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Juodupės pasiekti nepavyko –
pasiblaškęs po kelią, užmigo ir buvo
pažadintas policininkų
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Iš Rokiškio rajono mero Ramūno
Godeliausko susitikimo su Seimo
nariais – veiksmų planas karo atveju
darosi aiškesnis

Nors Europos krepšinio veteranų čempionate
pelnyta 9-oji vieta, Gintaras Kravčenka
parsivežė daug gerų įspūdžių
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Panemunėlyje apsigyvenęs
dainininkas iš Malaizijos Sherman
Tan tikisi negatyvumą pašalinti savo
muzika

4 p.
Kai kuriems
žmonėms siūloma
privalomai lankytis
pas medikus
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Tarptautinio
menininkų
susitikimo
„Vieversynė 2022“
vaisiai – 30 kūrybos
darbų
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Pristatyta nauja pramoga – žaidimas GOLFink,
kurį galės išbandyti kiekvienas rokiškėnas
Rokiškyje jau galima
išbandyti dar vieną naują
žaidimą. Tai - nauja ir populiarėjanti golfo kryptis
GOLFink. Šalia Rokiškio
krašto muziejaus (arba
kitaip – Rokiškio dvaro)
įrengta speciali šiam žaidimui skirta aikštelė. Liepos
22 d. dvaro parke vyko šios
naujos vasaros pramogos
pristatymas.

Apie žaidimo subtilybes –
iš įmonės atstovo
Apie tai, kokių yra golfo
lazdų, kaip reikia stovėti,
prieš mušant kamuoliuką,
kokios yra šio žaidimo taisyklės, papasakojo Aurelijus
Daškevičius, atvykęs iš Kauno. Jo vadovaujama įmonė
užsiima golfo žaidimo trasų
projektavimu bei įrengimu
bet kurio norinčio gyventojo
ar įmonės kieme. Reikalavimų teritorijos dydžiui nėra,
kai tuo tarpu tikrojo golfo
žaidimo laukai - didžiuliai.
A. Daškevičius sakė nesantis
šio sporto profesionalas, o
tik mėgėjas, tačiau šiuo metu
į GOLFink žiūri su dideliu
azartu sudominti kiek galima
daugiau žmonių.
Išbandė ir muziejaus
darbuotojai
Naujai įrengtą GOLFink
aikštelę Rokiškio krašto mu-

2022 metų liepos 21
dieną 14 val. 23 min. Bendrajame pagalbos centre
(BPC) gautas pranešimas,
kad Rokiškio rajone, Pužonių kaime dega tvartas su
gyvuliais.
ziejaus teritorijoje išbandė
maždaug dešimt žmonių,
tarp jų – ir muziejaus direktorė Nijolė Šniokienė,
jos pavaduotojas muziejinei
veiklai Giedrius Kujelis. Kadangi žaidimo pristatymas
vyko itin kaitrią dieną, galbūt tai nuo pažinties su nauja
sporto (o gal labiau poilsio)
šaka atbaidė daugiau smalsuolių. Turbūt tą dieną daugeliui labiau norėjosi sėdėti
pavėsyje ir gurkšnoti kokteilį su ledukais.
Išbandė ir vestuvininkai
Įdomus momentas, kad
GOLFink bent keletą minučių pabandė į dvaro parką
fotosesijai užsukusi jaunavedžių pora. Aurelijus Daške-

vičius jaunikiui įbruko į rankas golfo lazdą, o fotografai
šią akimirką išnaudojo, užfiksuodami įdomų kadrą.
Etiketo taisyklėse –
apie pagarbą
priešininkui
GOLFink
pristatomas
kaip intelektualus žaidimas,
kuomet reikia gerai apskaičiuoti kiekvieną smūgį, nes
kiekviena duobutė yra unikali. Golfas laikomas džentelmenų žaidimu, todėl yra
tiek rašytos, tiek nerašytos
etiketo taisyklės. Pagarba
kitiems žaidėjams, tuo pačiu
ir priešininkui, pagalba aikštelėje – pagrindiniai šio žaidimo etiketo principai. Čia
nedera parodyti džiaugsmo

Žaidimų aikštelės L. Šepkos parke
atidarymo piknikas

priešininko nesėkme. Skatinama priešininką padrąsinti, patarti, kaip smūgiuoti, o
pabaigus žaidimą, nusiimti
kepurę, padėkoti priešininkui už žaidimą ir paspausti
ranką.
Pramogą bus galima
užsisakyti
Rokiškio krašto muziejaus direktorės pavaduotojas
muziejinei veiklai Giedrius
Kujelis, kuris taip pat išbandė golfo lazdos paskirtį,
sakė, kad naujai suprojektuotą šio žaidimo aikštelę
rokiškėnai galės užsisakyti ir
čia leisti laiką. Kaina už šią
pramogą kol kas nėra nustatyta.
Rita GRIGALIENĖ

Į įvykio vietą išsiųstos
gausios ugniagesių pajėgos.
Gaisrą gesinti vyko 5 autocisternos. Į įvykio vietą atvykę ugniagesiai rado atvira
liepsna degantį ūkinį pastatą.
Pirminiais duomenimis, dalį
gyvulių išgelbėti pavyko.

Kiek iš jų liko gaisro vietoje – nėra aišku. Tai paaiškės
pilnai užbaigus darbus.
Apie 14 val. 59 min.
ugniagesiai pranešė apie
gaisro lokalizavimą, gaisro
plitimas buvo sustabdytas.
Gaisro metu nudegė pastato
stogas, pradegė perdanga,
apdegė malkos. Išgelbėtos
priblokuotos prie pastato
malkinės su malkomis. Dėl
ko kilo gaisras ir kitos įvykio
aplinkybės tiriamos.
„Rokiškio sirena“
inform.

„Litagra“ imasi kalakutų
auginimo
Viena didžiausių Lietuvos žemės ūkio verslo
grupių „Litagra“ pradeda auginti kalakutus – jos
valdomų „Joniškio grūdų“
antrinė įmonė „Sūduvos
ūkis“ įsigijo Marijampolės rajone įsikūrusias 29
fermas ir pašarų gamyklą,
pirmadienį pranešė įmonė.
„Manome, jog maisto
sektorius Lietuvoje turi dideles perspektyvas, todėl aktyviai investuojame į šią sritį“, – pranešime cituojamas
„Litagros“ grupės vadovas
Mindaugas Bareišis.
Pasak jo, „Joniškio grūdai“ paukštienos versle vei-

Ketvirtadienio vakarą,
su dideliu šurmuliu simboliškai atidaryta L.Šepkos parke kuriama vaikų
žaidimų erdvė. Tai tik pirmasis šio projekto etapas.
Numatyta, jog ši žaidimų
erdvė dar plėsis. Tik pradėjus žaidimų erdvės montavimo darbus, vaikų šioje
erdvėje žymiai pagausėjo.
Kas su riedučiais, paspirtukais ar dviračiais ar pėsčiomis, skuba išbandyti čia
esančius įrenginius.

„Aikštelė dar plėsis, tačiau norėjome, jog šeimos
jau dabar pamatytų, kokia
nuostabi vieta Rokiškio
mieste kuriama. Vieta labai
patogi – yra tarp mikrorajono ir senamiesčio, be to čia
vyksta daug kitų renginių.
Naujos erdvės atsiradimas
puiki proga naujoms iniciatyvoms, todėl kilo mintis
pakviesti šeimas į pikniką
– vaikų žaidimų erdvės atidarymą. Labai norėtume, jog
tokie šeimų susiėjimai taptų
tradiciniais. Vietos tikrai užteks visiems, tiek senjorams,

Tvarte sudegė dalis
gyvulių

kia nuo 2018 metų, kai veiklą pradėjo Panevėžio rajone
veikiantis 10 fermų broilerių
auginimo kompleksas „Šilų
ūkis“.
„Joniškio grūdų“ vadovės Redos Siaurusaitienės
teigimu, „Sūduvos ūkis“ per
metus planuoja užauginti 7
tūkst. tonų kalakutienos.
Sandorį, kaip ir „Šilų
ūkio“ plėtrą 2018 metais, finansavo SEB bankas.
Didžiausi „Litagros“ akcininkai yra įmonės steigėjas
Gintaras Kateiva bei investicijų valdymo ir gyvybės
draudimo grupė „Invalda
INVL“.
BNS inform.

Už vairo - neblaivus pasienietis

Sekmadienį, apie 12 val. 36 min., Rokiškio rajone, kelio Biržai-Pandėlys-Rokiškis 66-ame kilometre, buvo sustabdytas automobilis „Mercedes Benz“.
Mašiną vairavo ne tarnybos metu neuniformuotas neblaivus (0,55 prom.) Valstybės sienos apsaugos tarnybos
specialistas.
56 metų vairuotojui gresia administracinė atsakomybė.
BNS inform.

Smurtavo prieš moterį
tiek jaunoms šeimoms“sakė renginyje dalyvavęs
Rokiškio rajono savivaldybės meras Ramūnas Godeliauskas.
Kol vaikai pramogavo,
supėsi ir laipiojo laipynėmis,
į parką susirinkusios šeimos
puikiai leido laiką, bendravo
vieni su kitais. Taip pat buvo
galimybė išbandyti ir čia
esančius lauko žaidimus.
Didžiausia populiarumo
sulaukė ir ilgiausios eilės

nusidriekė prie veidukų piešimo bei cukraus vatos.
Mamų klubo narės sakė
pastebėjusios, jog susirinko
iš ties gausus būrys miestelėnų, o tai reiškia, jog žmonės išsiilgę bendravimo ir
tokius renginius reiktų tęsti.
Dažnas stebėjosi – iš kur Rokiškio mieste tiek daug jaunų šeimų? „Tai galėtų tapti
gražia tradicija - susirinkti į
L.Šepkos parką nedideliam
piknikui, bendrystei. Čia

tokia graži vieta, o ir veiklų
žymiai daugiau. Kai toks didelis susidomėjimas, turbūt
kitą ketvirtadienį reiks kartoti“ - juokavo Mamų klubo
narės.
Tikimės ir linkime, jog ši
tradicija tęstųsi, o L.Šepkos
parkas būtų ta vieta, kur gera
sugrįžti.
„Rokiškio sirena“
inform.
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2022 metų liepos 18 dieną apie 19.30 val. Rokiškyje,
Vilniaus g., vyras (gim. 1988 m.) smurtavo prieš moterį
(gim. 1969 m.). 2022-07-22 apie 22.49 val. neblaivi (1,44
prom.) moteris perduota medikams. Įtariamasis sulaikytas.
Panevėžio VPK inform.

Įvykdyta vagystė iš ūkinio
pastato

2022 metų liepos 23 dieną 11 val. 31 min. pranešta, kad
Rokiškio r., Kirkūnų k., iš ūkinio pastato pavogti elektros
varikliai, priekalas ir spaustuvas.
Padarytas nuostolis - 520 eurų.
Panevėžio VPK inform.
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Iciūnų kaime esančioje etnografinėje akmens karalijoje
net interneto ryšį rasti sunku
Kiek vyko Mėgėjų teatrų festivalių „Jonvabalis“,
tiek kartų teatralams savo
etnografinę sodybą užleisdavo Jonas ir Birutė Baltakiai, gyvenantys Iciūnų
kaime, beveik vidury miško. Šios sodybos aplinka,
statiniai labai pasitarnavo
vaidinimams kaip tinkama
scenografija. Neabejojame,
kad niekur kitur Lietuvoje
panašios sodybos nerastumėte. Daug akmenų ir beveik visiškas atsiribojimas
nuo civilizacijos galėtų būti
pagrindiniai vilos „Alkas“
bruožai. Čia netgi mobilųjį
ryšį ar internetą atrasti sunku.

