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LRT televizija vėl Rokiškyje!
„Tyzenhauzų paveldo“
vystoma idėja Rokiškio
miestą puošti malevotomis lunginyčiomis sulaukė
LRT televizijos dėmesio.
„Tyzenhauzų
paveldo“
pirmininkas Giedrius Kujelis laidos „Laba diena,
Lietuva“ rengėjams sakė,
jog šiais metais planuojama nutapyti 20 langinių ir
jau beveik žinoma, kokie
namai jomis galėtų pasipuošti. Nors yra tradicija tapytomis langinėmis
puošti medinius namus,
šiais metais bus papuoštas
ir vienas mūrinis namas.
Langinių tapymo plenere
planuoja prisijungti dailininkai iš užsienio. Prioritetas, kur kabės langinės
buvo teikiamas Rokiškio
miesto Respublikos, Vilniaus gatvių ir Nepriklausomybės aikštės namams.

G.Kujelis pasidžiaugė, jog
vos tik išplatinus informaciją sulaukė didelio gyventojų susidomėjimo.

Būrelis veiklių ir nuoširdžių asmenybių apsilankė Laisvės kovų istorijos muziejaus Obeliuose
erdvėse. Netikėta pažintis
atskleidė ir apsilankymo
tikslą. Svečiai iš Tauragės ir Šilalės kiekvienais
metais tradiciškai lankosi skirtingose Lietuvos
vietose. Šių metų pažintinėje kelionėje bendraminčiai pasiekė Rokiškio
kraštą.

metus keletą metų glaudėsi
pas partizanų vado Balio
Vaičėno-Liubarto-Pavasario (1915-1951) seserį
Emiliją Vaičėnaitę (19192007). Išlikę Romo šilti
prisiminimai apie šią reiklią ir drąsią asmenybę bei
jos draugus ir paskatino atvykti kartu su bendraminčiais į Obelius, aplankyti
muziejų, kapines, pagerbti
Emilijos Vaičėnaitės ir muziejaus įkūrėjo Andriaus
Dručkaus atminimą.
Simboliška, svečiai apsilankė liepos 13-ąją, kai
prieš septyniasdešimt septynerius metus Obelių šilo
mūšyje Emilijos Vaičėnai-

Projektą „XVIII Rokiškio langinių tapymo pleneras“ finansuoja Lietuvos
kultūros taryba ir Rokiškio
rajono savivaldybė.
Rokiškio turizmo ir verslo informacijos centro vadovė Lina Valotkienė sako,
jog Rokiškis unikalus savo
tapytomis langinėmis, o
ateities planuose yra idėja jas sužymėti QR kodais,
kad besidomintieji gautų ir
informacijos – kaip atsirado
konkrečios langinės, kas jas
tapė ir pan. Vystant langinių
idėją atsirado ir didžiosios,
kilnojamos langinės, prie
kurių rengtas LRT reportažas. Jos šiuo metu pastatytos taip, kas fotografuojant

Lapino ir gandrų pietūs

būtų galima užfiksuoti nuostabų Rokiškio šv. apaštalo
evangelisto Mato bažnyčios
vaizdą.
LRT televizija, nufilmavusi reportažą apie langines,
išskubėjo pakalbinti Savivaldos atstovų apie policijos pareigūnų pritraukimą į
Rokiškį ir dar truputį pasidairyti mieste, tad reportažų

iš mūsų miesto dar tikrai sulauksime.
P.s. o kol pašnekovai laukė atvykstančios televizijos,
turėjo galimybę susipažinti
su naujausiomis krašto žiniomis, kurias skelbia rajono laikraštis „Rokiškio
Sirena“.
„Rokiškio sirena“
inform.

Rokiškio Sirena užfiksavo, kaip lapiukas doroja
pagautą grobį. Gyvūnas visai nebaikštus, nesišalino

žmonių ir gandrų kompanijos.
„Rokiškio sirena“
inform.

Pagaliau savo eilės sulaukė Rokiškio kultūros
centro laiptai. Jau kelis
metus šie laiptai kėlė pavojų jais lipantiesiems.
Buvo ištrupėjusios ir atsiklijavusios trinkelės, iš

kurių laiptai ir buvo suformuoti. Šiuo metu atliekami
laiptų remonto darbai- visi
laiptai trinkelėmis formuojami iš naujo.
„Rokiškio sirena“
inform.

Remontuojami kultūros
centro laiptai

Išvyką į Obelius paskatino šilti prisiminimai

Kartu buvęs santūrus
Romas atskleidė apsilankymo tikslą Obeliuose.
Jis pasakojo, kad būdamas
studentu apie 1990-uosius

tės brolis Balys Vaičėnas
su bendražygiais drąsiai
stojo į mūšį su gausia sovietine kariuomene.
Nuotraukose svečiai iš

Tauragės ir Šilalės Obelių
kapinėse ir Laisvės kovų
istorijos muziejuje.
Laisvė kovų muziejaus
Obeliuose inform.

Ikimokyklinukams – apie emocijas žaismingai
ir suprantamai
Psichikos
sveikatos
raštingumas yra itin
svarbus siekiant emociškai sveikos ir laimingos
visuomenės. Kiekvienas,
suprasdamas, kas vyksta
jo viduje ir turėdamas žinių bei gebėjimų, kaip su
tuo tvarkytis, tampa įgalintas sėkmingai veikti iššūkių kupiname šiandieniniame pasaulyje. Kartu
stiprėja ir asmens psichologinis atsparumas – kuo
labiau gebame valdyti
emocijas, tuo lengviau
yra susidoroti su kasdienėmis stresą keliančiomis
situacijomis, pasirinkti
efektyvesnes savireguliacijos ir savęs drąsinimo
strategijas.

Psichikos sveikatos raštingumo mokytis niekada
nevėlu, o psichikos svei-

katos specialistai, edukologai atkreipia dėmesį, jog
tai geriausia pradėti daryti
ankstyvoje vaikystėje ir
tuomet nuosekliai stiprinti
įgyjamus įgūdžius, plėsti
turimas žinias.
Dėl to Sveikatos apsaugos ministerija inicijavo
trumpos vaizdo medžiagos ikimokyklinio amžiaus
vaikams parengimą. Juose
– žaismingai ir vaikams
suprantamu būdu pristatoma informacija apie pagrindines emocijas, paaiškinama, kaip jas atpažinti
bei tinkamai valdyti. Taip
pat skleidžiama labai svarbi žinutė: visos emocijos
yra reikalingos, nepaisant
to, jog kai kurios jų būna
nemalonios.
Auklėtojai, visuomenės
sveikatos specialistai, dirbantys ikimokyklinio ug-

Tikslinio policijos reido metu
automobilyje rastos galimai
narkotinės medžiagos

2022 metų liepos 17 d. apie 4 val. 55 min. Rokiškio
m., Panevėžio g., vykdant priemonę, patikrinti sustabdytas
automobilis CITROEN vairuojamas vyro, gim. 1998 m.
Patikrinimo metu automobilio daiktadėžėje rastos galimai narkotinės medžiagos. Įtariamasis sulaikytas.
Panevėžio VPK inform.

Pavogė mobilaus šviesoforo
komplektą ir kelio ženklus

dymo įstaigose, kviečiami
naudotis vaizdo priemonėmis ir vesti emocinio raštingumo didinimo užsiėmimus vaikų grupėse. Kad tai
padaryti būtų lengviau, su
vaizdo įrašais pateikiama
metodinė medžiaga, kaip
vesti tokius užsiėmimus, į
ką atkreipti vaikų dėmesį.
Ministerijos specialistai
tikisi, jog vedami užsiėmimai pasitelkiant sukurtas

priemones paskatins suaugusiuosius ir vaikus tiek
ikimokyklinio ugdymo įstaigose, tiek namuose daugiau kalbėtis emocinio raštingumo temomis, padės
sėkmingiau kalbėtis apie
emocijas bei tarpusavio
santykius, ugdys empatiškumą bei tinkamus emocijų įveikos būdus.
LR sveikatos apsaugos
ministerijos inform.
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2022 metų liepos 19 d. pranešta, kad 2022-07-18 apie
7 val. 30 min. remontuojamo rajoninės reikšmės kelio Nr.
3635 Keležeriai-Aleksandravėlė kelio atkarpoje, esančioje Rokiškio r., Kriaunų sen., Keležerių k. ribose, pavogtas
mobilus šviesoforo komplektas, 3 kelio ženklai.
Padaryta 2563 eurų turtinė žala.
Panevėžio VPK inform.

Eismo įvykis Respublikos gatvėje

2022 metų liepos 20 d. apie 22 val. 28 min. Respublikos
g., Rokiškio mieste susidūrė automobilis AUDI, vairuojamas vyro, gim. 1998 m. ir motoroleris, vairuojamas vyro,
gim. 1988 m.
Eismo įvykio metu ant kelio išsiliejo tepalai, todėl buvo
iškviesta Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba nuvalyti tepalų
dėmes nuo kelio. Vairuotojai užsipildė eismo įvykio deklaraciją. Asmenims medikų pagalbos neprireikė.
Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inform.
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Arbata su ukrainiete Natalija: „Turime su dėkingumu priimti jūsų
pagalbą ir atsisveikinti“ (II dalis)
Liepos 23 dieną ukrainietė Natalija (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.

Nusprendė grįžti
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.
„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“, - sakė Natalija.
- Minėjote, kad, varydama automobilį į Ukrainą,
sirgote Laimo liga. Jums
būnant Lietuvoje įkando
erkė?
- Taip, tiesiog mūsų laikinų namų kieme Lietuvoje.
Pirmiausia pamačiau, kad
dukrai per koją ropoja erkė.
Spėjau ją nuimti, o po kelių
dienų ant savo kojos pastebėjau raudoną dėmę. Iškart
kilo įtarimas – ar nebus
Laimo liga. Nuėjau pas gydytoją, paaiškėjo, kad išties
man įkando erkė ir po poros
savaičių, kaip ir turėjau nuogąstavimą, susirgau Laimo
liga. Tai nutiko likus savaitei
iki mano pirmojo išvažiavimo į Ukrainą, todėl savo
pirmąjį automobilį išvariau
gerdama stiprius antibiotikus. Kai pagalvoju man dar
pasisekė, nes, laimei, jog nesusirgau erkiniu encefalitu.
Manau, kad grįžusi namo į
Ukrainą būtinai pasiskiepy-

siu nuo šios ligos.
Pas jus labai pavojinga, turiu galvoje, erkes. Pas
mus tokios problemos nėra,
nes mūsų miestų parkuose
žolė yra purškiama specialiomis priemonėmis, kad
nesidaugintų šie parazitai.
Prieš purškiant insekticidais
parkai uždaromi, tada žolė
nupurškiama ir į juos kojos
negalima kelti keletą dienų.
Po to parkai vėl atveria vartus ir žmonės jau be baimės
gali vaikščioti juose, sėdėti
ar gulėti ant žolės. Jokios
baimės ar pavojaus susirgti
erkių platinamomis ligomis.

- Kokių dar pastebėjote
skirtumų tarp Lietuvos ir
Ukrainos?
- Vaistinių darbo laikas.
Ukrainoje vaistinės dirba
visą parą, tai labai patogu visiems žmonėms, ypač tiems,
kuriems medikamentų prireikia vakarais, naktimis ar
savaitgaliais. Be jokių problemų ir bet kuriuo paros
metu vaistų galima įsigyti
visoje šalyje.
Tuo tarpu pas jus vaistinės dirba tik darbo dienomis
ir kai kur šiek tiek savaitgaliais. Mano nuomone, jūsų
žmonėms tai turėtų būti labai
nepatogu, bet per buvimo
laiką Lietuvoje mes, kaip ir
lietuviai, pripratome prie tokios tvarkos.
- Ukrainoje dirbote grožio srityje, nors turite du
aukštojo mokslo diplomus.
Ar teko lankytis grožio salonuose Lietuvoje, jeigu
taip, kokie įspūdžiai?
- Taip, esu diplomuota
turizmo vadybos ir psichologijos specialistė, tačiau
mane visada traukė darbas
grožio srityje (šypsosi).
Tad natūraliai, augindama
tris dukras, dėl patogesnio
ir laisvesnio darbo grafiko
ir tai, kad galiu dirbti savarankiškai, pasukau visai kita
kryptimi. Baigiau antakių ir
blakstienų tvarkymo, dažymo bei laminavimo kursus
ir pradėjau dirbti. Klienčių
man netrūko, tačiau, žinoma,
reikėjo paplušėti ir parodyti
ką moku. Lankiau įvairius
naujausius kursus, vis tobulinausi, kitaip mūsų darbe
tiesiog neįmanoma, negali
trypčioti vietoje. Kiekvienas
meistras pas mus visą laiką
mokosi, kelia kvalifikaciją,
gali ruošti savo mokinius
ir išduoti jiems sertifikatus,
kurti naujoves.
Lietuvoje teko lankytis
grožio salone, į kurį vedėme močiutė. Ji norėjo tik

apsikirpti. Užėjome į tuščią kirpyklą, klientų nėra,
meistrų irgi, paklausiau ar
galima apsikirpti, tačiau man
atsakė, kad reikia užsirašyti į eilę. Pasiteiravau kodėl,
nes nematau nė vieno žmogaus. Jeigu teisingai supratau, meistras ateina tada, kai
jam yra užrašytas klientas.
Manau, kad per tą laiką būtų
galima priimti ir tokius praeinančius žmones.
Tiesą sakant, Lietuvoje
mane nustebino tai, jog pas
jus grožio salonai dirba tuo
pačiu darbo metu, kai visi
žmonės yra savo darbo vietose. Grožio industrija praktiškai nedirba vakarais ir
savaitgaliais, kai, mano nuomone, daugybė lietuvių galė-

tų pasigražinti neatsitraukdami iš darbo. Mano nuomone,
daugeliui žmonių būtų labai
patogu, jeigu grožio salonai
dirbtų vėliau vakare ir savaitgaliais.
Pas mus Ukrainoje tokia
situacija, kaip pas jus, būtų
nesuprantama. Mūsų grožio
meistrai savo darbo grafikus susidėlioja kitaip: dirba
antroje dienos pusėje ir priima klientus savaitgaliais, o
savo reikalus tvarko ir ilsisi
pirmoje dienos pusėje. Tai
patogu ir žmonėms, ir darbuotojams.
Kita vertus, kiekviena
šalis turi savo sistemą, prie
kurios joje gyvenantys žmonės pripranta ir jiems dėl to
nekyla jokių problemų.
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- Ar atvykusi į Lietuvą
nebandėte įsidarbinti grožio salone?
- Bandžiau, bet man nepasisekė (šypsosi).
- Paliekate mūsų šalį.
Ką norėtume pasakyti lietuviams ir čia liekantiems
savo tautiečiams?
- Mes esame labai dėkingi lietuviams ir visiems,
kurie mums padėjo, priėmė,
dalinosi. Svarbiausia mums,
ukrainiečiams, įsisąmoninti, kad lietuviai mums tikrai
labai padėjo ir tebepadeda.
Jūs, lietuviai, mums nieko
neskolingi, todėl mums tikrai nereikia naudotis jūsų
gerumu ir dar kažko papildomo: sąlygų, daiktų, pinigų

ir panašių dalykų, reikalauti.
Turime su dėkingumu priimti jūsų pagalbą, padėkoti ir
atsisveikinti, kai jau metas
vykti namo.
Lietuvos valstybė neprivalo mūsų visą laiką išlaikyti, ji priėmė, padėjo atsistoti
ant kojų, suteikė paramą ir
galimybes, tačiau toliau jau
mes patys turime kapstytis.
Ačiū jums už tai.
(Dėkojame Natalijai, kad
ji sutiko pasidalinti savo
asmeninio archyvo šeimos,
namų Ukrainoje ir gyvenimo
Lietuvoje nuotraukomis)
Aušra
MALINAUSKIENĖ
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Rokiškio rajono gydymo įstaigos pasiruošusios naujai susirgimų bangai

