71 468. Rokiškis
• DJ pultą . Kaina 260 Eur.
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI
• Naudotą, veikiantį iPhone
6S 32GB . Kaina 65 Eur.
Tel. 8 620 38 158. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI
• Ekologiškai augintus
svogūnus su laiškais. Galimas
didelis kiekis. Svogūnai auga
Rokiškio raj. Kriaunose .

Tel. 8 657 67 301. Rokiškis
• Medų. Pristatome į namus .
Tel. 8 686 07 540. Rokiškis
• Šviežią medų . Kaina 5 Eur.
Tel. 8 614 10 859. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA
• Nešiojamąjį kompiuterį
Lenovo . Kaina 120 Eur.
Tel. 8 639 04 429. Rokiškis

DRABUŽIAI/AVALYNĖ
• Naujus sportinius batelius
paaugliui. 38,5 dydis. Kaina
35 Eur. Tel. 8 658 55 210.
Rokiškis

Trijų draugų pokalbis:
- Aš praėjusius Naujus
metus švenčiau Havajuose,
šaunu buvo!
- O aš jūros dugne, po
vandeniu...
- Aš tai virtuvėje, kartu
su jumis, tik nerūkiau.
***
Petriukas klausia tetos:
- Kas pas tave čia toks
didelis?
- Mano pilvukas.
- O kas jame yra?
- Mano vaikiukas.
- O kodėl jį glostai?
- Nes labai myliu.
- Tai kodėl tada
suvalgei?!
***
Ateina vienas vyrukas
į kavinę, užsuka prie
baro. O ten dar vienas
sėdi. Pirmasis priėjęs
pasisveikina:
- Aš Bondas... Džeimsas
Bondas.
Antrasis atsisuka su
alaus bokalu ir sako:
- Aš pardavėjas... Batų
pardavėjas... Bandis batų
pardavėjas... Elas Bandis
batų pardavėjas.
***
Išsiskyrė vyras su
žmona. Po 5 metų susitinka,

vyras klausia:
- Kaip sekasi?
- Puikiai.
- O kaip vaikai laikosi?
- O ką? Jie ne su tavim?!
***
Stovi ant tilto fotografas.
Staiga prie jo pribėga
moteris:
- Greičiau ten skęsta
vyras!
- Labai gaila, bet man
baigėsi juostelė.
***
Atvažiuoja ežys su
naujausiu BMW, o vilkas jo
klausia:
– Iš kur gavai, gal
pavogei?
Ežiukas pagalvojo ir
atrėžė:
– Nereikia gert, vilke.
Kitą dieną atskrenda
vilkas su reaktyviniu
lėktuvu. Ežys apstulbęs
sako:
– Iš kur gavai?
Vilkas atsako:
– Butelius pridaviau.
***
Važiuoja vilkas ir kiškis
traukiniu. Kiškis miega
pirmame aukšte, o vilkas
- antrame. Girdi kiškis
kažkas bum nukrito ir
klausia vilko:
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- Ei, kas ten nukrito?
- Mano maikė.
- Tai ko taip garsiai?
- Nespėjau nusivilkt.
***
Ateina vaikinukas į
bažnyčią išpažinties ir
klausia klebono:
- Aš miegojau vienoj
lovoj su mergina, bet mes
nieko nedarėm, ar tai
nuodėmė?
Klebonas sako:
- Negerai vaikeli,
padarei, negerai...
Atgailai eik ir suvalgyk
šieno kupetą!
Pasimetė vaikinukas
sako:
- Bet juk aš ne arklys!
Atsiduso klebonas:
- Ne, tu tikrai ne
arklys! Asilas tu, vaikeli,
asilas.
***
Sėdi du balandžiai ant
šakos ir staiga praskrenda
rektyvinis lėktuvas.
Vienas sako:
- Oho kaip greit!!!
- Jeigu tau taip subinė
degtų, tu dar ne taip
skristum.

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