Uošviją tobulino,
bandydamas suteikti kiek
galima daugiau savitumo
Viloje „Alkas“ nerasite
euroremonto bei civilizacijos
ir išmaniųjų technologijų stebuklų. Maždaug 1934 metais
pastatytame mediniame name
nepanaudotos jokios šiuolaikinės sienų dekoravimo medžiagos, o medinis prieangio
stogelis sunertas taip, kad
nebūtų panaudotas nei vienas
vinis ar varžtas. Kaip sakė
sodybos šeimininkas Jonas
Baltakys, ši sodyba esanti jo
uošvija, kurioje jis apsigyveno
1975 metais. Iš pradžių namo
sienos buvę apkaltos ruberoidu, tačiau po uošvės mirties
jis sodybą tobulino tiek, kad
ji įgautų kiek galima daugiau
autentiškumo ir savitumo.
Šeimininkas atradęs vos ne
kieme gulinčius akmenis ir
sugalvojęs, kad iš jų galima šį
tą įdomaus padaryti. Dalis dabar sodybos kieme panaudotų
akmenų yra iškasti ten pat vietoje, dalis - suvežti iš laukų ir
dar laukia naujų idėjų įgyvendinimo, apie kurias J. Baltakys
sakė dar nepasirengęs kalbėti,
nes turįs prietarą, kad jeigu
kalbės apie savo sumanymus
iš anksto – jie nepavyks.
Sodyboje esančių
akmenų istorija mįslinga
Bandėme kartu pasvarstyti, kas galėjo anksčiau būti
šioje miškingoje vietovėje,
kur dabar įsikūrusi minėta
sodyba, leidžianti visiškai
atitrūkti nuo miesto skubėjimo bei šurmulio. J. Baltakys
iš pradžių užsiminė, kad esą
yra girdėjęs gandus, kad čia
galėjusi būti dvarvietė ir išlikę
akmenys – būtent iš jos. Po to
tuo sakė nesantis šimtu procentų įsitikinęs. „Manau, apie
akmenų kilmę niekas negali
atsakyti. Teritorijoje buvo rasti neaiškios kilmės akmeniniai
fundamentai (pamatai – aut.

pastaba) ir daug sustumdytų į
duobes akmenų. Dalis akmenų buvo išstumdyti į šonus į
ten buvusią pamiškę, o dabar
ši vietą - jau miške“, - pasakojo sodybos šeimininkas.
Basų kojų take – įvairios
emocijos
Kokia bebūtų akmenų kilmė, jų sodyboje – begalės. Vos
užsukus, galima pamanyti,
kad pateikėme į Akmenų muziejų. Deja, panašumo yra, bet
akmenys čia turi kitą paskirtį.
Pirmiausia į akis krenta basų
kojų takas „Akmens karalija“. J. Baltakys sakė, kad prieš
sukurdamas šį taką, važinėjo
pažiūrėti kitų panašių basų
kojų takų ir lygino sumanymus, kuris iš jų geresnis. Galų
gale padarė savo taką. Sakoma, kad šis takas skirtas aštrių
pojūčių mėgėjams. Akmenų
labirinte, apsodintame kadagiais, - net trylika skirtingų
dangų. Čia sodybos lankytojai
basomis kojomis turi pereiti
kankorėžių, aštrių akmenukų, kaladėlių, smėlio, medžių
žievės, samanų, net stiklo duženų dangą... Eidami per šias
dangas, vieni pajus nuotykio
jausmą, kiti - netikėtumo ar
baimės akimirkas, dar kiti –
atsipalaiduos nuo rūpesčių.
Išbandžius basų kojų taką jaunimui, teko išgirsti ir skambų
juoką.
Raminantis akmenų
poveikis
Iš akmenų sodyboje pastatyta ir akmeninė grota, kurią
J. Baltakys pavadino „Nusiraminimo kambarėliu“. Sakė,
kad anksčiau tokios grotos

būdavę prie dvarų. Tada jų
paskirtis buvo leisti nurimti
dėl ko nors įsiskaudinusiam
žmogui, pabūti jam vienam,
atskirai nuo kitų žmonių negatyvių emocijų. Po to tokios
grotos itin pamaldžių žmonių
buvę padarytos lurdais, kuriuose imta statyti šventųjų
skulptūras, dažniausiais Švč.
Mergelės Marijos. Viloje „Alkas“ tokia grota – daugiau
dekoratyvus elementas, bet
norintieji visada gali nueiti ten
pabūti vieni ir išbandyti grotos
raminantį poveikį. Sodybos
kieme – ir akmeninis namas
su laužaviete. Ten yra net
elektra, galimybė užsikaisti
virdulį, susėdus prie medinio
stalo pasikalbėti patalpoje, panašioje į akmens urvą. Galima
susėsti ir po atviru dangumi
aplink laužavietę, o joje bandyti pasigaminti kokį ypatingą
patiekalą ant laužo ugnies.
Tikisi sodybos
ilgaamžiškumo
Ši sodyba nėra likusi be dėmesio. 2020 metais Rokiškio
rajono savivaldybė skelbė gražiausios etnografinės sodybos
konkursą. Vilai „Alkas“ atiteko antroji vieta. J. Baltakys
sako visokių diplomų turintis
visą šūsnį, tik tingi eiti ieškoti
ir rodyti. Sodybos šeimininkas mieliau pasakoja apie kiekvieną asmenį arba dalinasi
sumanymais, ką dar būtų galima nuveikti. Pavyzdžiui, jis
pamini, kad basų kojų takas
apsodintas kadagiais, kurie
esantys ilgaamžiai ir lietuviški
krūmai. Anot J. Baltakio, jie
priskiriami prie saugotinų ir

suteikia žmonėms geras emocijas ir sveikatina. Kadagių
jis žada prisodinti 101. Kodėl
tiek? „Ogi todėl, kad ruošiuosi
gyventi 101 metus“, - nusijuokia J. Baltakys. Paskui pats
savo pasakymu suabejoja –
kaži, ar pavyksią tiek išgyventi, nes turėjęs bėdų su sveikata
bei traumų. Jis dar pasidalina
ateities vizija, kad galbūt jo
sodybą perims dabar 14-metė
anūkė, gyvenanti Kaune, kuri
labai myli žirgus.
Norintys užsiėmimų
tikrai susiras
Be jau paminėtų veiklų –
galimo pasisėdėjimo akmens
name, grotoje, pasivaikščiojimo basų kojų take – yra ką
čia ir daugiau veikti. Visi užsiėmimai – itin senoviniai. Galima jodinėti žirgais, kaitintis
kieme stovinčioje pirtelėje,
vaikščioti „sveikatos takais“,
kurie yra trys ir nuo sodybos
įvairiomis kryptimis veda
pailsėti arba 800 metrų, arba
1600, ir 2200 metru. J. Baltakys žada sutvarkyti ir 3600
metrų ilgio taką. Šie takai į
mišką yra apžiūrėti, patikrinti, kad yra saugūs, sutvarkyta
natūrali miško danga. Čia pat
yra ir nedidelis muziejėlis, kuriame - virs 200 eksponatų ir
nedidelių žirgelių ekspozicija.
Kaip sako sodybos šeimininkas, būtų galima eksponuoti
kokius keturis kartus daugiau
senų daiktų, tačiau to kol kas
nedarantis dėl laiko ir vietos
stokos. Kai kurie eksponatai –
itin seni, pakliuvę pas J. Baltakį keistomis aplinkybėmis, gal
ir nepatrauklios išorės, tačiau
turintys neįtikėtinas istorijas
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bei dar negirdėtas šių laikų
žmonėms paskirtis. Gana didelėje teritorijoje – ir kirvių
ar kalavijų mėtymo aikštelė,
sudarytos galimybės šaudyti iš lanko. Beje, J. Baltakys
sakė, kad jo sodyba nėra skirta susirinkti pagirtauti. Būna,
kad žmones pasivaikštinėti ir
papramogauti įsileidžiąs ir už
dyką arba už simbolinę auką.
Verčiasi iš darbo su
medžiu, po to - investuoja
į sodybą
Susitikus su J. Baltakiu,
būtų galima kalbėti keletą
valandų ir dar laiko viskam
papasakoti pritrūktų. Pavyzdžiui, įdomi aplinkybė ir tai,
kad itin senoviškai atrodanti
tvora yra sunerta iš lazdyno
šakų, kurios nėra ilgaamžės.
Geriausiai tvoroms tinkančios eglės šakos. Pasak šeimininko, lazdynų tvorą teks
tvarkyti, nes joje laikas jau
paliko žymes. Kalbamės ir
apie tai, kad sodybos šeimininkas verčiasi iš darbų su
medžiu. Kažkada J. Baltakys
kitiems yra sakęs, kad mediena jam yra darbas, o akmuo –
kūryba. Kaip sakė šeimininkas, ką uždirbantis iš darbų su
mediena, po to investuojantis
į sodybos tvarkymą.
Nors atrodo, kad Iciūnų
kaime esanti sodyba – visiškai nutolusi nuo pasaulio, iki
jos nuo Rokiškio – vos 7 km.
Apie sodybą turistai informuojami, kad čia: „Siekiama
atkurti Šiaurės Rytų Aukštaitijos XX amžiaus pradžios
medinę architektūrą. Tautiniais ornamentais išpuošti
statiniai derinami su akmens

statiniais ir akmens rieduliais.“
Parduotos vasaros
Apie 25 metus Jonas
Baltakys dirbo miškininku.
Dabar - pagal jo paties išsiaiškintą informaciją ar jam
perteiktą senųjų meistrų patirtį jis bando įgyvendinti
senuosius statybos metodus
- medžio nėrimą, atitinkamai
išdrožinėjant vadinamas spynas, jas sutvirtinant mediniais
kaiščiais, dėl ko nereikalingi
vinys ar varžtai. Šia patirtimi
jis mielai dalijasi su kitais. Be
to, jis rūpinasi visais aplinkui esančiais akmenimis, vis
galvoja, kur juos galėtų pritaikyti. Sakė turintis ir naują
sumanymą, kuriam asmenų
privežta atokiau nuo sodybos,
tačiau sakė, kad per anksti
apie tai kalbėti. Visi sumanymai ir statiniai sodyboje patys neatsiranda – į juos reikia
įdėti darbo, ypatingai vasarą.
Aplinkui sodybą Juozas ir Birutė Baltakiai valdo ir tvarko
2 ha teritoriją, kuriai reikalingas aplinkos tvarkymas, žolės
pjovimas, ravėjimas. Visus
šiuos darbus Jonas Baltakys
nudirba pats kartu su žmona
Birute.
Dabar J. Baltakys tik
perdavė, kad Iciūnų kaime
esančioje unikalioje sodyboje galima švęsti asmenines šventes, rengti vestuves,
krikštynų pobūvius, įdomiai
organizuoti šeimos poilsį,
mokymus ir seminarus.
Rita GRIGALIENĖ
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Nors Europos krepšinio veteranų čempionate pelnyta 9-oji
vieta, Gintaras Kravčenka parsivežė daug gerų įspūdžių