Susirgimų COVID-19
skaičiams šalyje kone kasdien šaunant į naujas aukštumas, Rokiškio rajone
situacija kol kas išlieka stabili. Praėjusią savaitę užfiksuota 17 naujų susirgimų. Mūsų rajono gydymo
įstaigos pamažu vėl grįžta
prie medicininių kaukių
dėvėjimo, tiesa, kai kur jos
dar tik rekomenduojamos.
Serga pusšimtis
Pasak Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorės Agnės
Šapokaitės, stebint statistikos departamento pateiktus
duomenis per paskutines 7
dienas Rokiškio rajono savivaldybėje buvo užfiksuota
17 naujų atvejų.
„Šiuo metu rajone numanomai sergančiųjų yra 51
rajono gyventojai. Mūsų savivaldybė atsižvelgiant į pa-

teiktus COVID-19 duomenis
atsiduria juodojoje zonoje,
kaip ir dauguma kitų savivaldybių – esame 45 vietoje
iš 60. Nors sergančiųjų vasaros metu po truputį daugėja, nagrinėjant numanomai
sergančiųjų pateiktą grafiką,
grafiko kreivė stabili liepos
mėnesį“, – aiškino A. Šapokaitė.

laikomasi atstumų, nuo pat
pandemijos pradžios pasimatuoti temperatūrai yra
termometras ir dezinfekcijos
priemonės. Šiuo metu kaukės nėra nešiojamos įstaigoje, nes – atostogų metas,
šiuo metu biure dirba 1–2
darbuotojai“, – kalbėjo A.
Šapokaitė.

Sukauptas rezervas
Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
biuras yra pasiruošęs atvejų
šuoliui. Įstaigoje sukauptas
apsaugos priemonių rezervas: COVID-19 ir „čiulpinukų“ testai, kaukės, dezinfekciniai skysčiai, pirštinės
ir kt. Visko užtektų mėnesiui
į priekį.
„Mūsų darbuotojai yra
pasiskiepiję. Dažnai vėdiname patalpas, kabo informaciniai COVID-19 plakatai,

Nereikia pamiršti
Biuro vadovės nuomone,
nors dabar visuotinis susidomėjimas dėl COVID-19 infekcijos gerokai aprimo, tačiau virusas cirkuliuoja tarp
mūsų ir nereikia jo pamiršti.
„Nekyla abejonių, kad
COVID-19 yra sezoninis
virusas, tad artėjant šaltajam sezonui jis tikrai pradės
intensyviau plisti. Manau,
kad ateinantis ruduo mums
bus tikrai labiau įprastas ir
lengvesnis nei praėjusiais
metais“, – sakė A. Šapokaitė.

kursija po Žiobiškio kaimą,
o baigėsi vaikų prisistatymais, grupių pasirodymais.
Antrąją dieną stovyklautojų
laukė susitikimas su Visuomenės sveikatos biuro
specialiste Laimute, žygis į
žolininkės Jolantos ūkį, kur
vaikai sužinojo apie vaistažoles, jų gydomąsias savybes, vaišinosi gėrimu su
vaistažolėmis ir sausainiais.
Sekančią dieną vyko kūrybinės dirbtuvės, kurių metu
vaikai mokėsi pakuoti dovanas, muzikavo, tapė, vakare
demonstravo savo talentus.
Tolerancijai skirtą dieną vaikai diskutavo, domėjosi kitų
šalių kultūra, papročiais,
dainomis, interpretuodami
pristatė užsienio šalių Eurovizines dainas. Sporto dienos
metu vyko futbolo, kvadrato
varžybos, įvairios linksmosios estafetės. Išvykos dieną vaikai grupėmis vyko į
Plunksnočių miške esančias
partizanų žemines, klausėsi
pasakojimų apie partizanų

gyvenimą. Stovyklautojau
aplankė Panemunio kaime
esantį paminklą „Angelas“,
skirtą nužudytiems apylinkės gyventojams, šaltinėlį ir
buvusį dvarą. Už įdomų pasakojimą ir nuoširdų bendravimą esame dėkingi Panemunio gyventojai Pranutei.
Vaikams įsiminė vakaras
prie laužo, linksmosios estafetės, kūrybinės dirbtuvėlės, žygiai, sportiniai žaidimai. Tarp nepatikusių veiklų
vaikai įvardino mankštą ir
poilsio valandą po pietų
Stovyklos metu vaikai
susirado naujų draugų, įgijo
asmeninių, socialinių, emocinių kompetencijų, mokėsi
spręsti iškilusias problemas,
priimti naujus iššūkius bei
bendradarbiauti dirbant komandoje. Atlikdami įvairias
užduotis, dalyvaudami veiklose, stovyklautojai įgijo
daugiau savarankiškumo ir
drąsos, pasitikėjimo savimi.
Rokiškio jaunimo
centro inform.

Liko sugriežtinti
Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros
centre rekomenduojama dėvėti veido apsaugos priemones. Šios įstaigos direktorė
Danguolė Kondratenkienė
sako, kad kol kas nepriimtas
sprendimas jas privalomai
dėvėti.
„Nuolat sekame situaciją šalyje ir jei prireiks
vėl grįšime prie privalomo
kaukių dėvėjimo. Rankų dezinfekcija, patalpų valymas
išliko kaip ir epideminės
situacijos metu, sugriežtinti. Karščiuojantys pacientai
priimami atskirai įrengtoje karščiuojančių pacientų patalpoje. Kalbant apie
tendencijas, manau, kad artėjant šaltajam periodu COVID-19 ligos atvejų ženkliai
daugės. Tikimės, kad, kaip
skelbia Sveikatos apsaugos
ministerijos specialistai, tai

bus dažniausiai lengvos formos susirgimai“, – kalbėjo
D. Kondratenkienė.
Gydosi ambulatoriškai
Lietuvoje registruojant
padidėjusi sergamumą COVID-19 liga, situacija Rokiškio rajono ligoninėje
išlieka stabili, nes dauguma pacientų koronaviruso
infekcija serga lengva ligos
forma ir yra gydomi ambulatoriškai, amžiaus grupėse
išskirtinumo nestebima.
Rokiškio rajono ligoninė direktorius Raimundas
Martinėlis priminė, kad,
vadovaujantis
Sveikatos
apsaugos ministro įsakymu, ligoninėje sustabdžius
COVID-19 poskyrio veiklą, sunkia forma sergantys
pacientai transportuojami
į Respublikinės Panevėžio
ligoninės infekcinių ligų
skyrių.

Vaikų vasaros stovyka „Pažinimo vasara 2022“
Štai ir baigėsi pirmoji
jaunimo centro organizuotos edukacinės programos
„Pažinimo vasara“ pamaina Žiobiškio turistinėje bazėje. Vaikų vasaros stovyklos edukacinė programa
įgyvendinama iš projekto
„Tapk 2“, kurį vykdo Švietimo mainų paramos fondas. Programa finansuojama Europos Sąjungos
fondo bei Rokiškio rajono
savivaldybės lėšomis. Stovykloje 7 dienas ilsėjosi
8-12 metų vaikai.

Oro prognozės nieko gero
nežadėjo, tačiau oras buvo
dėkingas stovyklautojams:
nei karšta, nei šalta, nei lijo,
nei nelijo. Kūrybingai programos vadovų parengta
programa kiekvieną dieną
skatino patirti kažką naujo,
pamatyti – dar nematytą, pajausti – dar nepajaustą.
Pirmoji diena prasidėjo
susipažinimo,
komandos
formavimo žaidimais, eks-

Nepriklausomas rajono laikraštis

Privaloma dėvėti
„Atsižvelgiant į tai, kad
COVID-19 ligos virusas
cirkuliuoja aplinkoje, siekiant sumažinti ligonių bei
darbuotojų užsikrėtimo riziką, ligoninėje lankytojams
privaloma dėvėti nosį ir
burną dengiančias apsaugos
priemones, įeinant į skyrių
būtina dezinfekuoti rankas“,
– teigė R. Martinėlis.
Pasak ligoninės vadovo,
įstaigoje taikomos būtinos
COVID-19
prevencinės
priemonės: pacientų ir darbuotojų testavimas pasireiškus ūmiems viršutinių
kvėpavimo takų infekcijos
požymiams, kosėjimo ir
čiaudėjimo kultūra, patalpų
ir paviršių dezinfekcija, vėdinimas ir kt.
Aušra
MALINAUSKIENĖ
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Pirmasis pusmetis Rokiškyje – daugėja mažųjų rokiškėnų
Pirmųjų šešių šių metų
mėnesių skaičių statistika
Rokiškio krašte nuteikia pozityviai: daugiau naujagimių
ir santuokų bei mačiau mirčių.

Nikoles. Populiariausi per šį
pusmetį užregistruotų berniukų vardai: Adas, Arijus, Pijus,
Jokūbas, Matas, Lukas, tokių
suteikta po du“, – vardijo A.
Sketerytė-Jasinevičienė.

Populiariausi vardai
Aistės Sketerytės-Jasinevičienės, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos ir archyvų
skyriaus vedėjos, duomenimis,
per šešis 2022 metų mėnesius
Rokiškio rajone gimė 89 vaikai, iš jų – 6 užsienyje, atitinkamai per tą patį laikotarpį pernai: 78 ir 11.
„Populiariausi per šį pusmetį užregistruotų mergaičių
vardai: keturios Kamilės, trys
Mėtos, po dvi Barboras, Elijas, Gabijas, Sofijas, Estelas,

Išvažiuojamosios
santuokos
Per 2022-ųjų pirmąjį pusmetį Rokiškio krašte registruota 41 santuoka, per tą patį
laikotarpį pernai susituokė mažiau – 30, porų.
„Į šį skaičių įtrauktos visos
santuokos, apskaitytos užsienyje ir bažnyčioje. Per pirmąjį
šių metų pusmetį išvažiuojamųjų santuokų nebuvo, tačiau
liepą numatytos dvi tokios
santuokos: Ilzenbergo dvare
ir Levandų Vanagynėje. Dar
viena išvažiuojamoji santuo-

Į Rokiškio Sirenos redakciją kreipėsi Vytauto
gatvės gyventojas (redakcijai vardas ir pavardė
yra žinomi), prašydamas
pasiteirauti, kodėl jau du
mėnesius duobė Vytauto
gatvės važiuojamojoje dalyje ties senelių globos namais (jų adresas Vytauto
g. 35A, Rokiškis) kelia nepatogumų vairuotojams ir
netgi pėstiesiems. Gal prieš
porą mėnesių gatvė pradėta tvarkyti, išasfaltuota, tačiau netrukus ir vėl atsira-

do. Pasak pranešėjo, dabar
duobė užpilta akmenukais,
tačiau jau tris savaites atvažiuoja technika, sušluoja
išsibarsčiusius akmenis ir
vėl išvažiuoja. Esą duobę
pripylė skaldos, ženklą pastatė ir paliko.

Pasaulio sveikatos organizacijos
ekspertai
ketvirtadienį
susirinks
spręsti, ar beždžionių
raupų protrūkis turi būti
pripažintas tarptautinio
masto ekstremalia visuomenės sveikatai padėtimi
ir pasiųstas aukščiausio
laipsnio pavojaus signalas, kokį tik gali paskelbti
ši Jungtinių Tautų agentūra.

to ekstremalią visuomenės
sveikatai padėtį.
Tačiau dauguma ekspertų, tuo metu rengusių
rekomendaciją PSO vadovui Tedrosui Adhanomui
Ghebreyesusui (Tedrosui
Adanomui Gebrejesusui),
nusprendė, kad padėtis dar
nėra tokia rimta, nors ir
išreiškė didelį susirūpinimą dėl protrūkio masto ir
paragino imtis intensyvių
atsakomųjų veiksmų ligos
plitimui pažaboti.
Dabar, daugėjant užsikrėtimo atvejų ir ligai per
pastarąją savaitę išplitus į
dar šešias šalis, šaukiamas
antras posėdis.
Jei komitetas rekomenduos PSO vadovui pripažinti, kad šis protrūkis atitinka
tarptautinio masto ekstremalią visuomenės sveikatai
padėtį, jis taip pat pasiūlys
laikinų priemonių, turinčių
užtikrinti geresnę prevenciją, sulėtinti ligos plitimą
ir reguliuoti pasaulinį sveikatos apsaugos sistemų atsaką.
Tačiau nėra nustatytas

ka numatyta rugpjūčio mėnesį
Salų dvare“, – sakė A. Sketerytė-Jasinevičienė.

Su užsienio piliečiais
Pasak skyriaus vedėjos, šį
pusmetį apskaitytos 8 santuokos, sudarytos bažnyčioje, o
per tą patį laikotarpį pernai jų
buvo 6.
„Metrikacijoje skyriuje šį
pusmetį neregistravome nei
vienos santuokos su užsienio
valstybės piliečiu ar piliete. Iš
įtrauktų į apskaitą užsienyje
sudarytų santuokų nuotakos
ar jaunikiai buvo iš Bulgarijos, Vokietijos ir Ukrainos.
Pastaroji santuoka sudaryta
su Ukrainos piliete dar 2021
metais“, – kalbėjo A. Sketerytė-Jasinevičienė.
Vis tik vienas skaičius iš

2022-07-22

gana viltingos pirmojo pusmečio statistikos nedžiugina,
registruotos 45 ištuokos, per tą
patį laikotarpį pernai – 41.