Į 2022 metų FIMBA Europos čempionatą Malagoje (Ispanija) vyko rokiškėnas Gintaras Kravčenka.
Čempionatas vyko birželio
24 d. – liepos 3 d. Krepšinio
veteranas žaidė V60+ amžiaus grupėje. Jo atstovaujama OMEGOS (Kaunas)
komanda užėmė 9 vietą iš
21 komandos. Nors prizinės vietos laimėti ir nepasisekė, G. Kravčenka sakė
viešnage čempionate bei
Malagos mieste besidžiaugiantis.
FIMBA Europos čempionatas – veteranų krepšinio
čempionatas, vykstantis kas
antrais metais. Kurį laiką
šias varžybas sustabdė Covid-19 pandemija. Iki tol
žaisti užsiregistruodavo net
iki 234 krepšinio veteranų
komandų. Šiais metais jų
buvo apie 180. Kaip skelbiama oficialiame FIMBA
pranešime šiam čempionatui
skirtame interneto tinklalapyje, šiais metais būtų varžęsi dar daugiau krepšininkų,
jeigu ne karas Ukrainoje.
Pasak G. Kravčenkos,
viską nulėmė aštuntfinalis –

teko žaisti su italų komanda,
kuri tikrai gerai „pasikausčiusi“ ir sunkiai nugalima.
Rokiškėno atstovauta komanda iš Kauno sužaidė 6
rungtynes, iš kurių laimėjo
keturias. Pirmosios sužaistos su Kroatija varžybos šiai
komandai buvo sėkmingos.
Tada antrąsias varžybas
krepšinio veteranai pralošė
anglams. Po to sekė nesėkmingas aštuntfinalis, po kurio pavyko nugalėti ir čekus,
lenkus bei ispanus, tačiau
aukštos vietos pelnyti nebepavyko.
Rokiškėnas krepšinio veteranas pasisakė, kad dviejų
paskutinių varžybų nebežaidė – patyrė traumą, dėl
kurios ėmė skaudėti Achilo
sausgyslę. „Praktiškai likau
kaip komandos treneris“,
- juokavo G. Kravčenka.
Traumos pasekmes sportininkas sakė jaučiantis ir iki
šiol, tačiau prognozės – optimistinės: „Svarbu, kad sausgyslė netrūko, pagydysime“,
- sakė krepšininkas.
Sportininkas pasidžiaugė
ir tuo, kad turėjo galimybę
susipažinti su Ispanija, jos
miestu Malaga. G. Kravčen-

ka prisipažino, kad Ispanijoje jam teko būti pirmą kartą. Kadangi kas antra diena
krepšininkams buvo laisva,
liko laiko ir ekskursijoms,
laisvalaikiui. Vieną dieną G.
Kravčenka vyko į ekskursiją
po Malagą atviru autobusu.
Kita išvyka – prie Gibraltaro
sąsiaurio. Pasak G. Kravčenkos, sąsiauryje tikrai yra ką
pamatyti, nes čia daug gražių vietų. Teigiamai nuteikė
Lietuvos sportininkus ir tai,
kad viešbutis, kuriame jie
gyveno – vos už 100 metrų
nuo jūros.
Prieš išvykstant krepšinio veteranams į Lietuvą,
Malagoje prasidėjo U17 Pasaulio vaikinų čempionatas.
G. Kravčenka kartu su komandos draugais dar spėjo
palaikyti Lietuvos rinktinę.
Jaunuoliai tada laimėjo varžybas prieš ispanus.
Liepos 14 d. Kaune,
Krepšinio namuose įvyko
2022 metų FIMBA Europos
čempionate dalyvavusių komandų pagerbimas. Komandas priėmė LKF generalinis
sekretorius Mindaugas Balčiūnas. Čempionato dalyviams buvo įteikti Lietuvos

išsiaiškinti, kuri komanda
yra stipriausia tarpusavyje
žaidžiant 3 prieš 3, išsiaiškinti, kuris yra taikliausias
tritaškių metikas, o renginio gale galėsite išbandyti ir
laimę mesdami nuo vidurio
linijos.
Į šį turnyrą yra reikalinga
išankstinė registracija, todėl
ją galėsite rasti čia https://
bit.ly/3P16OLc

kestis yra 5 Eur.
- Registracija vyksta iki
liepos 28d. 23 val.
- Renginio laikas - nuo 11
val. iki preliminariai 16 val.
- Maksimalus žaidėjų
skaičius komandoje - 4.
- Turnyras vyks vienoje
grupėje be jokių amžiaus
apribojimų.
Visų Jūsų lauksime Juodupėje! Renginio organizatoriai.
Juodupės miestelio
bendruomenės inform.

krepšinio šimtmečio medaliai ir LKF padėkos raštai
su įrašu „Lietuvos krepšinio
federacija nuoširdžiai dėkoja (nurodomas vardas ir pavardė – aut. pastaba), minint
Lietuvos krepšinio šimtmetį,
už reikšmingą indėlį į veteranų krepšinio plėtrą“. Čempionate dalyvavo 5 komandos
iš Lietuvos.

Į Juodupę sugrįžta 3X3 krepšinio turnyras!
Po kelerių metų pertraukos 3x3 krepšinio turnyras grįžta į Juodupės
miestelį ir siekia ne tik
atgaivinti apleistą krepšinio aikštelę, bet ir sukurti nepamirštamą renginį.
Tad liepos 30d. kviečiame
krepšinio entuziastus suburti savo komandas ir
parodyti, kurie žaidėjai
yra tikrieji aikštelės "burtininkai".
Šioje šventėje galėsite

Svarbi informacija:
- Startinis komandos mo-

Nepriklausomas rajono laikraštis

Kaip socialiniuose tinkluose dalinosi Lietuvos
krepšinio veteranų lyga,
čempionatas Malagoje buvo
organizuotas
pakankamai
sklandžiai, tačiau buvo ir
netikėtumų - neįvyko V65+
grupės varžybos dėl 1-2 ir
3-4 vietų. O rezultatų pateikimo sistema turėjo pakankamai spragų, iki dabar kai

kuriose amžiaus grupėse
nėra lengva nustatyti tikslias
komandų (žemiau 4 vietos)
užimtas vietas. FIMBA tinklalapyje informacija apie
čempionato eigą nebuvo
skelbiama, o stebėtojai tai
galėjo daryti per mobiliąją
aplikaciją SWISH arba per
programą LEVERADE.
Rita GRIGALIENĖ
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Juodupės pasiekti nepavyko – pasiblaškęs po kelią,
užmigo ir buvo pažadintas policininkų
Paskutiniu metu tarp
išnagrinėtų baudžiamųjų
bylų Rokiškio teismo rūmuose neabejotinai pirmauja bylos dėl vairavimo
apsvaigus nuo alkoholio,
kai girtumas viršija 1,51
promilę. 2022 m. liepos
19 d. priimtas dar vienas
teismo baudžiamasis įsakymas, kuriuo paskirta
bausmė pernelyg „drąsiam“ vairuotojui, gimusiam Rokiškio rajone,
gyvenančiam
Kupiškio
rajone, o sučiuptam Rokiškio rajone, Kamajų seniūnijoje, Kariūnų kaimo
ribose, ties posūkiu į Duokiškį. „VW Passat“ automobilio vairuotojas P. Z.
sėdėjo vairuotojo sėdynėje
ir miegojo...

Pasijuto apsvaigęs,
sustojo ir užmigo
Liudytojais apklausti policijos pareigūnai papasakojo, kad 2022 m. gegužės 21
d. apie 13 valandą gavo pranešimą, kad, važiuodamas
keliu nuo Svėdasų link Kamajų, nesaugiai manevruoja
automobilis „VW Passat“.
Buvo nurodytas šio automobilio valstybinis numeris.
Policijos ekipažas reagavo
į pranešimą. Maždaug po
25 minučių nuo pranešimo
gavimo nurodytas automobilis buvo surastas Kariūnų
kaime, Kamajų seniūni-

joje. Automobilis stovėjo
kelkraštyje, nuo pagrindinio
kelio įsukęs link Duokiškio.
Vairuotojas sėdėjo viduje
ir kuo ramiausiai miegojo.
Automobilio rakteliai buvo
užvedimo spynelėje, o variklis buvo išjungtas. Policininkai pažadino vairuotoją,
pranešė, kad neabejingas
pilietis pranešė, kad jo automobilis nesaugiai manevruoja po kelią. P. Z. iš karto prisipažino, kad vairavo
išgėręs. Jis papasakojo, kad
važiavo pas brolį, gyvenantį
Juodupėje, tačiau bevažiuodamas ir pats pajuto, kad yra
smarkiai apsvaigęs, todėl
sustojo kelkraštyje. Buvo
tikrinamas girtumas. Pirmo
patikrinimo metu P. Z. įpūtė
3,25 promiles, po keliolikos
minučių jam buvo nustatytas 2,94 promilių neblaivumas. Su alkotesterio parodymais vyriškis sutiko.

sivijo priekyje važiuojantį
tamsiai raudonos spalvos
automobilį „VW Passat“.
Automobilis važiavo apie
60 km/h greičiu. Vienu
metu jis netikėtai išvažiavo
į priešpriešinę eismo juostą
ir manevravo po kelią, neleisdamas aplenkti. Dėl tokio vairavimo kilo įtarimas,
kad vairuotojas gali būti
neblaivus ar turi sveikatos
problemų. Žmogus paskambino bendruoju pagalbos
telefonu 112. Liudytojas
matė, kad už vairo vairuotojo pusėje sėdėjo pagyvenęs
vyriškis su akiniais, žilais
plaukais ir kad netrukus automobilis sustojo dešiniame
kelkraštyje.

pažįstamu tą butelį degtinės
išgėrė. Na, o kai iki soties
atsigėrė, sėdo į automobilį
ir patraukė link Juodupės.
Bevažiuojant maždaug ties
posūkiu į Duokiškį, P. Z.
pasijuto blogai, suprato, kad
yra apsvaigęs nuo alkoholio, todėl sustojo ir galvojo,
ką daryti toliau. Pasak kaltinamojo, jam taip begalvojant, privažiavo policijos
pareigūnai ir paprašė pasitikrinti girtumą. Alkotesterio
parodymai buvo iškalbingi.

Automobilis važinėjo
po visą kelią ir trukdė
lenkti
Policija apklausė ir asmenį, pranešusį apie įtartinai
manevruojantį automobilį.
Liudytoju apklaustas E. M.
parodė, kad tą dieną apie pietus jis kartu su žmona automobiliu važiavo iš Vilniaus
į Sėlynės kaimą, Rokiškio
rajone. Artėjant lik Kamajų
miestelio ir iki jo likus apie
penkis kilometrus, jie pa-

Parduotuvėje nusipirko
degtinės, ten pat išgėrė
ir išsiruošė pas brolį
Anksčiau neteistas kaltinamasis P. Z. ikiteisminio
tyrimo metu papasakojo,
kad žmonai priklausančiu
automobiliu iš savo namų
išvažiavo į parduotuvę Adomynės kaime, Kupiškio
rajone nusipirkti maisto.
Parduotuvėje sugalvojo kitą
kelionės planą ir nusprendė, kad jam reikia aplankyti
brolį, kuris gyvena Juodupėje. Matyt, iš to džiaugsmo, kad gerai sugalvojo,
parduotuvėje nusipirko butelį degtinės ir čia pat, prie
parduotuvės, su ten sutiktu

Prokurorė siūlė skirti
arešto bausmę
Pritaikius paklaidą, P.
Z. galutinis neblaivumas 2,891 promilės. Atsakomybė dėl vairavimo apsvaigus
nuo alkoholio, kai girtumas viršija 1,51 promilę,
numatyta
Baudžiamojo
kodekso 2811 straipsnio 1
dalyje. Panevėžio apylinkės prokuratūros prokurorė Virginija Kliaugienė
pareiškimu dėl proceso
užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu prašė P. Z.
skirti 45 parų arešto bausmę, kurią, vadovaujantis
Baudžiamojo kodekso 641
straipsnio 1 dalimi, teismas turėtų sumažinti vienu
trečdaliu, iki 30 parų arešto bausmės. Su prokurorės
pasiūlyta bausme kaltinamasis sutiko, dar bylai nepasiekus teismo.

Arešto bausmės
vykdymas atidėtas,
tačiau buvimo vietą
kontroliuos apykojė
Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmų teisėjas
Artūras Dilys tenkino prokurorės prašymą ir galutinę
bausmę P. Z. paskyrė 30
parų areštą. Šios bausmės
vykdymas atidėtas 5 mėnesių laikotarpiui. Nuteistajam šiuo laikotarpiu paskirta intensyvi priežiūra – jo
buvimo vieta specialiu įtaisu, vadinamu apykoje, bus
nuolat stebima. Visą arešto
bausmės atidėjimo laikotarpį nuteistasis negalės nusiimti elektroninio stebėjimo
įtaiso, jo gadinti, privalės
būti savo gyvenamosiose
patalpose, jeigu tai nesusiję su darbu, nuo 23.00 val.
iki 6.00 val., bei bausmės
vykdymo atidėjimo metu
tęsti darbą bei dalyvauti elgesio pataisos programoje.