Mirčių priežastys
Pašnekovės teigimu, per šešis šių metų mėnesius Rokiškio
rajone registruotos 299 mirtys,
tai gerokai mažiau, nei per tą
patį laikotarpį pernai – 349.
„Pagrindinės mirties priežastys yra kraujotakos sistemos
ligos, piktybiniai navikai. Sąlyginai nemažai mirčių registruota dėl COVID -19 ligos ar
jos sukeltų pasekmių“, – sakė
A. Sketerytė-Jasinevičienė.
Aušra
MALINAUSKIENĖ

Dingstanti ir vėl atsirandanti duobė Vytauto gatvėje,
Rokiškyje – vandentiekininkų darbas

Pasidomėjus duobe gyvai, tikrai susidarė įspūdis,
kad automobiliams naudos ji
nedaro – netyčia užvažiavus
ant akmenukais užmėtytos
zonos, galima ir mašiną sugadinti. Dėl ko susidarė ši

duobė ir kada ji bus sutvarkyta, paklausėme Rokiškio
miesto seniūno Arūno Krasausko. Deja, jis nieko paaiškinti negalėjo ir informavo,
kad Vytauto gatvė – Lietuvos
automobilių kelių direkcijos
nuosavybė, o tvarko ją AB
„Kelių priežiūra“.
Lietuvos automobilių kelių direkcijos atstovas Saulius Jansonas apie duobę
Vytauto gatvėje paaiškino
plačiau: „Minėtoje vietoje
tvarkoma vandentiekio trasos avarija, kurios taisymo

metu UAB „Rokiškio vandenys" yra išfrezavę kelio
dangą. Kelio dangą įmonė
sutvarkys, pilnai pašalinus
vandentiekio avariją.“
Gaila, kad vandentiekio
avarijos likvidavimo darbai
gerokai užsitęsė. Galbūt ši
informacija, kad Rokiškio
gyventojams Vytauto gatvėje
žiojinti duobė – ne vis tiek,
UAB „Rokiškio vandenys“
darbus paspartins. Jeigu ne,
pasidomėsime papildomai.
Rita GRIGALIENĖ

laikas, kada šios išvados
bus viešai paskelbtos.

sustabdyti infekcijos plitimą ir išgelbėti žmonių
gyvybes“, – spaudos konferencijoje sakė Tedrosas
Adhanomas Ghebreyesusas.
Pasak jo, PSO tvirtina,
perka ir siunčia testus į daugelį šalių. Visgi jis pabrėžė,
kad viena iš galingiausių
kovos su beždžionių raupais
priemonių yra informacija.
„Dėl to PSO toliau bendradarbiauja su pacientais
ir bendruomenių atstovais,
kad parengtų ir pateiktų informaciją, reikalingą
paveiktoms
bendruomenėms“, – sakė PSO vadovas.
PSO ekstremaliųjų situacijų vadovas Michaelas
Ryanas (Maiklas Rajanas)
sakė, kad LGBTQ bendruomenė yra viena iš labiausiai
įsitraukusių ir atsakingų.
Anot jo, ji dešimtmečius
sunkiai dirbo kovojant su
ŽIV, „todėl esame visiškai
tikri, kad ši bendruomenė
gali glaudžiai įsitraukti, tai
daro ir darys“.
Pirmieji žmonių užsikrėtimo į raupus panašiais
beždžionių raupais atvejai

PSO spręs, ar skelbti aukščiausio lygio perspėjimą dėl beždžionių raupų

Per PSO ekstremaliųjų
situacijų komiteto antrąjį
posėdį dėl beždžionių raupų bus išnagrinėti duomenys apie blogėjančią padėtį,
daugiau kaip 70-yje šalių
nustačius beveik 14 tūkst.
šios virusinės ligos atvejų.
Nuo gegužės pradžios
apie beždžionių raupų atvejus vis dažniau pranešama
iš šalių, nepriklausančių
Vakarų ir Centrinės Afrikos
regionui, kur ši virusinė liga
ilgą laiką buvo endeminė.
Birželio 23 dieną PSO
sušaukė ekspertų komiteto
posėdį, kad šis patartų, ar
skelbti tarptautinio mas-

Informacinė kova
96 proc. užregistruotų užsikrėtimo šia virusine liga atvejų yra susiję su
homoseksualiais
vyrais,
„daugiausia tais, kurie pastaruoju metu turėjo daug
anoniminių ar naujų partnerių“, trečiadienį spaudos
konferencijoje sakė PSO
beždžionių raupų ekspertė
Rosamund Lewis (Rozamund Luis).
Pasak PSO, paprastai jie
yra jauno amžiaus ir daugiausia gyvena miestuose.
Komitetas
išnagrinės
naujausias tendencijas ir
duomenis, kovos priemonių
veiksmingumą ir pateiks rekomendacijas, kokių veiksmų šalys ir bendruomenės
turėtų imtis protrūkiui suvaldyti.
Koks bebūtų komiteto
sprendimas dėl tarptautinio
masto ekstremalios visuomenės sveikatai padėties,
„PSO ir toliau darys viską,
ką gali, kad padėtų šalims

Nepriklausomas rajono laikraštis

buvo užfiksuoti 1970 metais. Beždžionių raupai nėra
tokie pavojingi ir užkrečiami kaip raupai, pasaulyje
galutinai išnaikinti iki 1980
metų.

„Baugus ir varginantis
dalykas“
Europos ligų prevencijos
ir kontrolės centras (ECDC)
informavo, kad iki pirmadienio 27-iose Europos ekonominės erdvės šalyse buvo
patvirtinti 7 896 beždžionių
raupų atvejai.
Daugiausiai užsikrėtimo
atvejų – 2 835 – užregistruota Ispanijoje. Vokietijoje jų patvirtinta 1 924,
Prancūzijoje – 912, Nyderlanduose – 656, Portugalijoje – 515.
„Labai tikėtina, kad tam
tikras seksualinis elgesys
palengvino ir gali dar labiau
palengvinti beždžionių raupų plitimą homoseksualių
vyrų grupėse“, – teigiama
pranešime.
Danijos bendrovė „Bavarian Nordic“ yra vienintelė laboratorija, gaminanti

licencijuotą vakciną nuo
beždžionių raupų, ir skiepų
šiuo metu itin trūksta.
JAV protrūkio epicentre
Niujorke, kur užregistruota
daugiau kaip 460 užsikrėtimo atvejų, iki sekmadienio
buvo suleista arba suplanuota suleisti 21 500 vakcinos dozių. 20-40 metų amžiaus vyrai stovėjo ilgose
eilėse, kad gautų skiepą.
JAV valstybės sekretoriaus patarėja pasauliniams
viešiesiems reikalams Loyce Pace (Lois Peis) sakė,
kad dėl COVID-19 ir kitų
sveikatos krizių pasauliui
„labai sunku“ kovoti dar ir
su beždžionių raupais.
„Žinau, kad tai gali būti
baugus... ir, tiesą sakant,
varginantis dalykas“, – sakė
ji žurnalistams Ženevoje.
Vis dėlto „jau daug daugiau žinome apie šią ligą,
jau anksčiau sugebėjome
sustabdyti jos protrūkius ir,
svarbiausia, turime medicininių ir kitokių kovos priemonių“, sakė L. Pace.
BNS inform.
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Kodėl autobusų vairuotojai nenori parduoti bilietų,
atsakė Autobusų parko direktorius Antanas Taparauskas
Tie, kurie autobusais
važinėja nedažnai, gali
susidurti su staigmena –
patekti į autobusus pirmenybę turi tie, kurie bilietus
įsigijo autobusų stoties kasoje arba internetu. Kiti gi
rizikuoja likti už autobuso
durų. „Rokiškio Sirena“
pagalvojo, kad vis tik verta atkreipti dėmesį į tai ir
paraginti
keliaujančius
autobusais bilietus įsigyti
iš anksto.
Situacija – nei pirmyn,
nei atgal
Ne pirmą kartą tenka
susidurti su situacija, kad
UAB „Rokiškio autobusų
parkas“ rytinio autobuso,
važiuojančio į Panevėžį,
vairuotojai laikosi taktikos
prašyti keleivių įsigyti bilietus stotyje arba internetu,
nenoriai aptarnauja tuos,
kurie nori įsigyti bilietą autobuse, motyvuodami tuo,
kad „gali neužtekti vietų“.
Beje, panaši taktika pastebima ir kitų miestų autobusuose, tik gal detaliau paaiškinama, kodėl taip daroma.
Liepos 18 d. mikroautobusą vairavęs darbuotojas,
nors autobusiukas ir buvo
apytuštis, buvo familiarus,
sakė, kad parduoti bilieto

autobuse negali. Iki išvykimo likus mažiau nei 10
minučių, siuntė eiti pirkti bilieto į stotį. Anksčiau,
vykstant tuo pačiu maršrutu, tikrai pasitaikydavo, kad
autobusas būdavo apypilnis,
o pakeliui, surenkant keleivius kitose stotelėse, jie nebetilpdavo į sėdimas vietas
ir tik vairuotojo žmogiškumo dėka būdavo priimami
važiuoti. Tą liepos 18 d. vairuotojas, atidžiau pažiūrėjęs
į laikrodį, vis tik pardavė
bilietą autobuse, nors per tą
laiką jokių pasikeitimų neįvyko (jis prieš tai minėjo,
kad parduoti bilieto negali, kadangi neturi kažkokių
dokumentų). Važiuodamas
pro stoteles kaimuose, vairuotojas keleiviams autobuse pirkti bilietus leido be
kalbų.
Vairuotojas turi
įsitikinti, kad visi,
įsigiję išankstinius
bilietus, neliks be vietų
Ar „Rokiškio autobusų
parkas“ laikosi naujos keleivių aptarnavimo politikos, ir
kodėl, paklausėme įmonės
vadovo Antano Taparausko.
Jis maloniai sutiko paaiškinti situaciją.
Uždarosios akcinės ben-

drovės vadovo komentaras:
„Atsakant į klausimą, kodėl
vairuotojai vengia parduoti
bilietą autobuse, - vairuotojai rekomenduoja įsigyti
bilietą autobusų stotyje tam,
kad keleivis tikrai gautų sėdimą vietą autobuse. Mat
padidėjus keleivių srautams,
gali atsitikti taip, kad visi
bilietai bus parduoti. Pavyzdžiui, autobusas turi 10
sėdimų vietų ir bilietai išparduodami iš anksto (stotyje
arba internetu), o koks vienas keleivis dar ir nusiperka
bilietą iš vairuotojo. Tokiu
atveju pirmenybė teikiama
iš anksto bilietą įsigijusiems
keleiviams. Tam, kad išsiaiškintų, ar tokios situacijos
nėra, vairuotojas, prieš išvykdamas, iš stoties operatorės turi pasiimti keleivių
žiniaraštį. Jame jis turi galimybę pamatyti, kad laisvų
vietų užteks iki pat Panevėžio (ir kad nėra išankstinių
bilietų pvz., iš Kupiškio),
tada jau gali parduoti bilietą
autobuse. Atkreipiu dėmesį,
kad anksčiau buvo galima
stebėti tam tikras keleivių
srautų tendencijas, buvo
galima matyti, kada reikia
didesnio, kada mažesnio
autobuso. Šiuo metu tokių
dalykų pasakyti nebeįma-

noma, todėl autobusuose
gali pasitaikyti ir daugiau,
ir mažiau žmonių. Išanalizavę pajamų ir sąnaudų
santykį, matome, kad šiuo
metu Bendrovei finansiškai
neapsimoka šiuo maršrutu
siųsti didelio autobuso, nes
patiriami nuostoliai: būna
didelis tik keleivių, vykstančių trumpais maršruto
atstumais, skaičius (pvz.,
nuo Panevėžio kolektyvinių
sodų iki Panevėžio miesto ir
atvirkščiai).“

Situacija stebima
Turėjome pastabų ir dėl
vairuotojų kultūros... Į tai
A. Taparauskas atsakė,
kad šiuo klausimu skundų susilaukia vis rečiau,
kadangi nuolat primena
vairuotojams etikos taisykles, klientų aptarnavimo
ypatumus. Paklausus „Rokiškio autobusų parko“ direktoriaus, ar nepagalvoja
apie tai, ar nevertėtų kai
kuriais reisais leisti vykti
didesniems autobusams,

A. Taparauskas sutiko,
kad nutraukus „Lietuvos
geležinkelių” maršrutą iš
Rokiškio, tokia galimybė įmanoma. Situacija yra
stebima ir analizuojama,
o jai pasikeitus, iškilusios
problemos bus sprendžiamos.
Tad, mieli autobusų keleiviai, pasirūpinkite bilietais iš anksto.
Rita GRIGALIENĖ

Užimtumo tarnyboje, nuspręsta, kad tinkamiausia
bausmės rūšis – areštas. Už
nusikalstamą veiką, numatytą Baudžiamojo kodekso 243
straipsnyje teismo baudžiamuoju įsakymu jam paskirta
bausmė – 30 parų areštas. Už
nusikalstamą veiką, numatytą
Baudžiamojo kodekso 2811
straipsnio 1 dalyje – 45 parų
areštas. Subendrinus už abi
nusikalstamas veikas skirtas
bausmes, bausmė – 45 paros
arešto. Ši bausmė sumažinta
trečdaliu, kadangi byla išnagrinėta supaprastinto proceso
tvarka, todėl galutinė bausmė
- 30 parų areštas. Kadangi
nuteistasis vis dar nėra įvykdęs anksčiau paskirtos bausmės – nesumokėjęs 2020 metais skirtos baudos, todėl ši
bausmė pridėta prie 2022 m.
liepos 15 d. skirtos bausmės.
J. M. turės sumokėti 38 MGL
(1900 Eur) dydžio baudą, o

arešto atlikimui turės nuvykti
į Šiaulių tardymo izoliatorių.
Teisės vairuoti visų rūšių
kelių transporto priemones
uždraudimo terminas pailgėjo iki 4 metų, o motoroleris,
saugomas Biržų rajone esančioje saugojimo aikštelėje,
bus konfiskuotas valstybės
nuosavybėn.
2022 m. liepos 15 d. priimtas teismo baudžiamasis
įsakymas yra neįsiteisėjęs.
Jis išsiųstas nuteistajam. Per
14 dienų nuo šio dokumento
įteikimo nuteistasis turi teisę
pareikšti prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme
žodžiu, prašyti skirti kitokią
bausmę, tačiau praėjus šiam
laikotarpiui,
baudžiamasis
įsakymas įsiteisėja ir yra neskundžiamas.
Rita GRIGALIENĖ

Tik trys kilometrai žvyrkeliu, bet girtam – tarsi kliūčių ruožas

Rokiškio rajono gyventojas J. M. iš Onuškio miestelio į namus vyko motoroleriu. Nors atstumas iki
namų buvo nedidelis – vos
3 km, vyras pateko į nelaimę. 2022 m. birželio 12 d.,
pavakary, Rokiškio rajone,
Juodupės seniūnijoje, ties
Užubalių kaimu, jis vertėsi ir smarkiai susižalojo.
Iš įvykio vietos vyras buvo
išvežtas į ligoninę. Rokiškio
rajono ligoninės nebepakako – teko vykti į Vilniaus
Žalgirio klinikas. Kas kaltas? Ogi girtumas!

Pareikšti kaltinimai dėl
dviejų nusikalstamų
veikų
J. M. pirmą kartą į alkotesterį įpūtė 2,30 promiles,
antrą kartą - nustatytas 2,23
promilių neblaivumas. Pritaikius paklaidą, galutinis
neblaivumas - 2,19 promilių.
Kadangi nustatytas girtumas
viršijo 1,51 promilę, pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal
Baudžiamojo kodekso 2811
straipsnio 1 dalį. Be to, paaiškėjo, kad niekada neturėjęs teisės vairuoti transporto
priemones, vyras piktybiškai vengė atlikti anksčiau

Panevėžio apylinkės teismo
Rokiškio rūmų teismo baudžiamuoju įsakymu paskirtą
baudžiamojo poveikio priemonę – uždraudimą vairuoti
visų rūšių kelių transporto
priemones 3 metams. Už šią
nusikalstamą veiką numatyta atsakomybė Baudžiamojo
kodekso 243 straipsnyje.

3 km atstumas pasirodė
per didelis
Ikiteisminio tyrimo metu
kaltinamasis J. M. savo kaltę
pripažino visiškai. Jis papasakojo, kad jam priklausančiu,
bet jo vardu neregistruotu,
be valstybinių numerių, motoroleriu „Piago Nrg Power“
iš Onuškio miestelio važiavo
į namus, esančius už 3 km.
Buvo be šalmo, išgėręs, bet
iš pradžių jautėsi drąsiai, nors
ir visą dieną Onuškyje gėrė
degtinę ir išgėrė tikrai nemažai. Esą prieš išvažiuodamas
namo, po išgertuvių, labai
smarkiai apgirtęs nesijautė,
apsvaigimą pajuto tik bevažiuodamas. Nors ir pasijuto
smarkiai apgirtęs, nusprendė
kelionę tęsti, nes nedidelį atstumą tikėjosi įveikti lengvai.
Deja, žvyrkelyje motorolerį
sumėtė ir neblaivus vairuo-

tojas griuvo. J. M. per avariją
patyrė rimtus veido sužalojimus, todėl medikų buvo išgabentas į Vilniaus Žalgirio
klinikas. Motorolerį, kurio
girtas nesuvaldė, vyras buvo
pirkęs prieš savaitę iki įvykio.
Žinojo, kad nubaustas,
bet to nepaisė
J. M. pripažino, jog žinojo, kad vairuoti jam uždrausta
iki 2023 m. rugsėjo mėnesio.
Tokia baudžiamojo poveikio
priemonė jam buvo skirta dėl
tokio pat nusikaltimo 2020
metais. Probacijos tarnyboje
šiam vyrui buvo paaiškintos
bausmės vykdymo sąlygos
ir kas gresia, jei jų nesilaikys. Teismo baudžiamuoju
įsakymu 2020 metais skirtos
baudos J. M. nėra sumokėjęs
nė cento - oficialiai niekur
nedirba, gauna tik bedarbio
pašalpą.
Pagalbą iškvietė pro šalį
važiavusi moteris
Atvykus į eismo įvykio
vietą pirmajam policijos ekipažui, policininkai prie nuvirtusios transporto priemonės
rado moterį, kuri papasakojo,
kad važiavo tuo pačiu žvyrkeliu link Onuškio ir pamatė

šioje vietoje gulintį motorolerį, o šalia - sužeistą vyriškį.
Moteris policininkams sakė
iškvietusi greitąją medicinos
pagalbą ir policiją. Moteris to
momento, kaip J. M. nugriuvo nuo motorolerio, nematė.
Vyras netrukus greitosios
pagalbos automobiliu buvo
išvežtas į ligoninę, o į įvykio
vietą atvyko dar vienas policijos ekipažas, turėjęs pasirūpinti transporto priemonės
nuvežimu.
Bausmė – areštas ir nuo
2020-ųjų niekur
nedingusi bauda
Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmų teisėjas
Giedrius Nemeikšis baudžiamąją bylą išnagrinėjo rašytinio proceso tvarka. Buvo
priimtas teismo baudžiamasis
įsakymas, kuriuo tenkintas
prokurorės Virginijos Kliaugienės pareiškimas. Kadangi
kaltinamasis ankščiau teistas, naujas nusikalstamas
veikas padarė, turėdamas
neišnykusį teistumą, penkerių metų laikotarpyje baustas administracine tvarka ir
turi galiojančių neįvykdytų
administracinių nuobaudų,
yra nedirbantis, registruotas
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Lietuvių kovotojams už laisvę pastatytam paminklui
Červonkoje (Latvija) – 90 metų
1932 m. liepos 17 d. Červonkos kapinėse (Latvija)
pradėtas statyti paminklas
1919-1920 m. žuvusiems
už Lietuvos laisvę kariams
savanoriams – iš Lietuvos
atvežtos būsimo paminklo
liejinių formos, pasamdyti vietos darbininkai,
kurie dirbo sąžiningai ir
energingai, todėl po keleto
savaičių iškilo paminklo
kontūrai, pro kuriuos pravažiuojantys vietos gyventojai visada atkreipdavo
dėmesį. Praėjus 90 metų
nuo paminklo statybų pradžios, ilgametė 1919-1920
m. Lietuvos savanorių
karių kapų Rokiškio rajono bendrijos pirmininkė
Rimantė Norvaišienė bei
Laisvės kovų istorijos muziejaus Obeliuose vadovas
Valius Kazlauskas kartu
su „Rokiškio Sirenos“ žurnaliste aplankė garbingo
atminimo nusipelniusias
vietas.
Paminklas lietuvių
kovotojams už laisvę
išliko ir sovietmečiu
Pirmiausia
aplankytos
karių savanorių kapinės
Červonkoje, kuriose amžino
poilsio atgulė 31 1919-1920
metais kovose su bolševikais žuvęs lietuvis karys
savanoris. Amžinojo poilsio
vietoje - įspūdingas betoninis paminklas, kuris yra
6,5 metrų aukščio. Jo autorius - skulptorius Stasys
Stanišauskas. Apgalvota paminklo simbolika: jo viršuje
– stilizuoti spinduliai, Lietuvos simbolis Vytis ir žuvusio
kario atvaizdas. Aukštėliau
lietuvių ir latvių kalbomis
užrašyta: „Žuvusiems Lietuvos kariams 1919–1920 m.“
Apatinėje paminklo dalyje lietuviški žodžiai: „Keleivi,
pasakyk Lietuvai, kad mes
žuvome, gindami Tėvynę“.
Šio paminklo istorija tokia,
kad žuvusiųjų karių, palaidotų laukuose ir miškuose, palaikai buvo iškasti ir
surinkti į didelę, specialiai
padarytą dėžę – karstą. Lašų
valsčiaus (Latvija) valdyba
pasiūlė juos palaidoti Červonkos kaimo katalikų kapinaitėse, sausame gražiame
pušynėlyje, netoli Ėglainės
geležinkelio stoties, prie
Ėglainės–Subatos vieškelio.
Ten visai netoli ir Lietuvos
siena. Prie paminklo – cementiniai kryželiai su žuvusių karių pavardėmis, kai
kurie kariai išliko nežinomi.
Visi palaikai užkasti vienoje
vietoje, kuri pažymėta viduryje esančiu kryželiu – ant-

kapiu. Iškilmingas Červonkos paminklo atidengimas,
šventinimas ir mirusiųjų minėjimas įvyko 1932 m. spalio 2 d. Dalyvavo Lietuvos
ir Latvijos valstybių bei kariuomenių atstovai. Muziejininkas pasakojo, kad paminklo atidengimo iškilmes
stebėjo ir Feliksas Mažeikis,
jaunas kaimo vaikinukas iš
Obelių valsčiaus, kuris vėliau tapo partizanu, politiniu
kaliniu, sąjūdiečiu bei vienu
iš telkėjų dėl karių savanorių
kapų tvarkymo.
Per daugelį metų ir didysis Červonkos paminklas, ir
cementiniai kryželiai, veikiami laiko, pradėjo irti, trupėti, todėl 1995 metais paminklas buvo restauruotas,
pastatyti nauji paminkliniai
kryžiai. 2010 metais šalia šių
kapinių atidengtas kryžius ir
netoliese žuvusiems Ilukstės
pulko lietuvių-latvių kuopos
partizanams.
Už didelio betoninio
paminklo bei 31 kryželio
su žuvusiųjų pavardėmis
– paminklas Konstantinui
Kupšanui, mirusiam 1989
metais. Ant jo paminklinio
akmens lietuvių ir latvių
kalbomis parašyta: „Išėjęs
su laisvės viltimi“. Yra žinoma, kad ši asmenybė sovietmečiu daug prisidėjo, kad
paminklas Červonkoje išliktų. Jo iniciatyva užsodintas
liepomis paminklas, kuris
buvo tarsi atitvertas nuo pašalinio dėmesio, tapo slapta
traukos vieta nemažai daliai
rokiškėnų,
pravažiuojančių naujai pastatytu keliu į

Daugpilį. Tiesiog stebuklas,
kad kovotojų už laisvę kapai tuo istorijos laikotarpiu
buvo nesunaikinti. Tai bene
vienintelis tokio pobūdžio
paminklas, išsaugotas sovietinės okupacijos laikais. Įdomiai susiklostė K. Kupšano
likimas. Jam mirus, Rokiškio krašto sąjūdiečių, kurie
tvarkė karių savanorių kapines, sprendimu, iš Ėglainės
kapinių šeimos nesukūrusio
K. Kupšano palaikai buvo
perkelti šalia jo išsaugoto
paminklo, todėl, atvykę pagerbti žuvusių Lietuvos didžiavyrių, karių savanorių,
turime galimybę pagerbti ir
K. Kupšano atminimą.
Rimantės Norvaišienės
gyvenimo prasmė –
karių savanorių kapų
tvarkymas
Kaip prasidėjo rūpinimasis 1919-1920 metais žuvusių karių savanorių kapais,
papasakojo Laisvės kovų
istorijos muziejaus Obeliuose vadovas V. Kazlauskas. Pasak jo, prasidėjus
Atgimimui, susikūrė būrelis
bendraminčių, kurių veiklos
kryptis buvo 1991-1920 metais žuvusių Lietuvos karių
savanorių kapų tvarkymas
tiek Rokiškio krašte, tiek
Latvijos Respublikoje, jų
atminimo renginių organizavimas. Bendraminčių telkėja
tapo Rimantė Norvaišienė.
Paskelbus Lietuvos Nepriklausomybę, bendraminčiai
užregistravo
1919-1920
m. Lietuvos savanorių karių kapų Rokiškio rajono

bendriją. Rimantė tapo šios
bendrijos pirmininkė. Ji pasakojo, kad tokį pavadinimą pasiūlė bendrijos narys,
bendramintis, tremtinys, sąjūdietis, šviesaus atminimo
Pranas Turonis. Bendrijos
veikloje aktyviai dalyvavo
dabar jau šviesaus atminimo
asmenybės: Leonas Seibutis,
Pranas ir Leonora Turoniai,
Feliksas Mažeikis, Tautvilis
Aleksiejus, prisijungė Algis Kuolas, Algis Paršonis.
Jų pastangomis pagaminti
nauji paminkliniai kryžiai,
sutvarkytos Rokiškio senosiose kapinėse esanti karių
savanorių kapavietė, aptverta metaline tvorele, svarbiausia, apie 1995 metus,
restauruotas paminklas Červonkoje. Rimantė tapo pagrindine šios veiklos telkėja.
Ji nuolat, pati vairuodama,
raudonu sovietiniu automobiliu suko ratus po Rokiškio
ir Latvijos kraštą, tvarkydama kapavietes. Iš viso yra 93
1919-1920 metais žuvusių
karių savanorių kapavietės.
Rimantė pasidalijo prisiminimais, kad 1988 m.
Vėlinių išvakarėse istorinės
atminties pamokos vyko
Červonkoje. Tada šimtai rokiškėnų jau be baimės atvyko pagerbti čia palaidotų kareivių. Tai buvo prasmingas
renginys Atgimimo aušroje.
Tokie lankymaisi tapo tradicija. Rimantės rūpesčiu tapo
tradicija lankyti Červonkos
kapines vasario 16-osios
paminėjimo metu. Tai – ir
Latvijos bei Lietuvos draugiškų susitikimų vieta. Čia
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lankosi moksleiviai, istorijos mylėtojai, valdžios atstovai.
Ir dabar, pabendravus su
Rimante Norvaišiene, nors
ši moteris jau sulaukusi garbaus amžiaus, tačiau matyti,
kad lietuvių savanorių kapų
tvarkymas jai – ypatinga
misija. Netgi, prieš vykstant
lankyti kapų, ryte buvusi,
kaip tada sakė, prastos sveikatos, išsiruošusi į kapines,
ji kaipmat atsigavo ir jokiais
būdais net nepagalvotum,
kad galėtų skųstis sveikata. Nuvykus į Červonką bei
Subatę Latvijoje, Rimantė
čiupo šluotą ir itin pedantiškai nušlavė menkiausius
šapelius nuo kapų. Ši veikla,
anot Rimantės, jos gyvenimui suteikia prasmės.
Susipynusi Lietuvos ir
Latvijos istorija
Kaip paminėjo V. Kazlauskas, tvarkomi 10 karių
kapų Subatės katalikų kapinėse, Ilukstos miesto kapinėse - vienas kapas, Sventės
miestelio katalikų bažnyčios
šventoriuje - vienas kapas,
Sventės miestelio kapinėse
- 8 karių savanorių kapai,
Červonkos kapinėse, kaip
jau minėjome, - 31 kapavietė.
Frontas tarp bolševikų ir
lietuvių 1919-1920 m. ėjo
Lietuvos ir Latvijos pasienyje. Kariai buvo laidojami
netoli mūšio vietų esančiose
kapinėse. Kartais kapai likdavo bevardžiai. Kai kurie
šaltiniai teigia, kad minėti
kapai – iš mūšių su ber-

montininkais. V. Kazlauskas
sakė, kad tokių duomenų,
kad susidūrimai su bermontininkais būtų vykę Rokiškio
krašte, neturi. Čia savo tvarką bei valdžią bandė įvesti
bolševikai, terorizuodami
vietos gyventojus, ypatingai
ūkininkus, kurdami revoliucinius komitetus. Vėliau tos
žemės tapo Latvijos Respublikos dalimi, kadangi 1921
m. kovo 30 d. susitarimo
aktu buvo pasirašyta Lietuvos - Latvijos sienos sutartis. Pagal šią sutartį Lietuva
gavo Šventosios–Palangos
pajūrio ruožą (iš viso 183
km²) ir nedidelį pasienio
ruožą ties Zarasais, o Latvija – dalį šiauriausių Lietuvos gyvenviečių, iš viso 290
km². Tarp tokių gyvenviečių
pateko ir tos, kuriose atsidūrė lietuvių karių kapai.
Laukiame idėjų
Šiais metais iki Červonkos paminklo lietuvių kariams savanoriams jubiliejaus planuojama kapavietę
padengti granitine akmens
skalda. Lėšas aplinkos prie
paminklo tvarkymui skyrė
Rokiškio rajono savivaldybė. Iki spalio 2-osios dar
yra šiek tiek laiko. Turintys
idėjų, kaip būtų galima paminėti paminklo 90-metį,
kviečiami jomis pasidalinti
su Rokiškio krašto muziejininkais arba „Rokiškio Sirenos“ redakcija.
Rita GRIGALIENĖ