Be teisės vairuoti transporto
priemones atėmimo tokiais
atvejais neapsieinama – P.
Z. šios teisės neteko 2-iems
metams. Kadangi automobilis nepriklausė nusikalstamą veiką padariusiam
asmeniui ir jo savininkė
nieko nežinojo apie daromą
nusikaltimą, nuspręsta konfiskuoti valstybės naudai ne
patį automobilį, bet jo vertę
atitinkančią pinigų sumą –
1050,00 Eur.
2022 m. liepos 19 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

„Pabezdėk pa jazminais“...
Vyras ir žmona, beveždami
pupas, įstringa namo lifte ir
ten praleidžia nemažai laiko,
kol išsiaiškina daugelį dalykų
vienas apie kitą. Spektaklio
recenzijose užsimenama, kad
atvirumą išprovokuoja galimas pavojus gyvybei. Atrodytų, kurioziška situacija, pasirodo, dar ir tikra. Režisierė,
pastačiusi šį spektaklį, Nijolė
Čirūnienė, sako, kad istorija –
paremta tikrais faktais.
Sąskaitas už liftų priežiūrą siunčiantis Rokiškio butų
ūkis turėtų žinoti, ar Rokiškyje dažnos situacijos, primenančios suvaidintą istoriją.
AB Rokiškio butų ūkis direktoriaus Virgilijaus Dambrausko paklausėme, kokios būklės yra tie 10 liftų Rokiškio
daugiabučiuose. Atsakymas
buvo lakoniškas: „Liftai - patenkinamos būklės, atitinka
techninius reikalavimus.“ Kitas klausimas Butų ūkio vadovui: „Kokių kyla problemų
dėl naudojimosi?“ Vadovas
atsakė: „Gauname nusiskundimų, kad liftai neveikia visą

parą.“ Galų gale pasidomėjome, ar pasitaiko, kad žmonės
liftuose įstringa. „Pasitaiko,
bet tai nėra dažnas įvykis.
Dažniausiai liftas užstringa
ne dėl gedimo, o dėl netinkamo žmonių elgesio.“
Kadangi teko girdėti įvairių istorijų apie Rokiškio
liftus – esą senasis liftas Rokiškio rajono savivaldybėje
strigdavo gana dažnai, kas
sukeldavo įvairiausių emocijų, ne išimtis – ir daugiabučiai, kalbama ir apie tai, kad
ir sąskaitos už liftų eksploataciją esančios nemažos, apie
tai V. Dambrausko paprašėme pakomentuoti plačiau.
Rokiškio butų ūkio direktorius paaiškino, kad šiame
mieste esančių liftų techninę
priežiūrą vykdo UAB „Kauno liftai“. AB Rokiškio butų
ūkis dirba trys liftininkai,
kurie organizuoja techniškai
tvarkingų liftų darbą, periodiškai apžiūri liftus, tikrina
jų veikimą, sugedus liftui, organizuoja jo remontą, vykdo
skubų žmonių išlaisvinimą
iš užstrigusio lifto. Pasak V.

Dambrausko, užstrigimai liftuose paprastai būna dėl viršsvorio lifto kabinoje arba dėl
netinkamo elgesio lifte (šokinėjimų, pasikėlimų nuo grindų ir vėl nusileidimų ir t.t.).
Liftų kabinose yra paskelbti
liftininkų telefono numeriai,
kuriais gyventojai turėtų paskambinti, jeigu netikėtai
užstrigtų lifte (dėmesio – ketinant keltis liftu, turėkite mobilaus ryšio telefoną su pakrauta baterija). Pasak Butų
ūkio vadovo, užstrigę lifte
gyventojai paprastai išlaisvinami per 10-30 minučių ir
gelbėjimo darbų trukmė priklauso nuo užstrigimo priežasties.
„Užstrigusiesiems
pavojaus nėra, nes liftai turi
automatinius stabdžius ir kitas elektronines - automatines
sistemas, kurios reaguoja į
lifto darbo režimo nukrypimus“, - aiškinama Rokiškio
butų ūkio direktoriaus atsiųstame pranešime. Na, lyg ir
nuramino, ar ne?
Beje, grįžtantiems iš darbo
ar vykstantiems į jį laiku, gerokai nutolusiu nuo biudžeti-

nių įstaigų darbo laiko, liftu
pasivažinėti gali ir nepavykti
- liftų darbo laikas Rokiškyje yra nuo 6.45 val. iki 21.45
val. Kitu laiku jie į mygtukų
spaudinėjimą
nereaguoja.
Anot V. Dambrausko, kadangi Rokiškio gyvenamųjų
namų liftams prižiūrėti nėra
įdarbinto visą parą budinčio dispečerio, todėl nakties
metu jie išjungiami. Į devintą
aukštą teks kopti pėsčiomis,
nepriklausomai nuo amžiaus,
blaivumo ar sveikatos būklės.
Besiskundžiantiems dėl
kainų už liftų priežiūrą - mokestis už liftus skaičiuojamas pagal faktines išlaidas,
į kurias įeina liftų techninis

patikrinimas (du kartus per
metus), metinė atestacija,
nuolatinė techninė priežiūra,
darbuotojų darbo užmokestis.
Visiems daugiabučių namų,
turinčių liftus, gyventojams
vidutinis mokestis už naudojimąsi liftu skaičiuojamas
nuo trečio aukšto ir svyruoja
nuo 0,193 Eur iki 0,282 Eur
už kvadratinį metrą buto ploto. Tokią informaciją pateikė
UAB Rokiškio butų ūkis direktorius V. Dambrauskas.
Nepamirškime ir mokesčio
už lifto sunaudotą elektros
energiją, sugedusio lifto remonto darbų ir pan.
Rita GRIGALIENĖ

Kas išvaduos iš užstrigusio lifto Rokiškyje?
Rokiškis – ne Vilnius ar
Kaunas, juo labiau – ne
Niujorkas, ir čia nėra dangoraižių, tačiau šiame viename iš didžiausių rajonų
centrų yra 6 daugiabučiai
(greičiausiai, jie visi yra
devynaukščiai), kurie turi
liftus. Iš viso Rokiškio gyvenamuosiuose namuose
veikia 10 liftų. Oficialiai
Rokiškyje esančių liftų
techninę priežiūrą vykdo
UAB „Kauno liftai“, tačiau
nuolat jais rūpinasi AB Rokiškio butų ūkis, kur dirba
trys liftininkai, pasirengę
nuolat pagelbėti, užstrigus
liftui arba šiaip įvykus gedimui.
Rokiškio
daugiabučiai
statyti dar sovietmečiu, todėl
ir liftai - nebe pirmos jaunystės. Mažutės girgždančios kabinos, lėtai judančios
aukštyn arba žemyn, kartais
kelia abejonių, ar yra saugios
ir ar nekelia rizikos atsidurti
situacijoje, kuri pavaizduota Bajorų teatro „Šnekutis“
suvaidintame
spektaklyje

Nepriklausomas rajono laikraštis
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Iš Rokiškio rajono mero Ramūno Godeliausko susitikimo su
Seimo nariais – veiksmų planas karo atveju darosi aiškesnis

Liepos 22 d. Rokiškio rajono savivaldybės
meras Ramūnas Godeliauskas susitiko su Seimo nariais, Nacionalinio
saugumo ir gynybos komiteto atstovais – šio komiteto pirmininku Laurynu Kasčiūnu bei nariu,
Seimo pirmininko pavaduotoju, Jonu Jaručiu,
taip pat - Užsienio reikalų
komiteto nariu Audroniumi Ažubaliu, Seimo
narių padėjėjais Audrone
Kaupiene bei Egidijumi
Vilimu. Kalbėtasi apie
civilinę saugą ir karinių
komendantų sistemos formavimą. Šis susitikimas,
kadangi lietė valstybės
saugumo klausimus, buvo
uždaras, tačiau apie pokalbio esmę Seimo nariai
ir meras R. Godeliauskas
sutiko papasakoti po oficialaus susitikimo.

Vyksta karo
komendantūrų
kūrimas
Nacionalinio saugumo
ir gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas papasakojo, kad jau
kuriama karo komendantų
sistema. Praktiškai karo
komendantai jau yra. Komendantai turi būti renkami
iš profesionalios karo tarnybos, o jų pavaduotojais
gali tapti vietos žmonės.
Komendantūrų
kūrimas
yra labai svarbus, formuojant gynybos užnugarį. L.
Kasčiūnas pagyrė Rokiškio
rajono savivaldybės merą,
kuris yra sutelkęs dėmesį
į šį klausimą, nes yra savivaldybių, kurioms komendantūrų kūrimas mažai
rūpi.
Dėmesys mokymams
Komiteto pirmininkas
pasidalino informacija apie
numatomą Šaulių sąjungos
plėtrą su mokymo centrais.
Kalbėta ir apie patriotinį pilietinį ugdymą mokyklose. Numatomi mokymai devintokams – dešimtokams
išgyvenimo įgūdžių ugdymui. Šiais metais tokiuose
mokymuose dalyvavo dešimt mokyklų, planuojama
šią veiklą plėsti, bendradarbiaujant Šaulių sąjungai
ir švietimo įstaigoms. Taip
pat kiekviena savivaldybė
turės atlikti inventorizacijas, kad pasitikrintų, kokias
turi sąlygas civilinei saugai. Numatoma, kad naujai
statomiems daugiabučiams
bus keliami tam tikri reikalavimai dėl civilinės sau-

gos.

Šaulių įstatymo
projektas bus
pristatytas rudenį
Seimo narys Audronius
Ažubalis, Europos reikalų
komiteto pirmininko pavaduotojas, Užsienio reikalų
komiteto narys informavo, kad jau yra pristatytas naujas Šaulių įstatymo
projektas, kuris Seime bus
svarstomas rudenį. Šauliai
yra ta jėga, kuri pavojaus
atveju piliečiams garantuotų saugų užnugarį. Jie karo
ar ekstremalios situacijos
atveju galėtų pasirūpinti
situacija
gyvenamosiose
vietose dėl plėšikavimų,
galimų diversijų. Skatinami prie gynybinės sistemos
prisijungti visi, kurie turi
ginklą. Šalies gynybai gali
pasitarnauti visi – tiek informacinių
technologijų
specialistai, tiek medikai,
tiek inžinieriai ar kiti specialistai. Medikai, kurie galėtų dirbti karo situacijoje,
turėtų būti įgiję specialių
žinių skubios pagalbos teikimo srityje ir pan.
Bus stengiamasi
pritraukti daugiau
naujų Šaulių sąjungos
narių
Atkreiptas
dėmesys,
kad yra kalbama apie
Šaulių sąjungos plėtimą,
pritraukiant naujų narių.
Rokiškyje yra apie 100
šaulių. Planuojama, kad
visoje Respublikoje iki
2030 metų turėtų būti apie
50 000 šaulių. Patys Seimo
nariai pripažino, kad tokią misiją įgyvendinti yra
sudėtinga, nes šauliu tapti negali bet koks žmogus
– jiems keliami specialūs
reikalavimai, jie privalo
turėti šaunamuosius ginklus, aprangą, ekipiruotę.
Karius savanorius visu tuo
aprūpina valstybė, o šauliams brangių ginklų, ekipiruotės įsigijimas tampa
jų pačių reikalu. Meras R.
Godeliauskas
pastebėjo,
kad yra daug patriotiškų
žmonių, kurie norėtų įsitraukti į Šaulių sąjungos
veiklą, tačiau neturi tam
pinigų. Šauliais tapti gali
būti lengviau didžiuosiuose miestuose – ten uždarbiai didesni. Nacionalinio saugumo ir gynybos
komiteto pirmininkas L.
Kasčiūnas pažadėjo skirti
dėmesį tam, kad atsirastų
šaulio krepšeliai, sudarantys galimybes lengviau
gauti šaulio statusą.