2022-07-22

8 psl.
Liepos 29 d. (penktadienį) 10 val. šaukiamas Rokiškio rajono savivaldybės tarybos posėdis. Posėdis vyks Rokiškio rajono savivaldybės I a. salėje. Tarybos posėdžio darbotvarkė ir sprendimų
projektai skelbiami interneto svetainėje adresu:
http://old.rokiskis.lt/lt/e-demokratija/posedziai.
html

Užs. 1811

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. 1814

Rokiškio rajono savivaldybė skelbia šiuos konkursus:
1. 2022 m. rugpjūčio 1 d. konkursą Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos direktoriaus pareigoms
eiti. Konkurso atrankos posėdžio data – 2022 m.
lapkričio 24 d.;
2. 2022 m. rugpjūčio 1 d. konkursą Rokiškio jaunimo centro direktoriaus pareigoms eiti. Konkurso atrankos posėdžio data – 2022 m. lapkričio 24 d.
Daugiau informacijos: https://rokiskis.lt/gyventojui/konkursai-ir-darbo-pasiula/

Užs. 1819

Geri dalykai privalo tęstis!

Vasarai ritantis į antrą pusę, tėveliai pradeda
galvoti apie pasiruošimą
mokyklai. Pirma klasė –
labai svarbus įvykis tiek
tėveliams, tiek mažiesiems mokinukams, todėl
Rokiškio rajono savivaldybė nori, kad jis būtų
kuo sklandesnis ir jau antrus metus rugsėjo 1-osios proga įteiks visiems
būsimiems
mokiniams
Pirmoko krepšelį.
„Pernai ši idėja iš tiesų
labai pasiteisino – galėjome pradžiuginti net 220
pirmokų. Šiemet jau dabar
sulaukiame tėvelių klausimų dėl Pirmoko krepšelio.
Todėl norime informuoti, kad tėveliai neskubėtų

Nepriklausomas rajono laikraštis

pirkti kanceliarinių priemonių. Įvertinę galimybes,
šiemet taip pat tęsiame šią
tradiciją ir džiaugiamės,
kad šitaip galime palengvinti finansinę naštą tėveliams bei prisidėti prie
sklandesnės ir pirmosios
Mokslo ir žinių dienos
šventės“, – teigė Rokiškio
rajono savivaldybės meras
Ramūnas Godeliauskas.
Pirmoko rinkinį
sudarys:
Pieštukas, drožtukas;
Spalvoti pieštukai;
Trintukas;
Aplankalai
sąsiuviniams A5 formato;
Flomasteriai;
Akvarelė;
Dvipusis spalvotas kar-

tonas, A4;
Dvipusis spalvotas popierius;
Sąsiuvinis, 12 lapų, 1
klasei, linija;
Sąsiuvinis, 12 lapų, 1
klasei, langeliais;
Dvigubas drožtukas su
konteineriu;
Teptukų rinkinys;
Liniuotė;
Pieštukiniai klijai;
Klijai PVA;
Vaikiškos žirklės;
Piešimo albumas akvarelei;
Plunksnakotis;
Trumpos rašalo kapsulės, mėlyna spalva;
Šviesą atspindintis pakabukas;
Rokiškio rajono
savivaldybės inform.

ANTRADIENIS 07.26

PIRMADIENIS 07.25

SEKMADIENIS 07.24

ŠEŠTADIENIS 07.23
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06:00 Himnas
06:02 7 Kauno dienos
06:30 Praeitis ateičiai
07:30 Beatos virtuvė
08:30 Mes iš Ukrainos
09:00 Labas rytas,
Lietuva
09:30 Žinios
12:00 Pasaulio lengvosios
atletikos čempionatas
13:45 Komisaras
Montalbanas. Lobių
medžioklė
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų
koncertas
17:30 Praeitis ateičiai
18:30 Žinios
19:00 Euromaxx
19:30 Stilius

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

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 Mes iš Ukrainos
12:00 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite
12:30 (Ne)emigrantai
13:30 Mūsų gyvūnai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena,
Lietuva
16:25 Viktorija
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda
19:30 Draugiška Lietuva
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema

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 7 Kauno dienos
12:30 Kitą kartą Afrikoje
13:30 Veranda
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:25 Viktorija
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda
19:30 Draugiška Lietuva
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Dviračio žinios
22:00 Užkluptas
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20:30 Panorama
21:00 Mano daina
22:25 Parvežk mane šiąnakt namo
24:00 Dabar tavo eilė
01:30 Miestas 24
03:20 Dangus
04:15 Komisaras Montalbanas.
Lobių medžioklė
Tv3
06:00 Galingieji reindžeriai.
Žvėries galia
06:30 Kempiniukas Plačiakelnis
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga
07:30 Bailus voveriukas
08:00 Kempiniukas Plačiakelnis
08:30 Simpsonai
09:00 Skaniai ir paprastai
09:30 Maisto kelias
10:30 Penkių žvaigždučių būstas
11:00 Sveiki atvykę
11:30 Pragariškas Arabijos
15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Duokim garo!
18:00 Savaitė su Dviračio
žiniomis
18:30 Žinios
19:00 Gamtininko užrašai
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Jaunieji slaugytojai
21:45 Ir tada nebeliko nė vieno
23:20 Šerifas ir Banditas
00:55 Parvežk mane šiąnakt namo
02:30 Planeta Žemė 1
03:20 Tolimoji šalis Kinija:
Junanas
04:10 Mokslo ekspresas
04:25 Mis Marpl. Mėlynoji
pelargonija
Tv3
06:00 Monstrų viešbutis
06:30 Kempiniukas Plačiakelnis
21:30 Dviračio žinios
22:00 Užkluptas
22:45 Grančesteris
23:35 31-oji nuovada
24:00 LRT radijo žinios
00:05 31-oji nuovada
00:30 Mes iš Ukrainos
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Draugiška Lietuva
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Viktorija
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios
04:05 Savaitė
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Vizionieriai
05:15 Ponių rojus
Tv3

dykumos karštis
12:40 Paryžius. Gyventojai ir
gyvūnai
13:50 Naujoji karatė legenda
16:05 Enderio žaidimas
18:30 TV3 žinios
19:30 Naktis muziejuje
21:55 Ar galėsi kada nors man
atleisti?
00:05 Prarasta dukra
02:00 Stjuberis
03:50 Įstatymus gerbiantis pilietis
Lnk
06:25 Kikumba. Kovos dėl
karūnos
07:25 Deksterio laboratorija
07:55 Padūkėlių lenktynės
08:25 Tomo ir Džerio šou
08:55 Beprotiškos melodijos
09:20 Didysis Tomo ir Džerio
nuotykis
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga
07:30 Bailus voveriukas
08:00 Kempiniukas Plačiakelnis
08:30 Simpsonai
09:00 Raudonbatė ir 7 nykštukai
10:50 Kapitonas Zumas
12:40 Paryžius. Gyventojai ir
gyvūnai
13:45 Šuns tikslas
15:55 Gimęs tapti karaliumi
18:30 TV3 žinios
19:30 Veidrodėli, veidrodėli
21:50 Brangus krovinys
23:45 Kita nuomonė
01:30 Lojalioji
03:55 Už priešo linijos

10:25 Peliukas Stiuartas Litlis 2
11:50 Gaisrinės šuo
14:00 Riterio žvaigždė
16:45 Nuogas ginklas 2 1/2.
Baimės kvapas
18:30 Žinios
19:30 Legendos susivienija
21:20 Tėtukas namie
23:15 Pirmieji metai. Pasitikime
protėvius!
01:10 2012

ypatumai
12:25 Paranormalūs reiškiniai
13:35 Gordonas Ramzis
14:45 Ekstrasensų mūšis
17:30 Nacionaliniai darbo
ypatumai
18:30 Iškvietimas
19:30 Kaukės
22:00 Laiko patrulis
23:50 Amerikietiškos imtynės
01:50 Detonatorius

Btv

Lrytas

06:00 Info komentarai su Arnu
Mazėčiu
07:00 Filipinuose su Naidželu
Marvinu"
08:00 Pričiupom!
09:00 Kolibriai – žėrintys
pasiuntiniai
10:10 Slėpiningas pelėdų pasaulis
11:15 Naminių gyvulių gyvenimo

06.00 Juvelyrų klanas
08.00 Misija: laukinė gamta
08.30 Pokalbiai prie jūros
09.00 Aiškiaregė
10.00 Vantos lapas
10.30 Klausimėlis
11.00 Misija - vasara
11.30 Išpažintis su Marija
12.00 Vieno nusikaltimo istorija

08:25 Tomo ir Džerio šou
08:55 Beprotiškos melodijos
09:20 Alvinas ir burundukai
11:10 Šnipų vaikučiai
12:55 Mergina iš Džersio
14:55 Tutsi
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Transformeriai. Nugalėtųjų
kerštas
22:25 Bėgantis skustuvo
ašmenimis
01:30 Tėtukas namie

10:05 Slėpiningas pelėdų pasaulis
11:10 Naminių gyvulių gyvenimo
ypatumai
12:20 Paranormalūs reiškiniai
13:25 Gordonas Ramzis.
Nepažintos teritorijos
14:35 Ekstrasensų mūšis
17:30 Nacionaliniai darbo
ypatumai
18:30 Iškvietimas
19:30 Greitojo reagavimo būrys
21:30 Juodasis sąrašas
22:30 Matrica. Perkrauta
01:00 Gyvi numirėliai
01:55 Laiko patrulis

Btv
06:00 Info komentarai su Arnu
Mazėčiu
07:00 Lietuvos galiūnų
čempionato II-asis etapas
08:00 Pričiupom!
08:30 Tauro ragas
09:00 Baltijos galiūnų
čempionatas

Lrytas

07:30 Kempiniukas Plačiakelnis
08:00 Maisto kelias
08:55 Meilės sūkuryje
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
18:30 TV3 žinios
19:30 Tunelis
20:30 Dingusi moteris
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Vertikali riba
01:05 Naktinė pamaina
02:05 Elementaru

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 Bjauri tiesa
00:25 Mirtinas ginklas
01:20 Bėgantis skustuvo
ašmenimis 2049
04:00 Volkeris, Teksaso reindžeris

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 2 ginklai
23:05 Greitojo reagavimo būrys
00:55 Gyvi numirėliai
01:50 Matrica. Perkrauta
04:00 Akloji zona

Btv

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

05.15 Vantos lapas
05.45 Bušido ringas
06.15 TV parduotuvė
06.30 Misija - vasara
07.00 Išpažintis su Marija
07.30 Aiškiaregė
10.05 Gyvi
11.10 Neišsižadėk
12.15 TV parduotuvė

Lnk
06:25 Kikumba. Kovos dėl
karūnos
06:55 Bunikula
07:25 Deksterio laboratorija
07:55 Padūkėlių lenktynės

06.00 Juvelyrų klanas
08.00 Grilio skanėstai
08.30 Kaimo akademija
09.00 Aiškiaregė
10.00 Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu

Lrytas

06:00 Galingieji reindžeriai.
Žvėries galia
06:30 Didvyrių draugužiai
07:00 Monstrų viešbutis

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

22:45 Grančesteris
23:35 31-oji nuovada
24:00 LRT radijo žinios
00:05 31-oji nuovada
00:30 7 Kauno dienos
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Draugiška Lietuva
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Viktorija
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios
04:05 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite
04:30 Gamtininko užrašai
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Vizionieriai
05:15 Ponių rojus

07:00 Monstrų viešbutis
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis
08:00 Tunelis
08:55 Meilės sūkuryje
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
18:30 TV3 žinios
19:30 Tunelis
20:30 Dingusi moteris
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Apgaulės meistrai 2
01:05 Elementaru
02:05 Atostogos rifuose

10:00 Rimti reikalai
11:00 Keičiu žmoną
12:00 Vidurdienio žinios
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki....
20:30 Turtuolė varguolė
21:30 Žinios
22:30 Zodiako sugrįžimas
00:35 Mirtinas ginklas
01:30 Bjauri tiesa
03:15 Volkeris, Teksaso reindžeris

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 Vykdytojas
22:55 2 ginklai
01:00 Strėlė
01:55 Akloji zona

Btv

Tv3

Lnk

06:00 Galingieji reindžeriai.
Žvėries galia
06:30 Didvyrių draugužiai

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

06:00 FTB
07:00 Mano virtuvė geriausia
08:25 Teisingumo agentai
09:30 Kalnietis
10:35 Čikagos policija

05.15 Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06.30 Kryptys LT
07.00 Reali mistika
08.00 Juvelyrų klanas
09.00 Teisingumo agentai
10.05 Gyvi

Lrytas

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

14.00 Teisingumo agentai
16.00 Žinios
16.30 Lietuvos dvarai
17.00 Grilio skanėstai
17.30 Vantos lapas
18.00 Žinios
18.30 Bušido ringas
19.00 Reali mistika
20.00 Žinios
20.30 Žmonės, kuriuos galbūt
pažįstate
21.55 Kalėjimo pradžiamokslis
22.30 Žinios
23.00 Vieno nusikaltimo istorija
01.00 Teisingumo agentai
02.50 Reali mistika
03.35 Lietuvos dvarai
04.00 Misija - vasara
04.20 Aiškiaregė
05.10 Išpažintis su Marija
05.35 Vantos lapas
10.30 Klausimėlis
11.00 Bušido ringas
12.00 Vieno nusikaltimo istorija
14.00 Teisingumo agentai
16.00 Žinios
16.30 24/7
17.30 Neatrasta Rusija
18.00 Žinios
18.30 Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu
19.00 Reali mistika
20.00 Žinios
20.30 Lietuvos dvarai
21.00 Klausimėlis
21.30 24/7
22.30 Žinios
23.00 Vieno nusikaltimo istorija
01.00 Teisingumo agentai
02.50 Reali mistika
04.20 Aiškiaregė
05.10 Mažos Mūsų Pergalės
12.30 Kaimo akademija
13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Gyvi
17.30 Misija - vasara
18.00 Reporteris
18.30 Neatrasta Rusija
19.00 Reali mistika
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Mama
22.30 Reporteris
23.00 Neatrasta Rusija
23.30 Gyvi
00.30 Teisingumo agentai
02.30 TV parduotuvė
02.45 Mokslo ritmu
03.00 Gyvi
03.55 24/7
04.35 Reali mistika
11.10 Mama
12.15 TV parduotuvė
12.30 Neatrasta Rusija
13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Gyvi
17.30 Aiškiaregė
18.00 Reporteris
18.30 Neatrasta Rusija
19.00 Reali mistika
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Mama
22.30 Reporteris
23.00 Neatrasta Rusija
23.30 Gyvi
00.30 Teisingumo agentai
02.30 TV parduotuvė
02.45 Mokslo ritmu
03.00 Gyvi
04.35 Reali mistika
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PASLAUGOS

• Pjaunu trimeriu žolę. Aro
kaina 4,5 Eur. Tel. 8 686 22 897.
Rokiškis
• Žolės pjovimas trimeriu .
Tel. 8 613 31 097. Rokiškis
• Pjaunu žolę su trimeriu, su
benzopjūklu pjaunu krūmus .
Tel. 8 610 79 676. Rokiškis
• Vežu smulkius krovinius,
prekes nuosavu krovininu
VW Cady . Tel. 8 699 06 136.
Rokiškis

PERKA

• Automobilius. Stovis
nesvarbus: gali buti supuvęs,
areštuotas, ilgai stovintis, be
numerių, sudaužytas, tinkamas
tik į metalo laužą, angliškas arba
puikaus stovio . Kaina 1000 Eur.
Tel. 8 613 43 941. Rokiškis

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

NUOMA

11 psl.

• Nuomojama naujai atidaryta
trumpalaikio apgyvendinimo
vieta svečiams „Mykolo
tėčio gandrų pirtis“ tiks
šeimai ar kitiems svečiams,
kurių bus 1-5. Vieta netoli
nuo Rokiškio. Pas mus yra:
Wi-Fi, miegojimo vietos,
WC, dušas, mini virtuvytė,
šaldytuviukas, parkavimo
vieta, 2 terasos, pievutė ir
dar daug ko. Pas mus nėra
TV, skalbyklės, indaplovės.
Prašom kainų klausti Mykolo
tėčio. Tel. 8 619 57 433.
Rokiškis
• Tvarkingą 2 kambarių butą
ilgesniam laikotarpiui .
Tel. 8 606 14 217. Rokiškis
• Išsinuomočiau 1 kambario
butą Rokiškio mieste,
žemesniuose aukštuose. Gali
būti su daliniais patogumais .
Tel. 8 648 70 074. Rokiškis
• Išnuomojama buvusi
kirpykla miesto centre,
Nepriklausomybės a.12,
Rokiškis. Patalpos antrame
aukšte, yra laukiamasis,

2022-07-22

WC, virtuvėlė. Pagrindinės
patalpos plotas 14 kv.m.;
laukiamasis 30 kv.m.;
virtuvėlė 3,5 kv.m., WC 7
kv.m. . Kaina 160 Eur.
Tel. 8 677 08 977. Rokiškis
• Išnuomojamas 1 kambario
butas Taikos g. 3 .
Tel. 8 611 26 448. Rokiškis
• 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
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

• Namų valdos sklypą,
15 arų, be komunikacijų,
Bulvieniškio gatvėje Nr.
2, Rokiškio kaimiškojoje
seniūnijoje .
Tel. 8 676 08 775. Rokiškis

• 4 kambarių butą .
Tel. 8 674 41 075. Rokiškis
• Parduodu arba keičiu į
sodybą 4 kambarių butą,
antrame aukšte. Apšiltintos
sienos, grindys. Visi langai
atidaromi, speciali danga.
Visur sudėti roletai nuo
saulės. Įstiklintas balkonas.
Pakeista elektros instaliacija,
skaitikliai, santechnikos
vamzdžiai į plastikinius.
Tualete įrengta kriauklė ir t.t.
. Kaina 60000 Eur.
Tel. 8 606 00 103. Rokiškis
• Sodas Roki&scaron;kio
mieste, sodų bendrijoje
&ldquo;Saulėtekis&rdquo;,
Lanko g. 7-9. Yra vasarnamis,
pavėsinė, elektra, metalinis
garažas, 12,47 arų žemės,
sodas prižiūrėtas .
Tel. 8 615 39 043. Rokiškis
• 2 kambarių butą 1 aukšte.
Tinka komercijai .
Tel. 8 618 85 226. Rokiškis
• Namą/Sodybą ir 30 a
žemės Vanagynės k., 15
km nuo Rokiškio, 4 km
- Lukštai. Namas 59 kv.
Jauki, šviesi vieta, rūsys,
ūkiniai pastatai. Reikalingas
remontas (krosnis, langai),
nėra elektros. Stogas ir sienos
geros būklės, geri baldai .
Kaina 3400 Eur.
Tel. 8 602 73 755. Rokiškis
• Garažą Panevėžio g. 1 .
Kaina 6800 Eur.
Tel. 8 612 89 025. Rokiškis

• 2 kambarių butą Obeliuose,
Mokyklos g. 11-3 .
Tel. 8 606 71 431. Rokiškis
• 2 kambarių butą Obeliuose
Vytauto g. 2-4 .
Tel. 8 606 71 431. Rokiškis
• Namas/Sodybą ir 30 a
žemės Vanagynės k., 15
km nuo Rokiškio, 4 km Lukštai. Namas 59 kv. m
Jauki, šviesi vieta, rūsys,
ūkiniai pastatai. Reikalingas
remontas (krosnis, langai),
nėra elektros. Stogas ir
sienos geros būklės . Kaina
3400 Eur. Tel. 8 602 73 755.
Rokiškis
• 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

SIŪLO DARBĄ

NEKILNOJAMASIS TURTAS
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• Reikalingas
žmogus sumūryti garažui
priekyje ištrupėjusias
plytas . Tel. 8 674 41 075.
Rokiškis
• Skubiai reikalingi oro
kondicionierių gamybos
darbuotojai darbui Belgijoje
. Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
• Skubiai reikalingi
metalinių spintų surinkėjai
darbui Norvegijoje,
Stavangerio apylinkėje .
Kaina 3300 Eur.
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
• Skubiai reikalingi langų ir
durų gamybos darbuotojai
darbas Suomijoje . Kaina
1600 Eur. Tel. 8 611 45 080.
Rokiškis
• Ūkyje reikalingas
fermos darbininkas ir
melžėja. Suteikiamas
apgyvendinimas .
Tel. 8 615 34 570. Rokiškis
• Reikalinga darbuotoja
alaus bare. Pageidautina
vyresnio amžiaus. Darbo
grafikas slenkantis po
12 val. 4d. darbo 4
laisvos. Patirtis nebūtina,
apmokinsime. Atlyginimas
minimalus . Kaina 731 Eur.
Tel. 8 645 52 939. Rokiškis
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• UAB Ramundas GM
reikalinga (-s) padėklų
surinkėja (-s). Darbo vieta
- Panemunėlio gelež. stotis,
Rokiškio r. Darbas nuo 8.00 17.00 val. Darbo užmokestis
– neatskaičius mokesčių nuo
850 Eur iki 1000 Eur. Tel.
861003980 .
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• UAB Ramundas GM
reikalinga (-s) medienos
džiovyklos operatorė (-ius).
Darbo vieta - Panemunėlio
gelež. stotis, Rokiškio r.
Darbas pamaininis. Darbo
užmokestis – neatskaičius
mokesčių nuo 830 Eur iki 900
Eur. Tel. 861003980 .
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Skubiai reikalingi
ekskavatorininkai darbui
Danijoje . Kaina 4400 Eur.
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
• Skubiai reikalingi virtuvės
šefai ir virėjai darbui
Suomijoje, įvairūs miestai. .
Kaina 2250 Eur.
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
• Ieškau jaunos, energingos
merginos padėti daryti live
transliacijas .
Tel. 8 678 05 029. Rokiškis
• Mobiliu gateriu reikia
išpjauti apie 10 kubų
medienos Rokiškio rajone .
Tel. 8 686 30 199. Rokiškis
• Ieškomas automobilių
kėbulų paruošėjas dažymui .
Tel. 8 622 06 975. Rokiškis
• Nedidelio ūkio 12 karvių
priežiūrai reikalinga melžėja
ir šerikas . Tel. 8 615 83 220.
Rokiškis
• Reikalingi 4 žmonės:
moterys ar vyrai rinkti
mėlynės miške šukomis,
nuvežu ir parvežu . Kaina
50 Eur. Tel. 8 603 03 310.
Rokiškis
• Ieškau kas galėtų atlikti
vieno kambario remontą.
Reikia tik nuplėšti senas lubas
ir ištapetuoti . Tel. 8 626 88
416. Rokiškis
• Reikalinga atsakinga,
sąžininga moteris Rokiškyje
prižiūrėti garbaus amžiaus
senolių porą jų namuose
(gyventi kartu, maistui
gaminti, padėti pasirūpinti
higiena, buitimi). Gali dirbti
moterys, atvykę iš Ukrainos .
Tel. 8 611 12 458. Rokiškis
• Darbas apsaugos
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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

Tel. 8 662 40 983. Rokiškis
• Galiu prižiūrėti senyvo
amžius žmogų ar vaiką
turiu patirties, galiu dirbti ir
išeiginėmis .
Tel. 8 625 24 087. Rokiškis
• Vyras ieško darbo galiu
dirbti ir darbo dienomis, ir
savaitgaliais .
Tel. 8 609 92 779. Rokiškis
• Moteris ieško bet kokio
darbo Rokiškio rajone .
Tel. 8 678 26 467. Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo,
galiu dirbt lauko darbus, galiu
padėt seniems žmonėms turiu
patirties . Tel. 8 624 11 019.
Rokiškis
• 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.
Tel. 8 609 92779. 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

GYVULIAI, GYVŪNAI

BALDAI

IEŠKO DARBO
• Du 18 metų vyrukai
ieško darbo, galime dirbti ir
savaitgaliais .
Tel. 8 692 39 074. Rokiškis
• Ieškau buhalterės darbo.
Galiu vesti bet kokios teisinės
formos įmonės apskaitą .
Tel. 8 600 26 449. Rokiškis
• Vyras ieško darbo su B,
C,TR1, TR2, SZ
kategorijomis. Be patirties .
Tel. 8 675 72 055. Rokiškis
• Moteris ieško darbo .
Tel. 8 602 46 951. Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo .
Tel. 8 678 26 467. Rokiškis
• Ieškau darbo .
Tel. 8 638 84 915. Rokiškis
• Ieškau darbo. Atliksiu
įvairius ūkio darbus .

Yra ir šviesios spalvos .
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Dvigulį išskleidžiamą fotelį
. Kaina 125 Eur.
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Batų dėžę . Kaina 48 Eur.
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Išskleidžiamą kampą su
dėže patalynei . Kaina 285
Eur. Tel. 8 685 42 153.
Rokiškis
• IKEA baltą lovytę 1.8 m
ilgio . Tel. 8 618 33 452.
Rokiškis
• Kampinę spintą. Aukštis
210 cm, gylis 60 cm . Kaina
150 Eur. Tel. 8 624 26 219.
Rokiškis
• 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

• Naudotus, kokybiškus
baldus, išvalyti, veikiantis
miegojimo mechanizmas.
Didžioji sofa 190, dvivietė
120, fotelis apie 100x100.
Baldai sunkūs, išsivežti
patiems. Galim pridėti ir
derantį staliuką (+40 Eur) .
Kaina 60 Eur.
Tel. 8 613 82 564. Rokiškis
• Išsiskleidžiamą kampą su
daiktadėže . Kaina 195 Eur.
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Medinę spintelę, fabriko
gamybos . Kaina 51 Eur.
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Atskiras sekcijos dalis po
41 Eur, 31 Eur, 51 Eur .
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Taburetes, 1 vnt. po 13 Eur.