Apie meilę Rokiškio
kraštui
L.Kasčiūnas nepamiršo
paminėti savo meilės Rokiškiui. Nors gimęs ir augęs bei dabar gyvenantis
Vilniuje, šis Seimo narys,
išrinktas pagal TS – LKD
sąrašą, sakė turintis gilias
šaknis Rokiškio krašte: močiutė – iš Laibgalių, senelis
– iš Jūžintų, žmonos giminė – iš Juodupės seniūnijos, kur L. Kasčiūno šeima
atvažiuoja keletą kartų per
vasarą. Tad jis esąs neabejingas Rokiškio kraštui ir
glaudžiai su juo susijęs.
Pasak mero, situacija
rajone nėra prasta
Meras R. Godeliauskas
apie šį susitikimą paminėjo,
kad prieš jį ruošėsi, apžiūrėjo turimus civilinės saugos objektus, juos pristatė.
Pasak mero, situacija dėl
civilinės saugos Rokiškio
rajone nėra prasta, lyginant
su kitomis savivaldybėmis.
Norint pritaikyti civilinei
saugai patalpas, jas atnaujinti, reikia tikrai daug lėšų.
Patarta nuo pavojaus
trauktis į užmiestį
Susitikimo dalyviai pripažino, kad visoje Lietuvoje yra slėptuvių nuo oro
antskrydžių trūkumas. Paminėta, kad slėptuvės ir kolektyvinės apsaugos statiniai yra skirtingos sąvokos.
Rekomenduota buvo slėptis
mokyklų, didesnių įstaigų
rūsiuose, tačiau, kaip ma-

tome iš įvykių Ukrainoje,
tokie pastatai dažnai tampa
oro atakų objektais. Patarta
laikytis atokiau nuo objektų, kurie nėra saugūs – kuro
bazės, degalinės, tam tikros
paskirtis gamyklos. Beveik
vienbalsiai pritarta, kad
karo atveju saugiau turėti
vietovę užmiestyje, į kurią
būtų galima trauktis. Didesnis pavojus tokiais atvejais
iškyla didmiesčiams, o ne
kaimiškosioms vietovėms.
Išrinkti karo
komendantai –
aiškesnis veiksmų
planas karo atveju
Karo komendanto sąvoką numato Karo padėties
įstatymas, kuris nustato
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karo padėties įvedimo ir
atšaukimo tvarką, valstybės
valdymo ir vietos savivaldos ypatumus, ginkluotųjų
pajėgų statusą ir žmogaus
teisių ir laisvių laikinus
apribojimus karo padėties
metu, piliečių pasirengimo
valstybės gynybai pagrindus, taip pat karo padėties
metu ir atšaukus karo padėtį taikytinas priemones.
Karo komendanto funkcijos: teikia savivaldybės
administracijos direktoriui
informaciją apie ginkluotųjų pajėgų aprūpinimo ar
kitos paramos poreikius,
kuriuos savivaldybės administracijos direktorius įgyvendina atlikdamas šio įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje

nurodytas funkcijas; įveda
ir atšaukia komendanto
valandą, užtikrina komendanto valandos metu taikomų reikalavimų įgyvendinimą; teikia savivaldybės
administracijos direktoriui
ginkluotųjų pajėgų turimą
informaciją apie teritorijas,
į kurias vykti nerekomenduojama dėl karinės jėgos
naudojimo arba jos naudojimo grėsmės.
Šiuo metu Karo padėties įstatyme niekas nėra
keičiama, o karo komendantai renkami tam atvejui,
kad būtų aiškesnis civilinės
saugos ir gynybos planas,
esant karinei grėsmei.
Rita GRIGALIENĖ
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Panemunėlyje apsigyvenęs dainininkas iš Malaizijos Sherman
Tan tikisi negatyvumą pašalinti savo muzika

Jis – dainininkas, muzikantas bei kompozitorius Sherman Tan. Malaizijoje gimęs ir daug
metų pragyvenęs atlikėjas, kurio tėvai – kinas
bei mama, kurios tėtis kilęs iš Velso, šiuo metu jau
apie 4 mėnesius su žmona
Diana gyvena Panemunėlyje. Kuriame, tebūnie
paslaptis. Šeima džiaugiasi draugiškais miestelio žmonėmis, ramia gyvenimo tėkme, galimybe
skirti daugiau dėmesio
sau ir kūrybai. Sherman
pasidalijo svajone susirasti darbą Rokiškio
krašte, pavyzdžiui, turi
minčių, kad galėtų gyvai
dainuoti kurioje nors kavinėje. Įdomus faktas ir
tai, kad Lietuvoje gyvena
vos 10 žmonių, atvykusių
iš Malaizijos, ir štai vienas iš jų – Sherman – gyvena Rokiškio krašte.
Meilės emigrantas?
Su Sherman labai lengva ir paprasta bendrauti – nors ne visada lengva
suprasti vienų kitiems ištartus žodžius, atlikėjas tik
nusijuokia ir pabando savo
mintis užrašyti telefone ir
išversti į lietuvių kalbą.
Paprasčiausiai šnekamoji anglų kalba Malaizijoje
yra nukrypusi nuo įprastos
versijos. Lietuvoje atlikėjas – jau treji metai. Jis
jau suspėjo sudalyvauti ir
LNK televizijos projekte „Finalo ketvertas“, kur
tapo finalininku. Pradžioje su žmona gyvenęs Vilniuje, Sherman didmiestį
iškeitė į kaimišką ramybę
ir lėtesnį gyvenimo tempą.
Paklaustas, kodėl iš Malaizijos, kur jau buvo susikūręs gyvenimą, žinomas ir
pripažintas kaip dainininkas, ryžosi atvykti į tokią
mažiau šiltą ir galbūt mažiau vaizdingą šalį – Lietuvą, Sherman atsakė, kad
tokį sprendimą priėmė dėl
lietuvės žmonos.
Susižavėjo vyro balsu
ir pradėjo kartu su juo
dirbti
„Malaizijoje kartu su
Sherman gyvenome ir dirbome 2,5 metų. Anksčiau
gyvenau Tailande, turėjau
savo sporto barą. Kartą nuvykau į vieną iš Malaizijos salų. Ten kaip tik porai
dienų buvo atvykęs koncertuoti Sherman. Mane
labai sužavėjo jo balsas.
Tą vakarą kartu šokome
ir dainavome. Po šiek tiek

laiko aprodyti Malaizijos
nusivežiau mamą ir supažindinau ją su Sherman. Po
to likau Malaizijoje. Sherman pasiūlė būti jo asistente“, - pasakojo Diana Tan.

Malaizijoje buvo jau
žinomas
Jauna moteris susižavėjusi pasakoja apie savo
vyro pasiekimus – prieš
atvykdamas į Lietuvą, jis
jau turėjo patirties muzikoje ne mažiau nei 25
metus, Malaizijoje buvo
žinomas žmogus, kuriam
gerai sekėsi. Tiesa, išleistas tik vienas jo autorinis
albumas. Pasiekimų sąrašas platesnis: jis - 2003
metų Calsberg „Top of the
Pubs“ čempionas; 2015
metais - Hard Rock Cafe
„The One" čempionas;
2016 metais dalyvavo Pietų Azijos ture po Japoniją, Tailandą, Singapūrą,
Malaiziją, Indoneziją; nuo
2019-ųjų prasidėjo muzikinė veikla Lietuvoje - tais
metais jis tapo LNK muzikinės laidos „Finalo ketvertas“ finalininku; 2020
ir 2021 metais sudalyvauta
tarptautiniame „Visagino
Country“ festivalyje, šiais
metais – festivalyje „Bliuzo naktys".
Sugebėtų muzikuoti
bet kuriuo stiliumi
Sherman negalėjo apibūdinti, koks yra jo atliekamos muzikos stilius: pasak jo, jis galėtų svyruoti
tarp bliuzo, country bei
roko, tačiau ne dabartinių
laikų, o senesniojo. Gerai pagalvojęs, atlikėjas
patikino, kad, jeigu būtų
pageidavimų, galėtų groti bei dainuoti bet kuriuo
stiliumi. Pasak atlikėjo, jis
vienintelis Lietuvoje groja
„finger style“ muziką. Tai
reiškia, kad jis gali būti
gitaristas ir bosistas tuo
pačiu metu, be to, dar ir
dainuoja. Sherman moka
groti ir būgnais. Jaunystėje savo muzikavimą jis
pradėjo būtent nuo būgnų.
Rimtesnę muzikinę karjerą
svečias iš Malaizijos sako
pradėjęs, būdamas 20-ies
metų amžiaus.
Svajoja dainuoti
Rokiškio miesto
gimtadienyje
Pasak Sherman žmonos
Dianos, dabar, kai kas nors
iš lietuvių išgirsta vyrą
dainuojant, iškart susigundo pasikviesti į renginius
– vestuves, gimtadienius,

miestų šventes (Sherman
dalyvavo miestų šventėse
Molėtuose, Trakuose, Utenoje). Pora garsiai pasvajojo, kad galbūt Sherman ir
Rokiškio miesto šventėje,
kuri vyks rudenį, pavyktų
sudalyvauti bei parodyti
savo sugebėjimus. Iki tol
dar yra laiko ir gali būti,
kad Sherman svajonės išsipildys.
Panemunėlyje gali
daugiau laiko skirti
kūrybai
„Lietuvoje man ramu,
čia graži gamta, draugiški
žmonės. Nebijau lietuviškos žiemos - šaltis manęs
negąsdina, nepatinka tik
lietus. Atvykau čia dėl
žmonos. Norėjosi turėti
namą, o ne butą, kad galėčiau įrengti savo studiją. Pavyzdžiui, Vilniuje ar
kitame didesniame mieste
negalėčiau sau leisti muzikuoti, vos panorėjęs –
trukdyčiau
kaimynams.
Malaizijoje buvau labai
užsiėmęs, o čia man daugiau laiko lieka kūrybai,
apmąstymams. Dabar darže bandome patys užsiauginti daržovių. Džiugu, kad
vietos gyventojai mums
atneša daržo gėrybių ir gėlių. Panemunėlyje mums
taip pat labai patinka. Štai
buvau mažame koncertuke

Panemunėlyje. Nustebau,
kai sulaukiau didelio palaikymo iš vietos gyventojų.
Dabar mokinuosi dainuoti
ir lietuviškai, nes kol kas
mano dainos daugiausia
skamba angliškai arba malaizijietiškai. Dabar mąstau surengti savo koncertą
Panemunėlyje arba Rokiškyje“, - bandė paaiškinti,
kodėl atsidūrė Panemunėlyje, žinomas muzikantas.
Sherman - katalikas
„Jis yra katalikas. Dauguma galvoja, kad Malaizija – musulmoniška šalis.
Netiesa. Malaizijoje – labai daug kultūrų, dėl ko atsiranda labai daug šventinių nedarbo dienų, nes
kiekvienos etninės grupės
didžiosios šventės padarytos nedarbo dienomis. Vis
tik musulmonai Malaizijoje sudaro 60,4 proc. gyventojų, budistai – 19,2 proc.,
krikščionys – tik 9,1 proc.
Taip pat yra ir hinduistų
bei kitokių religijų atstovų.“ – bandė paneigti galimas rokiškėnų spėliones
Diana Tan.
Artimųjų - nedaug
Sherman tėvas yra miręs. 2019 metais mirė ir
sunkia raumenų liga sirgęs
sūnus, kuriam dainininkas
bei muzikantas paskyrė ne
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vieną dainą. Berniukas negalėjo judėti, kalbėti, pats
pavalgyti. Sherman mama
liko gyventi Malaizijoje.
Nors jai 79 metai, ji turi
slaugos mokslų daktarės
laipsnį ir labai gerai išmano gyvenimo aktualijas.
Dar yra Sherman dukra
Shawna, kuriai 21-eri. Ji
gyvena Malaizijos sostinėje Kvala Lumpūre.
Malaizija - daug
kultūrų talpinanti šalis
Pasak Sherman ir Dianos, maistas Malaizijoje – labai įvairus, kadangi
čia - daug tautų bei kultūrų, kurių kiekviena turi
savo receptus bei maisto
gaminimo technologijas.
Įvairūs ir žmonės, pats gyvenimas. Malaizija turi 36
milijonus gyventojų. Ten –
vieni brangiausių pasaulio
paplūdimių. Kaip ir visur,
šalyje yra politinių problemų. Malaizija – buvusi
Anglijos kolonija, todėl
nemažai kultūrinių akcentų atsinešti iš Europos.
Valdymo forma – renkama
konstitucinė monarchija.
Kai šalyje daug kultūrų,
kalbų, žmonėms paprasčiausia susikalbėti angliškai. Ši kalba yra privalomas dalykas mokyklose.
Tikslas – negatyvumą

pašalinti muzika
Pabandėme kartu su
Sherman pasvajoti, kaip
jis įsivaizduoja savo gyvenimą Panemunėlyje ir
visame Rokiškio krašte.
Muzikantas sakė, kad tikisi Panemunėlio kraštą
pagyvinti muzika. Kol kas
Sherman, kadangi vasaros
sezonas, turi daug užsakymų dainuoti renginiuose.
Žiemą jis anksčiau važiuodavo į Malaiziją. „Man
patinka džiuginti žmones
savo muzika ir manau, kad
daugeliui žmonių Lietuvoje reikia išeiti ir šokti.
Gyvenimas per trumpas“,
- užrašė savo pamąstymus
apie gyvenimo prasmę
Sherman. Diana pagal išsilavinimą yra šokių mokytoja, todėl pasidalino
mintimi, kad galbūt vertėtų vesti šokių pamokas,
bet ne vaikams, o suaugusiems.
Sherman palinkėjimas
pokalbio pabaigoje: „Jaučiu, kad šiame beprotiškame pandemijų ir karo
pasaulyje muzika, dainos
ir šokiai atneš laimę ir pašalins mūsų gyvenimo negatyvumą.“
Rita GRIGALIENĖ
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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. 1815