• Pieninių veislės 1 mėn.
buliuką . Tel. 8 623 31 100.
Rokiškis
• Įvairaus amžiaus mišrūnus
triušius, galima mainyti į
paukščius . Tel. 8 604 83 293.
Rokiškis
• Pieningą ožką. Kaina
sutartinė . Tel. 8 686 94 796.
Rokiškis
• Avis ir prieauglį. Lietuvos
šiurkščiavilnės, romanovai .
Tel. 8 671 39 211. Rokiškis
• Nebrangiai avis . Kaina
120 Eur. Tel. 8 675 96 103.
Rokiškis

KITA

• Medsukį, padėtis kasečių
keičiasi viduje . Kaina 50 Eur.
Tel. 8 606 13 398. Rokiškis
• Aliuminį Bidoną 40 l .
Kaina 25 Eur.
Tel. 8 660 52 637. Rokiškis
• Sausas malkas, atraižas,
atvežu . Tel. 8 671 89 551.
Rokiškis
• Kokybiškus be žievės ir
kitų priemaišų medienos
pjuvenų briketus RUF.
Viename padėkle supakuota
960 kg. Kaina 1 padėklo 435
Eur., tame tarpe 9% PVM.
Atsiėmimas Miškininkų
10, Rokiškis. Už papildomą
mokestį galime pristatyti
iki pirkėjo sandėlio . Kaina
435 Eur. Tel. 8 656 20 131.
Rokiškis
• Sulčių spaudimo įrangą
(presas, tarka, pasterizatorius)
. Tel. 8 686 02 301. Rokiškis
• Spygliuočio atraižas.
Atvežame . Tel. 8 680 49 599.
Rokiškis
• Du naujus cinkuotus
kibirus . Tel. 8 682 20 068.
Rokiškis
• Špagatą polipropileną sodui
daržui ūkiui. Kaina derinama
. Tel. 8 682 20 068. Rokiškis
• Didelės talpos plastikinę
sandarią talpą/statinę ~200
l. Vandeniui ar kitiems
poreikiams. Būklė gera.
Perkant 2 vnt. kaina derinama
. Kaina 20 Eur.
Tel. 8 682 20 068. Rokiškis
• Naujus orinius pistoletus .
Kaina 80 Eur.
Tel. 8 646 04 605. Rokiškis
• Gartraukį virš pečiaus .
Kaina 20 Eur.
Tel. 8 611 52 763. Rokiškis
• Naują kiliminį taką.
Išmatavimai 140x70 .
Tel. 8 604 36 830. Rokiškis
• Hidroforą VJ10A-24CL.
Pirktas naujas, naudotas
metus laiko . Kaina 150 Eur.
Tel. 8 648 20 294. Rokiškis
• Kapinių tvorelę 3,50 m x
2,45 m . Tel. 8 620 31 730.
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Rokiškis
• 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
• 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,
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

BUITINĖ TECHNIKA
• Naudotą dujinę viryklę
Hansa. Viršus veikia gerai,
orkaitė sugedus. Apačioj yra
stalčius . Kaina 30 Eur.
Tel. 8 615 41 365. Rokiškis
• Veikiančius kavos aparataus
Bosch Vero pro 100 140
Eur, Jura E40 100 Eur,
Bosch Bevenuto B20 30 Eur,
Delonghi 80 Eur .
Tel. 8 650 72 350. Rokiškis
• Gerai veikiančią skalbimo
mašiną ARDO. 1000 apsukų,
5 kg, 40 cm gylis. A+A klasės
. Kaina 70 Eur.
Tel. 8 622 68 880. Rokiškis
• 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
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DOVANOJA

MAISTO PRODUKTAI

• Išpjautus medelius
nedideles vyšnias, obelis .
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• Šaldiklį SNAIGĖ, pasiimti
patiems . Tel. 8 618 33 452.
Rokiškis
• 3 mėn kalytės, skubiai
ieško namų .
Tel. 8 671 39 211. Rokiškis
• Dovanojam 2 mėnesių
šuniukus liko dvi mergaitės
labai nuostabios .
Tel. 8 609 94 872. Rokiškis
• Mokinio rašomą staliuką,
2 sekcijas, 3 durų spintą
drabužiams, šaldytuvą
veikiantį, bet reikia remonto
durims . Tel. 8 620 71 468.
Rokiškis

• Kaimiškai augintų mėsinių
vištų skerdieną, kilogramo
kaina 6 eurai .
Tel. 8 624 91 461. Rokiškis
• Ekologiškai augintus
svogūnus su laiškais. Galimas
didelis kiekis. Svogūnai auga
Rokiškio raj. Kriaunose .
Tel. 8 657 67 301. Rokiškis

GARSO TECHNIKA
• Veikiantį muzikinį grotuvą
SONY . Kaina 45 Eur.
Tel. 8 622 68 880. Rokiškis
• Android multimediją yra
wifi, bluetoot, lasvų rankų
įranga, navigacija, galima
žiūreti filmus, youtbe . Kaina
75 Eur. Tel. 8 698 72 751.
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA
• Toshiba Z930 kompiuterį,
neblogos būklės, naujas
pakrovėjas, baterija laiko apie 2
val. Pridedu kompiuterio krepšį
. Kaina 200 Eur.
Tel. 8 698 37 381. Rokiškis
• Stacionarų kompiuterį Intel®
Core i5-7400 4 GB DDR4
Ram. Vaizdo plokštė NVIDIA
GeForce GT 220. 120 GB SSD
naujas. Korpusas naujas Aero
Cool. Windows 10 . Kaina 215
Eur. Tel. 8 675 00 301. Rokiškis
• Intel Pentium G4400
stacionarų kompiuterį. 4 GB
ram DDR4 120 GB SSD
naujas. Windows 10 . Kaina
145 Eur. Tel. 8 675 00 301.
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI
• iPhone 7, veikia puikiai,
spalva jet black, 128 GB .
Kaina 90 Eur.
Tel. 8 677 80 190. Rokiškis
• Naudotą, veikiantį iPhone
6S 32GB . Kaina 65 Eur.
Tel. 8 620 38 158. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA
• Naują, galingą benzopjūklą
HPG . Kaina 90 Eur.
Tel. 8 604 36 830. Rokiškis
• Trakroriuką Stiga Vila,
variklis 10,5 hp, pavarų dėžė
mechaninė, deka trijų peilių
tvarkinga . Kaina 650 Eur.
Tel. 8 674 53 910. Rokiškis
• Tvarkingą Jonsered
traktoriuką 2011 m., variklis
15,5 hp su tepalo filtru,
pavarų dėžė mechaninė,
deka dviejų eilių su šoniniu
išmetimu, viskas veikia kaip
priklauso. Ką tik parvežtas .
Kaina 1400 Eur.
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Viking žolepjoves . Kaina
155 Eur. Tel. 8 625 04 387.
Rokiškis
• Naują, savaeigę žoliapjovę
su žolės surinkimo dėže .
Kaina 230 Eur.
Tel. 8 631 25 562. Rokiškis
• Tvarkingą traktoriuką
Husqvarna, variklis 12,5
hp, pavarų dėžė mechaninė,
dėka dviejų peilių su šoniniu
išmetimu, 97 cm pločio, nauji
filtrai, tepalai, akumuliatorius,
karbiuratorius . Kaina 1230
Eur. Tel. 8 674 53 910.
Kupiškis
• 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

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS
• Tvarkingą batutą su tinklu,
pilnas komplektas. Skersmuo
3 m . Kaina 80 Eur.
Tel. 8 620 24 459. Rokiškis
• Riedučius 38-39 dydžio .
Kaina 8 Eur.
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis

• Batutą puikios būklės, su
apsaugine sienele .
Tel. 8 618 02 647. Rokiškis
• 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

STATYBINĖ ĮRANGA
• Įvairaus pjovimo statybinę
medieną . Tel. 8 699 33 786.
Rokiškis
• Lapuočių medienos
dailylentes .
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Spygliuočių medienos
lauko dailylentes .
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Medieną .
Tel. 8 625 85 804. Rokiškis
• Už patrauklią kainą
savadarbes obliavimo stakles
Teirautis tel. 8 612 95721 .
Tel. 8 618 33 617. Rokiškis
• 4 cm storio sausas lentas .
Tel. 8 682 16 830. Rokiškis
• Įvairią pjautą statybinę
medieną . Tel. 8 671 89 551.
Rokiškis
• Geros kokybės pjautą
statybinę medieną .
Tel. 8 618 33 452. Rokiškis
• Suvirinimo inverterį Jasic
arc 200. Naujas . Kaina
140 Eur. Tel. 8 610 70 183.
Kupiškis
• Įvairaus pjovimo statybinę
medieną . Tel. 8 699 33 786.
Rokiškis
• 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
ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Seniai nenaudojamą
melžimo aikštelę. Būklė
patenkinama, kaina sutartinė.
Jūžintai . Tel. 8 604 36 830.
Rokiškis

• Javų kombaino SAMPO
naudotas dalis .
Tel. 8 682 20 385. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS
• Audi A6 2000 m. TA
galiojanti . Kaina 1400 Eur.
Tel. 8 678 68 321. Rokiškis
• Dviratį, ratai 28" . Kaina
170 Eur. Tel. 8 659 64 181.
Rokiškis
• BMW 525 iš Vokietijos,
2004 11, benzinas, vienas
šeimininkas, kėbulas be
rūdžių, tikra rida 207 tūkst.,
geros padangos . Kaina
3499 Eur. Tel. 8 613 17 079.
Rokiškis
• Geros būklės moterišką
dviratį, stabdžiai kojiniai .
Kaina 100 Eur.
Tel. 8 659 64 181. Rokiškis
• Motorolerį Mosca fava
49cc, techniškai tvarkingas,
su dokumentais. Didžiausias
greitis 70 km/h . Kaina
500 Eur. Tel. 8 607 10 412.
Zarasai
• Dviratį 7 begių . Kaina
50 Eur. Tel. 8 622 75 014.
Rokiškis
• Seat Leon 2007 m. 1.9
tdi 77 kW. Nauja TA 2
metams. Šildomos sėdynės,
sutvarkyta važiuoklė, geros
m+s padangos. Daugiau
info telefonu . Kaina 2400
Eur. Tel. 8 673 06 263.
Panevėžys
• Vaikišką paspirtuką.
Reguliuojasi aukštis. Tinka
iki 100 kg. Ties rankena šiek
tiek nusitrynę, bet važinėtis
netrukdo . Kaina 22 Eur.
Tel. 8 698 76 238. Rokiškis
• Citroen c8 2006 m. 2,0
hdi 79 kW TA iki 2023 11 .
Kaina 1200 Eur.
Tel. 8 686 86 738. Kupiškis
• Priekabą PVARI. Ilgis
1,85, plotis 1,55, tarp
vidinių arkų 1,08. Nauja TA,
draudimas . Kaina 390 Eur.
Tel. 8 622 68 880. Rokiškis
• VOLVO sunkvežimį .
Tel. 8 699 43 192. Rokiškis
• Pigiai dviratį 5-7 m
mergaitei ir dviratuką 2-5 m
vaikui, abiems dviratukams
yra pridedami ratukai. Tvirtą
paspirtuką 2-5 m vaikui .
Tel. 8 618 33 452. Rokiškis

• Opel Zafira 2001 m. TA
iki 2023-07-08 . Kaina 900
Eur. Tel. 8 695 28 930.
Rokiškis
• Jeep Grand Cherokee
2012 m., dyzelis, 3 L, juoda,
automatinė pavarų dėžė,
daug privalumų .
Tel. 8 612 67 388. Rokiškis
• Labai geros būklės
priekabą Zubrionok su tentu,
yra TA ir draudimas . Kaina
450 Eur. Tel. 8 647 10 234.
Rokiškis
• 2001m. Citroen xsara
2,0 HDI, TA iki 2023-09.
Pakeisti tepalai, filtrai.
Važiuoja puikiai . Kaina
1050 Eur. Tel. 8 647 10 234.
Rokiškis
• Opel Astra TA iki 2023
01 10 2 l 60 kW, labai geros
būklės, naujos padangos,
sėdi ir važiuoji . Kaina 985
Eur. Tel. 8 621 99 872.
Rokiškis
• Toyota Yaris 2004-10.
Labai tvarkinga. TA iki
2024-07. Labai ekonomiškas
automobilis . Kaina 1650
Eur. Tel. 8 647 10 234.
Rokiškis
• Naudotą elektrinį Minn
Kota valties variklį 40lbs .
Kaina 125 Eur.
Tel. 8 612 26 521. Rokiškis
• Moterišką dviratį mažai
naudotą. Obeliai . Kaina
55 Eur. Tel. 8 677 79 571.
Rokiškis
• 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
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šakė . Kaina 210 Eur.
Tel. 8 682 35 204. 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
TRANSPORTO PRIEMONIŲ
DALYS

• Kuro purkštukus tinkančius
Toyota Avensis 2.0 D,
Avensis Verso 2.2 D, Corolla
2.0 D, Corolla Verso 2.2 D.
Kodas Denso 23670-0G010.
Pilnai restauruoti. Atitinka
visus parametrus. Analogai:
23670-09030, 23670-09031,
23670-0G020. Yra 4 vnt .
Kaina 100 Eur.
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Audi A4 1996 m. 1.8 l,
sedanas . Tel. 8 629 45 390.
Rokiškis
• 2006 m. Opel Meriva
CDTI, pilka spalva .
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• Opel Zafira galinį dangtį .
Kaina 20 Eur.
Tel. 8 676 02 458. Rokiškis
• VW Golf 4 lieti lydinio
ratai R16 . Kaina 120 Eur.
Tel. 8 647 32 700. Rokiškis
• Mini kraną, leidžia tepalą.
Lietus ratus su kamerom
Mitsubishi, Isuzu . Kaina
750 Eur. Tel. 8 647 32 700.
Kupiškis
• Kuro siurblį tinkantį
Renault Espace, Laguna,
Megane, Megane Scenic
1.9 dTi 72 kW. Kodas
0460414993. Tikrintas, duodu
garantiją . Kaina 80 Eur.
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• VW Passat B5 B5+ 1.9 l 96
kW 85kW .
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
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Ukrainietiški varškės virtinukai Gambovci

TEŠLAI:
• 360 gramų varškės 9% (naudojau iš
kvadratinių pakelių)
• 1 vienetas kiaušinių
• 4 šaukštai kvietinių miltų
• 4 šaukštai manų kruopų
• 1 šaukštas cukraus
APVOLIOJIMUI:
• 100 gramų džiūvėsėlių
• 30 gramų sviesto
• 2 šaukštai cukraus
• 1 šaukštas cinamono

Iki Naujųjų liko 162 dienos.
Dangaus kūnai:
saulė teka 5.12 val.,
leidžiasi 21.37 val.
Dienos ilgumas 16.25 val.
Mėnulis (delčia)

Savo vardadienius
šiandien švenčia:

Magdalena, Dalius, Mantilė,
Marija
Rytoj: Apolinaras, Romula,
Tarvilas, Gilmina, Brigita, Roma,
Saidas, Saida
Poryt: Kristina, Kristoforas,
Kunigunda, Dargvilas, Dargvilė,
Kristupas

Šiandien Lietuvos
istorijoje:

1676 — Mažojoje Lietuvoje
gimė vertėjas Kristijonas Štimeris.
1693 m. įstojo į Karaliaučiaus universitetą, 1704 m. tapo Želvų klebonu, buvo vienas 1735 m . Biblijos
vertėjų. Mirė 1750 m.
1729 — Gardino srityje gimė
Vilniaus vyskupas, pirmasis Edukacinės komisijos pirmininkas Ignotas Jokūbas Masalskis. Nužudytas
1794 m.
1945 — gimė žymus lietuvių prozininkas, Lietuvos rašytojų
sąjungos narys Ramūnas Klimas.
Mirė 2002 m.
1946 — gimė vertėja Birutė
Gedgaudaitė. Iš prancūzų k. išvertė Albert&#39;o Camus dramą
„Kaligula“ (1983, 2004), iš ispanų
— D. Medio romaną „Mes, Riverai“ (1982), M. Prousto „Germantų
pusę“ ir kt. rašytojų prozos kūrinių.

Šiandien pasaulio
istorijoje:

1691 — anglų ir olandų kariuomenė sumušė prancūzus Indijoje.
1784 — gimė vokiečių astronomas ir matematikas Friedrich
Wilhelm Bessel (Frydrichas Vilhelmas Beselis).
1883 — gimė rusų politikas Lev
Kamenev (Levas Kamenevas), 1936
metais sušaudytas už sąmokslą
prieš Yosif Stalin (Josifą Staliną), tačiau vėliau išteisintas.
1878 — gimė lenkų rašytojas ir
pedagogas Janusz Korczak (Janušas Korčakas), garsios dviejų dalių
apysakos pasakos Karalius Motiejukas pirmasis autorius.

Post scriptum

Geriausia ir svarbiausia kiekvieno žmogaus išsilavinimo
dalis yra ta, kurią jis suteikia
pats sau.

PARUOŠIMO BŪDAS:
1. Į dubenį dėti varškę, įmušti kiaušinį, berti vanilę, cukrų, manų kruopas ir miltus, gerai
permaišyti. Paruoštą masę palikti pastovėti 20 minučių, kad manai išbrinktų.
2. Tuo tarpu pasiruošti virtinukų apvoliojimą. Į keptuvę dėti sviestą, ištirpinti. Berti džiūvėsėlius, cukrų, cinamoną ir pašildyti nuolat maišant iki kol pasklis malonus kvapas ir džiūvėsėliai šiek tiek apkeps. Nuimti nuo kaitros ir atidėti.
3. Imti po šaukštą išbrinkusios varškės masės ir tarp delnų suvolioti daugmaž graikinio
riešuto dydžio rutuliukus.
4. Didelime puode užvirinti vandens (jis kartais sūdomas, kartais ne čia pagal skonį). Sudėti paruoštus varškės virtinukus. Virti iki kol iškils į paviršių, tuomet pavirti dar apie 3-4
minutes.
5. Virtinukus išgriebti ir sudėti vienu sluoksiu ant lėkštės ar lentelės. Leisti pastovėti 2-3
minutes, jog šiek tiek sutvirtėtų ir susigertų skystis.
6. Imti po vieną virtinuką ir apvolioti džiūvėsėlių mišinyje.
7. Gambovci labai tinka tiekti su grietine, uogiene arba šviežiomis uogomis ar vaisiais.
• Audi A4 b6 1.9 96 KW,
nenurašyta, variklis geras,
pavarų dėžė taip pat, stiklas
sveikas, 5 bėgių . Kaina
700 Eur. Tel. 8 692 39 074.
Rokiškis
• VW Golf 4 skardinius
ratlankius su ratų gaubtais .
Kaina 30 Eur.
Tel. 8 622 00 057. Rokiškis
• Volkswagen, Audi,
Mercedes R18 naujus
ir dėvėtus ratlankius su
padangomis ir be .
Tel. 8 641 48 433. Rokiškis
• Nenaudotą generatorių
automobiliui ar kitai
technikai . Kaina 30 Eur.
Tel. 8 686 57 118. Rokiškis
• Audi R17 lietą lengvo

lydinio ratlankį . Kaina
30 Eur. Tel. 8 646 82 607.
Rokiškis
• 245/40 R18 padangas,
likutis apie 5 mm . Kaina
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

„Igničio“ mėnesio sąskaita
būtų 68,15 euro, „Enefit“ –
71,46 euro, „Elektrum Lietuvos“ – 63,05 euro, „Perlas
energijos“ – 61,47 euro, o
garantinio tiekimo – 64,25
euro.
Skaičiavimai atlikti darant prielaidą, jog per mėnesį suvartojama vidutiniškai
apie 150 kWh elektros, iš
jos 65 proc. dienos metu, o
35 proc. – nakties.

Pagal birželio „Nord
Pool“ biržos vidutinę kainą
(22,3 cento) pasirinkus planą su nefiksuota kaina už
„Elektrum Lietuvos“ elektrą
per mėnesį reikėtų mokėti
59,05 euro, „Enefit“ – 57,52
euro, „EGTO energijos“
– 55,99 euro, „Perlas energijos“ – 55,87 euro, „Igničio“ – 55,74 euro, „Birštono
elektros“ – 55,27 euro.
BNS inform.

LEA: per savaitę augo „Igničio“
ir „Enefit“ kainos, „Elektrum
Lietuvos“ – mažėjo
„Ignitis“ prognozuojama mėnesio sąskaita pasirinkus vienos laiko zonos
planą su fiksuota kaina
šią savaitę, palyginti su
praėjusia savaite, didėjo
4,5 euro iki 66,15 eurų,
„Enefit“ brango 1,79 euro
iki 65,24 eurų, „Elektrum
Lietuvos“ šio plano tarifas
mažėjo 1,18 euro iki 60,91
euro. „Perlas energijos“
siūloma kainos per savaitę
nesikeitė – 59,85 euro, garantinio tiekimo kaina nuo
liepos pradžios taip pat nekinta – 64,65 euro.

Liepos 19-ąją LEA fiksuotas „Igničio“ šio plano
tarifas siekia 44,1 cento
už kilovatvalandę (kWh),
„Enefit“ – 43,4 cento,
„Elektrum Lietuvos“ – 40,6
cento, „Perlas energijos“ –
39,9 cento.
Pasirinkus dviejų laiko
zonų planą prognozuojama
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Orų prognozė liepos 23 - 26 d.
Diena

Debesuotumas

Temperatūra

Vėjas

Liepos 23 d.

Naktį 18
Dieną 26

V,
5-10 m/s

Liepos 24 d.

Naktį 15
Dieną 22

V,
4-9 m/s

Liepos 25 d.

Naktį 15
Dieną 25

V,
4-9 m/s

Liepos 26 d.

Naktį 13
Dieną 27

V,
4-9 m/s

Kviečia į knygos „Atodangos
Notigalės skausmo spalgenų“
pristatymo vakarą

Kraštietis Povilas Stumbrys įrodė, kad sutelkta
pilietinė
bendruomenė,
kraštiečiai, istorikai gali
prasmingai veikti įamžinant Lietuvos laisvės kovų
atminimą,
svarbiausia
prisiminti ir pagerbti asmenybes kovojusius prieš
sovietinę okupaciją, už
Lietuvos laisvę, nepriklausomybę ir paaukojusius
savo gyvybes.

Lietuvos paštas išleidžia karo laivui
„Sūduvis“ skirtą pašto ženklą

Pašto ženklo nominalas
– 0,65 euro, tiražas – 25
tūkst. vienetų. Antspaudavimas pirmos dienos datos
spaudu išleidimo dieną
vyks Klaipėdos pašte (H.
Manto g. 7).
Tai – jau antrasis pašto
ženklas Lietuvos jūrinės istorijos tema. Pernai Lietuvos paštas išleido pašto ženklą motoriniam būrlaiviui
„Jūratė“.
„Sūduvis“
priklauso
„Lindau“ minų traluotojų
klasių laivams, kurių paskir-

tis – minų paieška, identifikavimas ir sunaikinimas.
Laivas unikalus tuo, kad per
savo istoriją buvo eksploatuojamas pagal paskirtį bei
išlaikė autentišką veikiančią
įrangą.
22 metus Lietuvos karinėse jūrų pajėgose tarnavęs „Sūduvis“ dalyvavo
įvairiose tarptautinėse ir
nacionalinėse pratybose ir
operacijose, taip pat NATO
projektuose.
Šį laivą Lietuvos kariuomenės Karinėms jūrų pajėgoms 1999 metais padova-

Povilo Stumbrio ir sutelktos pilietinės bendruomenės
pastangomis 2021 metais
atstatytas Notigalės pelkėje
esantis partizanų bunkeris,
žymintis 1946 metų gruodžio 12 dienos partizanų
kovą su sovietine kariuomene, sutvarkyta žuvusiųjų
partizanų Amžinojo poilsio
vieta Pandėlio kapinėse, rė-

mėjų aukomis kapavietėje
pastatyta paminklinė lenta.
Povilo pastangomis atsivėrę ir prabilę istorijos
liudininkai tarsi po mažą atminties giją nupynę istorinę
tiesą apie žuvusius partizanus, jų gyvenimą ir garbingos kovos akimirkas.
Prabilę istorijos liudininkai, kaip teigia Povilas
Stumbrys, didžiulė vertybė,
tačiau ji paženklinta laiko
iškeliauja....
Ieškančiam iškyla klausimų, pamąstymų...
Bendraujant su kraštiečiu
Povilu Stumbriu, šiuo metu
besidarbuojančiu Vokietijoje, norisi vis klausti, iš
kur ta tvirtybė, kantrumas,
o svarbiausia nuoseklus užsibrėžto tikslo siekimas ir
gebėjimas visa tai prasmingai jungti į vieną bendrą vi-

nojo Vokietija. Pastarosios
šalies jūrų pajėgose laivas
M1071 „Koblenz“ vardu
tarnavo nuo 1958 metų.
Pernai „Sūduvis“ baigė savo 63 metus trukusią
tarnybą ir buvo perduotas
Lietuvos jūrų muziejui.
Šiuo metu muziejumi virtęs laivas yra prišvartuotas
nuolatinėje stovėjimo vietoje Klaipėdoje, Danės upėje
prie Pilies tilto.
Laivas-muziejus
duris
lankytojams atvers per Jūros
šventę liepos pabaigoje.
BNS inform.
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sumą.
Dar viena jungianti visuma, vainikuojanti ilgų metų
pastangas, Povilo Stumbrio
išleista knyga „Atodangos
Notigalės skausmo spalgenų“, kurios sutiktuvės įvyks
rugpjūčio 5 dieną Laisvės
kovų istorijos muziejuje
Obeliuose.
Turėsime galimybę susitikti ir pabendrauti su knygos autoriumi ir gal būt Jūs
paklausite knygos autoriaus
“Iš kur ta tvirtybė ir kantrumas...“
Kviečiame 2022 m. rugpjūčio 5 d. 17 val. į knygos „Atodangos Notigalės
skausmo spalgenų“ sutiktuves Laisvės kovų istorijos
muziejuje Obeliuose.
Laisvės kovų muziejaus
Obeliuose inform.
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VAIZDO TECHNIKA

PREKĖS VAIKAMS

PRAŠO PADOVANOTI

• Gerai veikiantį televizorių
Samsung 6series (smart TV).
Įstrižainė 125 (50 colių) . Kaina
250 Eur. Tel. 8 627 57 222.
Rokiškis
• 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

• Vokišką Teutonia vežimą.
Lopšys, sportinis su
papildomais priedais, visiems
vaikučio augimo poreikiams.
Triratis, manevringas, stabilus,
ratas su amortizatoriumi,
priekinio rato manevringumas
360 . Kaina 90 Eur.
Tel. 8 682 20 068. Rokiškis
• Naujus gerus baldus: spintą
125 Eur., minkštą kampą 185
Eur., lovą, sekciją, komodą,
taburetes . Tel. 8 685 42 153.
Rokiškis

• Gal kas dar turi metalofonui
skambinti lazdelę .
Tel. 8 612 47 934. Rokiškis
• Gal kas padovanotų mažojo
šiferio lapus .
Tel. 8 623 43 539. Rokiškis

DRABUŽIAI/AVALYNĖ
• Visai naujas kuprinytes, su
etiketėm, platus pasirinkimas.
Kaina 10-23 Eur .
Tel. 8 678 05 029. Rokiškis
• Visai naujas, šiuolaikiškas

rankines, labai didelis ir platus
pasirinkimas .
Tel. 8 678 05 029. Rokiškis
• Sukneles, ūgis 128- 134 cm
. Kaina 15 Eur.
Tel. 8 615 53 423. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI
• Pianiną Petrov, 3 pedalų .
Kaina 200 Eur.
Tel. 8 620 71 468. Rokiškis

AUGALAI
• Šieną 2022 metų, 40 rulonų,
pakraunu, galima atvežti .
Tel. 8 624 11 926. Rokiškis

- Gal iškrečiam Jonui
pokštą ir į stiklinę vietoj
limonado pripilam degtinės?
- O gal geriau man tokį
pokštą iškrečiam?
***
Kalbasi du draugai:
– Apie ką tu tiek svajoji?
– Aš svajoju apie tai, kaip
vieną kartą sutiksiu fėją, kuri
man padovanos tūkstantį
eurų.
– O kodėl ne milijoną?
– Na, milijoną tai jau visai
nerealu.
***
- Ar jūs nusikaltimą
įvykdėte taip, kaip aš ką
tik nupasakojau? - klausia
teisėjas kaltinamojo.
- Ne, bet jūsų idėja irgi
nebloga.
***
Motina sako savo dukrai:
- Matai, aš jau 25 metai
kaip ištekėjusi ir vis myliu tą
patį vyrą.
Dukra atsako motinai:
- Na va, bus gražu, kai

tėtis sužinos.
***
Vyras pagavo žmonos
meilužį ir pradėjo jį mušti.
Žmona, puolusi į neviltį,
sako jam:
- Paleisk jį, juk jis tavo
vaikų tėvas!
***
Pas psichiatrą:
- Daktare, aš nuolat
sapnuoju ta patį košmarą:
uošvienę, kuri už pavadėlio
vedžioja krokodilą. Jūs tik
įsivaizduokit: gruoblėta,
žalsvai pilka oda, tamsiai
rudos karpos, neapykanta
degantis žvilgsnis ir baisūs,
geltoni ir aštrūs dantys...
- Taip, tai iš tikro baisu...
- Palaukit, daktare,
aš dar apie krokodilą
nepapasakojau.
***
Čiukčis apklausiamas su
vertėjo pagalba:
- Čiukči, sakyk, kur
paslėpei auksą?
Vertėjas:

Leidėjas – UAB „Rokiškio Sirena“, Nepriklausomybės a. 12, Rokiškis,
Tel. 8 666 76777 reklama@rokiskiosirena.lt

Skelbimai priimami: www.rokiskiosirena.lt, UAB Zirzilė, Panevėžio g. 12-1 Rokiškis
Spausdina - UAB „Vakarų spaustuvė”

ISSN 2351-7433

Neturint raštiško UAB Rokiškio Sirena sutikimo, bet kokią laikraščio „Rokiškio Sirena” informaciją kopijuoti ir platinti griežtai draudžiama

- Čiukči, sakyk, kur
paslėpei auksą?
Čiukčis:
- Nesakysiu.
Vertėjas:
- Jis nesakys.
- Čiukči, jei nepasakysi
kur auksas, mes tave
nušausim.
Vertėjas:
- Čiukči, jei nepasakysi
kur auksas, jie tave nušaus.
Čiukčis:
- Auksas užkastas prie
įėjimo į jurtą.
Vertėjas:
- Šaukit, vis tiek
nepasakys.
***
Grįžusi iš paskaitų į
bendrabutį studentė randa
verkiančią draugę.
- Kas atsitiko?
- Nusiunčiau tėvams
laišką, kad duotų pinigų
kompiuteriui nusipirkti.
- Ir jie nedavė?
- Ne, atsiuntė
kompiuterį.
Leidžiamas antradieniais ir
penktadieniais
Laikraščio tiražas – 3000 egz.
Redakcija už skelbimų, reklamos
ir užsakomųjų straipsnių turinį
neatsako