Per pusmetį bankrutavo 600,
o įsisteigė 13 kartų daugiau naujų įmonių
Šiemet bankrutavo beveik 600 šalies įmonių, tačiau įsisteigė 13 kartų daugiau naujų – per 8 tūkst.
įmonių, rodo duomenų
analitikos bendrovės „Scorify“ apžvalga.

„Lietuviai ir toliau, nepaisant vis aiškiau pastebimų ekonomikos lėtėjimo
ženklų, sparčiai kuria naujas
įmones – pirmąjį pusmetį jų
įkūrė 24 proc. daugiau nei
pernai antroje metų pusėje,
tačiau 2021 metų pirmojo
ketvirčio rekordo – 8539
įmonių – nepavyko pasiekti“, – pranešime teigė „Scorify“ atstovė Jurga Tama-

šauskaitė.
Pasak jos, bankrutuojančių ir likviduojamų įmonių
skaičius Lietuvoje toliau
stabiliai auga.
„Pirmąjį pusmetį buvo
likviduojama 6,4 tūkst.
įmonių – tai 30 proc. viršija
visą 2021 metų rezultatą – 5
tūkst. likviduotų įmonių“, –
teigė J. Tamašauskaitė.
Anot „Scorify“, Lietuvos
verslo kredito rizikos lygis
kol kas nerodo neigiamų pokyčių – rizika išlieka žema.
„Didžiausia ypač aukštos rizikos įmonių dalis yra
statybos ir apgyvenimo bei
maitinimo veiklose – atitinkamai 160 bei 60 įmonių.

Vertinant visas įmones, kurių kredito riziką matuojame, ypač aukštos rizikos
įmonių Lietuvoje šiuo metu
yra 510 – palyginti su 810
pernai metais“, – sakė duomenų analitikos bendrovės
atstovė.
Šiuo metu tik 8 proc.
įmonių „Scorify“ vertina
kaip aukštos rizikos, o ypač
rizikingų įmonių liko tik
apie 1 proc. Kas antra įmonė įvertinta kaip žemos rizikos, o aukščiausius kredito
reitingus turinčių ir mažiausios rizikos įmonių dalis per
pusę metų išaugo nuo 12
proc. iki 15 proc.
BNS inform.

Kai kuriems žmonėms siūloma
privalomai lankytis pas medikus

Į privalomai sveikatą
turinčių tikrintis žmonių
sąrašą siūloma įtraukti
ir tuos gyventojus, kurie
pagal amžių bei lytį patenka į ligų prevencijos
programas. Siūloma, kad
apsilankymui pas medikus jiems darbdaviai
turėtų duoti laisvą apmokamą dieną.
Tuo metu profesinių
sąjungų atstovė siūlo ne
dalinti laisvadienius, o ilginti darbuotojų atostogas.
Darbdaviai teigia, kad toks
sveikatos patikrinimas galėtų būti finansuojamas
Privalomojo
sveikatos
draudimo fondo lėšomis.
Pasak tokias Darbuotojų
saugos ir sveikatos įstatymo pataisas registravusių
Sveikatos reikalų komiteto narių socialdemokratės
Orintos Leiputės ir „valstiečių“ frakcijos narės
Rimantės Šalaševičiūtės,
pakeitimus inicijuoti paskatino mažas, ypač darbingo amžiaus žmonių, aktyvumas pasinaudoti ligų
prevencijos programomis.
Pasak jų, įpareigojus
žmones tikrintis sveikatą
bus galima nustatyti ligas
ankstyvoje stadijoje, išvengti ilgo nedarbingumo.
„Statistika rodo, kad
žmonės nesikreipia, nes
tam neranda laiko – tik
trečdalis žmonių pasinaudoja galimybe pasitikrinti
sveikatą pagal prevencines
programas“, – BNS sakė
O. Leiputė.
Jos teigimu, darbdaviams suteikti apmokamas
darbo dienas tokiai sveikatos patikrai nebūtų didelė
finansinė našta.
„Tai nebus dažni vizitai,
kurie darbdaviams kainuotų brangiai. Trys programos per penkerius metus.
Nebus didesnis nuostolis“,

Nepriklausomas rajono laikraštis

– svarstė O. Leiputė.
Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis įsitikinęs, kad dėl parlamentarių
iniciatyvos būtina plati
diskusija ir su darbdavių
bei darbuotojų atstovais, ir
su medikais.
„Kad ji būtų tikslinga ir
iš tikrųjų ja žmonės naudotųsi, o ne paprasčiausiai pasidarytų dar vieną
papildomą laisvą ar prisidėtų prie atostogų dieną“,
– BNS tvirtino jis.
A. Romanovskis pasigenda aiškumo, kaip
darbdavys įsitikins, kad
žmogus, gavęs apmokamą
laisvą dieną, tikrai ėjo tikrintis sveikatos. Pasak jo,
tai galėtų būti finansuojama ne darbdavio, o Privalomojo sveikatos draudimo
fondo biudžeto lėšomis.
„Gal valstybė ar gydymo įstaigos kažko nepadaro, kad žmonės reguliariai
nesitikrina? Problema yra
aiški, bet reikia diskutuoti, ar šita priemonė tinkama jai spręsti, nes šis
įstatymas reguliuoja darbo sąlygas darbo vietoje“,
– svarstė Lietuvos verslo
konfederacijos vadovas.
A. Romanovskio teigimu, pataisa bus svarstoma
Trišalėje taryboje, bus analizuojami duomenys, kiek
žmonių pasinaudoja prevencinėmis programomis:
„Nesu girdėjęs tokių atvejų, kad darbo ginčų komisijose būtų sprendžiamos
situacijos, kad darbdavys
nesudarė galimybės darbuotojui pasitikrinti“.
Jeigu Seimas pataisą
priims, už laisvą dieną
darbdavys mokėtų darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį.
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Inga Ruginienė

sako, kad darbdaviai turi
būti suinteresuoti investuoti į darbuotojų sveikatą.
„Kuo sveikesnis bus
darbuotojas, ne tik geriau
atliks pareigas, bet ir atneš didesnę pridėtinę vertę
darbdaviui“, – BNS teigė I.
Ruginienė.
Tačiau ji piktinosi, kad
registruojami siūlymai suteikti apmokamas ar neapmokamas dienas savišvietai, artimų žmonių slaugai
ar kitiems reikalams, tačiau nesvarstoma galimybė
ilginti atostogas.
„Bet kodėl nėra pasiūlymo didinti kasmetinių
atostogų dienų skaičiaus?
20 dienų – minimaliausia
riba Europos Sąjungoje“, –
kalbėjo I. Ruginienė.
Lietuvoje biudžeto lėšomis apmokamos penkios
prevencinės programos, iš
kurių keturios yra vėžio
(gimdos kaklelio, krūties,
storosios žarnos ir prostatos) ankstyvoji diagnostika, taip pat širdies ir
kraujagyslių ligų rizikos
tyrimai. Tam 2021 metais buvo skirta 24,9 mln.
eurų – 5 proc. daugiau nei
2020-aisiais bei 26 proc.
daugiau nei 2019 metais.
Dabar įsidarbinant ir
kitais numatytais atvejais privalomai sveikata
tikrinama neįgaliesiems,
jaunuoliams iki 18 metų
– kasmet, iki jie sulaukia
pilnametystės, taip pat dirbantiems naktimis ir pamainomis arba kuriems dėl
darbo specifikos gali kilti
rizika saugai ir sveikatai.
Darbdavys turi tvirtinti
tokių darbuotojų sąrašą,
patikrų grafiką, o patikrinimai atliekami darbo laiku, mokant vidutinį darbo
užmokestį.
BNS inform.

PENKTADIENIS 07.29

KETVIRTADIENIS 07.28

TREČIADIENIS 07.27
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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 Smalsumo genas
12:30 Tai kur toliau?
13:30 Gyvenk kaip galima
švariau
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:25 Viktorija
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Dviračio žinios

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
08:55 Pagalbos šauksmas
09:40 31-oji nuovada
10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Dviračio žinios
12:00 Mūšio laukas
12:30 Nacionalinė
ekspedicija „Dniepru per
Ukrainą“
13:30 Čia mano sodas
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:25 Viktorija
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda
19:30 Pasaulio puodai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema

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

2022-07-26
22:00 Užkluptas
22:45 Grančesteris
23:35 31-oji nuovada
24:00 LRT radijo žinios
00:05 31-oji nuovada
00:30 Pusryčiai pas kaimyn
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Daiktų istorijos
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Viktorija
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios
04:05 Stilius
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Vizionieriai
05:15 Ponių rojus
Tv3
06:00 Galingieji reindžeriai.
Žvėries galia
06:30 Didvyrių draugužiai
07:00 Monstrų viešbutis
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 Mūšio laukas
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Pasaulio puodai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Viktorija
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios
04:05 Praeitis ateičiai
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Vizionieriai
05:15 Ponių rojus

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 Apiplėšimas Beikerio gatvėje
00:55 Naktinė pamaina
01:55 Elementaru
02:50 Atostogos rifuose
03:50 Naktinė pamaina
04:50 Tobula kopija

06:30 Ūkininkas ieško žmonos
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Rimti reikalai
11:00 Keičiu žmoną
12:00 Vidurdienio žinios
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki....
20:30 Turtuolė varguolė
21:30 Žinios
22:30 Manhatanas naktį
00:45 Mirtinas ginklas
01:40 Zodiako sugrįžimas
03:25 Volkeris, Teksaso reindžeris

09:30 Kalnietis
10:35 Čikagos policija
11:35 Mentalistas
12:35 FTB
13:30 Mano virtuvė geriausia
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Kalnietis
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Čikagos policija
19:30 Akloji zona
20:30 Pričiupom!
21:00 3000 mylių iki Greislando
23:25 Vykdytojas
01:15 Strėlė
02:10 Akloji zona

Btv
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06:00 FTB
07:00 Mano virtuvė geriausia
08:25 Teisingumo agentai

05.15 Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
07.00 Reali mistika
08.00 Juvelyrų klanas
09.00 Teisingumo agentai

06:00 Pakvaišusi porelė
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 Saulės ašaros
01:00 Elementaru
02:00 Atostogos rifuose
03:55 Tobula kopija

Tv3
05:15 Tobula kopija
06:00 Galingieji reindžeriai.
Žvėries galia
06:30 Didvyrių draugužiai
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda
19:30 Nekasdienė duona
20:30 Panorama
21:00 Auksinis protas
22:15 Erdvėlaivis „Serenity“
00:15 Gaila, kad nežinojau
02:10 Gimę tą pačią dieną
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Mano geriausias draugas
04:00 Išpažinimai
04:30 Šventadienio mintys
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Vizionieriai
05:15 Ponių rojus
Tv3
06:00 Galingieji reindžeriai.
Žvėries galia
06:30 Didvyrių draugužiai
07:00 Monstrų viešbutis

Lnk
06:00 Pakvaišusi porelė
07:00 Ūkininkas ieško žmonos
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
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
18:00 Lidl grilio talentai
18:30 TV3 žinios
19:30 Ledynmetis 3
21:25 Fantastiškas ketvertas
23:40 Potvynis
01:50 Saulės ašaros
04:10 Atostogos rifuose

„Klientų sumažėjo. Nors
aukso kaina kaip ir didesnė
dabar, kaip ir naudingiau būtų.
Gal anksčiau žmonės visą
savo auksą pridavę, nebeturi.
Kai neturėjo pinigų, seniau
viską užsistatė“, – BNS sakė
„Deimantinos“
juvelyras
Auksanas Juodis.
„Antakalnio juvelyrikos“
darbuotojas, nesutikęs viešai

pasakyti savo pavardės, tvirtino, kad „lombardų laikai
jau praėjo“: „Verslas leidžiasi žemyn. Daugelis klientų
lombarduose prarado turėtą
auksą“.
Pasak jo, aukso dirbinių
kainos nėra tiek išaugusios,
kad už juos lombardai mokėtų
daugiau.
„Jos ne taip reikšmingai
pakilo, kad daug daugiau pinigų žmonės gautų“, – tvirtino „Antakalnio juvelyrikos“
atstovas.
Nenorėjęs prisistatyti Vilniaus lombardo „Lombas“
darbuotojas irgi teigė, kad
ūgtelėjusios aukso kainos ne

Btv
06:00 FTB
07:00 Mano virtuvė geriausia
08:25 Teisingumo agentai
09:30 Kalnietis

10:35 Čikagos policija
11:35 Mentalistas
12:35 FTB
13:30 Mano virtuvė geriausia
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Kalnietis
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Čikagos policija
19:30 Akloji zona
20:30 Pričiupom!
21:00 Ketvirtojo Reicho aušra
23:00 3000 mylių iki Greislando
01:20 Strėlė
02:15 Akloji zona
Lrytas
05.15 Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06.30 Klausimėlis
07.00 Reali mistika
08.00 Juvelyrų klanas
09.00 Teisingumo agentai
10.05 Gyvi

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 Rysas Darbis Japonijoje
17.30 Aiškiaregė
18.00 Reporteris
18.30 Pokalbiai prie jūros
19.00 Reali mistika
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Mama
22.30 Reporteris
23.00 Pokalbiai prie jūros
23.00 Rysas Darbis Japonijoje
00.30 Teisingumo agentai
02.30 TV parduotuvė
02.45 Mokslo ritmu
03.00 Gyvi
04.35 Reali mistika

10:00 Rimti reikalai
11:00 Keičiu žmoną
12:00 Vidurdienio žinios
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Grįžimo taškas
23:00 Skambutis 3
00:55 Desperado
02:50 Vagiant gyvenimus
04:30 Volkeris, Teksaso reindžeris

12:35 FTB
13:30 Mano virtuvė geriausia
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Kalnietis
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Čikagos policija
19:30 Amerikietiškos imtynės
21:30 Jūrų pėstininkas 6. Atkakli
kova
23:10 Ketvirtojo Reicho aušra
01:05 Strėlė

Btv

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
11:35 Mentalistas

05.15 Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06.30 Klausimėlis
07.00 Reali mistika
08.00 Juvelyrų klanas
09.00 Teisingumo agentai
10.05 Gyvi
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 Rysas Darbis Japonijoje
17.30 Aiškiaregė
18.00 Reporteris
18.30 Klausimėlis
19.00 Reali mistika
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Romo Dambrausko
koncertas
22.30 Reporteris
23.00 Klausimėlis
23.30 Rysas Darbis Japonijoje
00.30 Teisingumo agentai
02.30 TV parduotuvė
02.45 Mokslo ritmu
03.55 Gyvi
04.35 Reali mistika

itin didelė paskata žmonėms
įkeisti juvelyrinius dirbinius
– pasak jo, dažniausiai atnešami papuošalai tinkami tik
lydymui.
Tuo metu kelių lombardų
savininkė Marytė Kairienė
sako, kad žmonės aukso kainų
pokyčių nesivaiko – kai reikia
pinigų, tai ir eina į lombardus.
„Prieš metus atnešdavo
vestuvinius žiedus, dabar jų
sumažėjo, bet daugiau išsitraukia pigesnių papuošalų“,
– BNS sakė lombardų savininkė.
„Kai geri laikai ekonomikoje, žmonės mažiau neša“,
– įsitikinęs Kauno įmonės

„Regvinta“ vadovas Andrius
Mikalauskas.
Pasak jo, paprastai daugiau
žmonių ateina vėsiuoju metų
laiku, kai reikia mokėti mokesčius ir pritrūksta pinigų.
Individualios įmonės iš
Klaipėdos savininkas Viktoras
Zujevas pabrėžė, kad žmonėms išpirkti užstatytus daiktus vis sunkiau.
„Kai sueina terminas atsiskaityti, jie negali ir prašo
palaukti. Būna du, tris mėnesius prašo palaukti. Kartais
reikia pamažinti procentus“,
– kalbėjo V. Zujevas. Pasak
jo, 90 proc. klientų yra nuolatiniai, todėl tai padeda išvengti

pavogtų daiktų.
Lygindamas prieš dešimtmetį buvusią situaciją ir dabartinę įmonės „Aisrižda“
savininkas Ričardas Diliūnas
ją vadina prasta. Tačiau jis pabrėžė, kad užstatytus daiktus
žmonės dažniausiai atsiima:
„Stengiasi pasiimti. Šiek tiek
tenka palaukti, palaikyti“.
„Antakalnio juvelyrikos“
atstovo teigimu, užstatę brangius ir svarbius papuošalus,
net kelerius metus žmonės
moka kelių eurų per mėnesį
palūkanas ir tikisi vieną dieną juos išsipirkti, nors įmokų
jau būna palikę maždaug tiek,
kiek kainuoja papuošalas.

Tuo metu M. Kairienė pastebėjo, kad vis dažniau „tie
patys žmonės atneša tą pačią
juvelyriką“.
„Nuolatiniai
vestuvinių
žiedų, ypač senesnių, tų storesnių, platesnių įkeitimai leidžia jiems išgyventi, kai reikia
papildomų lėšų, dažniausiai
vaistams, pirkiniams, kurių
reikia skubiai, bet trūksta pinigų. Tokie žmonės visada
atneštus daiktus išperka, kad
kitą kartą vėl atneštų“, – kalbėjo ji.
BNS inform.

Lnk

Lombardų atstovai: rinka traukiasi

Kauno įmonės „Deimantina“ ir Vilniaus lombardo
„Antakalnio
juvelyrika“
darbuotojai sako aptirpusius klientų srautus stebintys nuo koronaviruso pandemijos pradžios.

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. N-7
20:00 Nuo... Iki....
20:30 Turtuolė varguolė
21:30 Žinios.
22:30 Vagiant gyvenimus
00:30 Juodasis sąrašas
01:25 Manhatanas naktį
03:25 Volkeris, Teksaso reindžeris
04:55 Alchemija
05:25 Kultūrinė dokumentika

Lrytas

10.05 Gyvi
11.10 Mama
12.15 TV parduotuvė
12.30 Renkuosi studijuoti
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

Lrytas

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt
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PASLAUGOS

• Šeima ieško namo su
daliniais patogumais nuomai
ir su galimybe išsipirkti.
Skubiai. Tik Rokiškio miestas
. Kaina 150 Eur.
Tel. 8 670 59 890. 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

SIŪLO DARBĄ

NUOMA

PERKA

• Šeima ieško namo su daliniais
patog Ieškoma slaugė, galinti
prižiūrėti gulinčią, smulkaus
sudėjimo, senyvo amžiaus
moterį. Darbo dienomis vieną
kartą vakare, savaitgaliais tris
kartus per dieną. Yra galimybė

gyventi gretimame kambaryje
(mikrorajonas Jaunystės g.)
1val. mokama - 5 Eur .
Tel. 8 678 23 100. Rokiškis
• 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
• 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
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senolių porą jų namuose
(gyventi kartu, maistui gaminti,
padėti pasirūpinti higiena,
buitimi). Gali dirbti moterys,
atvykę iš Ukrainos .
Tel. 8 611 12 458. Rokiškis
• UAB Lexita ieško
administratoriaus (-ės) projektų vadovo asistento (-ės)
Rokiškyje (IT sritis) .
Tel. 8 657 58 415. Rokiškis
• UAB Lexita ieško turinio
ir skaitmeninės rinkodaros
vadybininko (-ės) (IT sritis) .
Tel. 8 657 58 415. Rokiškis
• UAB Lexita ieško
programuotojo (-os) .
Tel. 8 657 58 415. Rokiškis
• UAB Lexita ieško UI/UX
dizainerio (-ės) .
Tel. 8 657 58 415. Rokiškis
• Darbas apsaugos darbuotojui
(-ai): rūpintis priskirto objekto
saugumu, padėti žmonėms
jaustis saugiai, tobulėti kaip
specialistui ir asmenybei,
bendrauti su žmonėmis,
sužinoti kaip veikia skirtingos
verslo sritys (nuo gamybos iki
prekybos) . Kaina 740 Eur.
Tel. 8 614 25 848. Rokiškis
• Darbo pobūdis: rapsų
spaudimo technologijos
priežiūra ir kontrolė, esant
gedimui, gedimų šalinimas;
Grafikas: pamaininis; Darbo
užmokestis: nuo 5,50 iki 6,50
eur/val. neatskaičius mokesčių. .
Tel. 8 661 09 703. Rokiškis
• Ieškomas žmogus ūkinio
pastato šiferio stogo remontui .
Tel. 8 601 16 883. Rokiškis
• Ieškomas mechanikas:
lengvųjų ir komercinių
automobilių iki 3,5 t važiuoklės,
variklio, stabdžių, sankabos,
dirželių gedimų taisymas bei
kiti su automobilių remontu
susiję darbai. Su patirtimi .
Kaina 1400 Eur.
Tel. 8 628 12 097. Rokiškis
• umais nuomai ir su galimybe
išsipirkti. Skubiai. Tik Rokiškio
miestas . Kaina 150 Eur.
Tel. 8 670 59 890. 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
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NEKILNOJAMASIS TURTAS
• Namų valdos sklypą,
15 arų, be komunikacijų,
Bulvieniškio gatvėje Nr.
2, Rokiškio kaimiškojoje
seniūnijoje .
Tel. 8 676 08 775. 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
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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

KITA

• 3 l talpos stiklainius, 50
vnt. Vieneto kaina 0,50 Eur .
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Naudotus galingus diodus
B200 . Kaina 30 Eur.
Tel. 8 612 26 521. Rokiškis
• 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
• 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.
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

BALDAI
• 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.
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

BUITINĖ TECHNIKA
• Elektrinę siuvimo mašiną
Čaika 134 . Kaina 155 Eur.
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• 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

DOVANOJA
• Sony TEAC AX750DC ir
dvi kolonėles 25AC-033 .
Tel. 8 631 96 015. Rokiškis
• 3 dydžių drabužėlius
berniukui (daugiausia 8092cm dydžio) skirtingiems
sezonams ir skirtingos
kokybės. Galim atvežti į
namus Rokiškyje .
Tel. 8 687 96 911. Rokiškis
• Išpjautus medelius
nedidelias 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

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

VAIZDO TECHNIKA
• Filmavimo kamerą Sony .
Kaina 165 Eur.
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• 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).
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Įstrižainė 125 (50 colių) .
Kaina 250 Eur.
Tel. 8 627 57 222. Rokiškis

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 .
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
+370 609 92779 .
Tel. 8 678 26 467. Rokiškis
• Ieškau darbo savaitgaliais,
gali būti daržo ir sodo
darbai. Norėčiau 5 Eur/h .
Tel. 8 678 26 467. Rokiškis
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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
• Nepriekaištingos būklės
telefoną Huawei P30 Pro
128 GB. Komplektacijoje:
dėžutė, greitojo krovimo
įkroviklis, orginalus
dėkliukas. Rokiškyje galiu
atvežti . Kaina 240 Eur.
Tel. 8 696 38 718. Rokiškis
• 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

PRAŠO PADOVANOTI
• 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

PREKĖS VAIKAMS
• 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

SODO, DARŽO TECHNIKA
• Naują benzininę žoliapjovę
. Kaina 120 Eur.
Tel. 8 604 36 830. Rokiškis
• 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

12 psl.
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
• Naują automatinį suktuką
gipsui . Kaina 100 Eur.
Tel. 8 645 07 436. Rokiškis
• Naudotą laminatą, 14
kv.m. Naudotas kelis metus
miegamajame, tvarkingas,
puikios būklės. Kambario
išmatavimai 3.70 x 3.90.
Pasiimti patiems . Kaina
70 Eur. Tel. 8 622 34 767.
Rokiškis
• 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

• Bulvių sodinamą, bulvių
kasamą, grėblį-vartytuvą,
šienapjovę, 3 kubų cisterną.
Kaina sutartinė .
Tel. 8 652 06 592. Rokiškis
• 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
• 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 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
TRANSPORTO PRIEMONIŲ
DALYS

• VW Sharan 1999 m. 1.9
tdi kablį, kėbulo dalys be
rūdžių . Tel. 8 612 48 499.
Rokiškis
• Opel aliumininius
ratus R15 su vasarinėmis
padangomis. Dvi padangos

geros (apie 5 mm), dvi
blogos . Kaina 100 Eur.
Tel. 8 610 49 889. Rokiškis
• Ratlankius Audi,
Volkswagen, Volvo,
Mercedes .
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Vasarines padangas
naudotas vieną sezoną
205/55 R16 . Kaina 25 Eur.
Tel. 8 686 20 474. Rokiškis
• Q5 R17 5/112 ratlankius
su padangom, originalūs .
Kaina 350 Eur.
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Ratlankius R15 5/108
Volvo, Ford, Peugeot .
Kaina 10 Eur.
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• R16 5/112 ratlankius su
padangom . Kaina 150 Eur.
Tel. 8 641 48 433. Rokiškis
• Volvo R17 originalius
ratlankius su padangom
235 60 R17 M+S 2019 m.
Continental 8 mm, galima
pirkti be padangų . Kaina
450 Eur. Tel. 8 641 48 433.
Rokiškis
• 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
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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
• 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
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Tarptautinio menininkų susitikimo „Vieversynė 2022“ vaisiai –
30 kūrybos darbų
Liepos 22 d. Rokiškio
krašto muziejuje atidaryta
paroda „Vieversynė 2022“.
Menininkai, tapytojai, keramikai bei juvelyrikos
meistrai, dalyvavo Tarptautiniame menininkų susitikime sodyboje „Vieversynė“,
esančioje Rokiškio rajone,
Kamajų seniūnijoje, Vaineikių kaime. Čia įvairių sričių
menininkai renkasi jau ne
pirmus metus. Bandėme suskaičiuoti, kelinta „Vieversynės“ paroda vyksta šiemet
- vieni suskaičiavo aštuonias,
kiti net dešimtį. Iki parodos
atidarymo šešiolika kūrėjų
visą savaitę viešėjo sodyboje, kur juos vienijo įspūdingi
gamtos motyvai. 18 ha plote
šalia pušyno ir keleto vandens telkinių vietos fantazijai
tikrai visada atsiras.

Sveikinimai ir padėkos
Susirinkusius į parodos atidarymą menininkus, kurie savo
vienybę parodė ne tik bendrais
tikslais kūryboje, nuotaikomis,
bet ir specialiai šiam plenerui
sukurtais marškinėliais su užrašais „INTERNATIONAL
ART MEET VIEVERSYNĖ
2022“, pasveikino Rokiškio
rajono savivaldybės meras Ramūnas Godeliauskas.
Organizatorių
padėkos
įteiktos visiems susitikimo
dalyviams: svečiui iš Austrijos Resul Jusufi, profesionaliems menininkams iš Kauno
ir Vilniaus: tapytojoms Daivai
Kupstienei, Paulai Kupstaitei, Gintarei Šiaulienei, Inai
Loretai Savickienei, Dainorai
Ramanauskienei, Lolitai Grabauskienei, Rimantei Daniulienei, Irmai Gūžienei, tapytojai ir dailės mokytojai Nelei
Jurgelionienei, tapytojai, keramikei ir skulptorei Audronei
Dambrauskienei - Šiurkienei,
tapytojai ir stiklo meistrei Editai Radvilavičiūtei - Utarienei,

tapytojai ir porceliano meistrei
Živilei Bardzilauskaitei - Bergins, vizualaus meno kūrėjai
Gabrielei Kuizinaitei, grafikei
ir keramikei Jolantai Galdikaitei, juvelyrei Nijolei Jovarienei.
Performansas
Į susitikimą atvyko svečias
iš Austrijos – profesionalus
menininkas, tapytojas ir teatro vadovas Resul Jusufi. Jis
dalinosi patirtimi su Lietuvos
profesionaliais menininkais.
Parodos atidaryme Resul surengė performansą – artistiškai
užsirišęs akis ir garsiai juokdamasis, markeriu piešė paveikslą. Tokiu būdu menininkas siekė perteikti emociją – kūrybos
džiaugsmą.
Su svečiu iš Austrijos
susipažino Pietų Korėjoje
Tarptautinio menininkų susitikimo „Vieversynė 2022”
organizatorė ir kuratorė yra
tapytoja Daiva Kupstienė. Ji
sakė plenerus „Vieversynės“
sodyboje organizuojanti nuo
2018-ųjų metų – tiek žiemą,
tiek vasarą. „Susitikimų pradininkė buvau aš, tik visada
šie susitikimai vykdavo tarp
tautiečių. Svajojau apie tarptautinį menininkų susitikimą,
kol pagaliau tai įvyko. Praeitais metais dalyvavau Pietų
Korėjos Haegeumgang theme
museum Geoje mieste 7-oje
parodoje. Joje buvau išrinkta į
teisėjas. Rekomendavau 6 menininkus iš Lietuvos ir vieną iš
Italijos. Taip pat ten dalyvavo
ir buvo išrinktas į teisėjus menininkas iš Austrijos Resul Jusufi. Taip mes ir susipažinome.
Tada nusprendžiau pakviesti jį
į mūsų šalį ir pakviesti sudalyvauti profesionalių menininkų
iš skirtingų meno sričių tarpdisciplininio meno susitikime.
Jis yra ne tik profesionalus
menininkas, bet ir teatro di-

rektorius. Manau, kad mano
sumanymas pavyko ir todėl
turime nuostabią parodą Rokiškio krašto muziejuje.“ – po
parodos atidarymo papasakojo
Daiva Kupstienė.
„Vieversynės“ sodyba
įkvėpė sukurti 30 darbų
Projekto partnerė Gabrielė
Kuizinaitė patvirtino, kad su
menininku Resul Jusufi tapytoja Daiva Kupstienė susipažino,
tarptautiniame septintajame
Geojės menų festivalyje, „Taika vėl“, kuris vyko viename
iš garsiausių Haegeumgang
Theme Museum Pietų Korėjos
muziejų. „Menininkai susipažino, kai tapo parodos teisėjais. Tapytoja tada pakvietė
Resul Jusufi aplankyti Lietuvą.
Šiemet projektas „Vieversynė“
pirmą kartą tapo tarptautiniu
susitikimu. Svečias iš Austrijos Resul Jusufi yra universalus menininkas, kuriantis
teatro ir tapybos srityse. Meni-

ninkai sodyboje „Vieversynė“
kūrė visą savaitę. Rezultatas
- daugiau nei trisdešimt skirtingo stiliaus kūrinių. Sąlygos
sodyboje „Vieversynė“ buvo
ypatingai geros menininkams,
su nuostabios gamtos vaizdais. Visą savaitę menininkus
vienijo gera atmosfera ir puiki
nuotaika. Tarptautinį menininkų susitikimą planuojame
organizuoti ir kitais metais,
kviestis profesionalius menininkus iš kitų šalių. Įspūdingi
gamtos motyvai iš sodybos
„Vieversynė“ vėliau persikėlė
į menininkų tapybos drobes ir
dabar eksponuojami parodoje Rokiškio krašto muziejuje.
Menininkas Resul Jusufi pasisėmė įspūdžių iš Lietuvos - jis,
viešėdamas Lietuvoje, Rokiškio mieste, lankėsi keliuose
Lietuvos dvaruose ir aplankė
veikiančias parodas Anykščių
kultūros centre bei Rokiškio
dvare.“ – sakė Gabrielė Kuizinaitė.

Atsiskleidžia kiekvieno
savitumas
Kiekvienas menininkas per
savo kūrinius atskleidė savitą
stilių, patirtis sodyboje Rokiškio rajone, bandė atvaizduoti
savo emocijas, stebint gamtą.
Juvelyrė Nijolė Jovarienė sukūrė keletą paukštukų pavidalo
kūrinių, kurie tarsi galėtų pretenduoti į sąsajas su sodybos
pavadinimu „Vieversynė“. Kūrybai naudota bronza, granato
akmuo, kaulas. Ina Loreta Savickienė savo paveikslus sukūrė rytietiška technika – piešdama tušu, mineraliniais dažnais
ir naudodama ryžių popierių.
Daugelis tapybos darbų sukurti akrilo dažais ant drobės.
Išsiskiria svečio iš Austrijos
darbai – chaotiškame skaičių
ir raidžių pasaulyje sunku suprasti prasmę, kol neperskaitai
paveikslo pavadinimo. Pvz.,
„Life has some secrets“ (liet.
„Gyvenimas turi šiek tiek paslapčių“) ir „Together trought
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art“ (liet. „Kartu per meną“).
Dažno paveikslo pavadinime
– sąsajos su „Vieversyne“:
„Vieversynės peizažas“, „Duet
in Vieversynė“, „Lietus virš
ežero“, „Vasaros vakaras“...
Kiti pavadinimai – filosofiški ir netikėti: „Ar tu tiki, kad
taip būna? (Daiva Kupstienė),
„Žaltvykslės – apgaulinga
viltis“ (Nelė Jurgelionienė),
„Įjungti šviesą“ (Edita Radvilavičiūtė – Utarienė).
Tarptautinio menininkų susitikimo organizatorė Daiva
Kupstienė tikisi organizuoti tokius susitikimus kasmet
ir planuoja iš skirtingų šalių
kviestis žinomus menininkus,
kurie dalintųsi savo patirtimi
su Lietuvos profesionaliais
menininkais.
Paroda, išsidėsčiusi net per
dvi sales bei muziejaus koridoriuje, veiks iki 2022 m. rugpjūčio 28 dienos.
Rita GRIGALIENĖ
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Liepos 26-oji,
antradienis,
30 savaitė.

Varškės tinginys su jogurtu ir vyšniomis
(be kondensuoto pieno)

INGREDIENTAI:
• 420 gramų sausainių (naudojau
du trečdalius Gaidelio klasikinių ir
trečdalį šokoladinių)
• 400 gramų varškės 9% (geriau sausesnės, iš maišelių)
• 200 gramų vyšnių (šaldytų arba
šviežių, arba kitų uogų)
• 200 gramų sviesto
• 100 gramų graikiško jogurto (arba
grietinės)
• 100 gramų cukraus (arba pagal
skonį)
• 100 gramų migdolų (nebūtina)
• šiek tiek vanilės ekstrakto (arba
vanilinio cukraus)

Iki Naujųjų liko 158 dienos.
Dangaus kūnai:

saulė teka 5.18 val.,
leidžiasi 21.31 val.

Dienos ilgumas 16.13 val.
Mėnulis (delčia)

Savo vardadienius
šiandien švenčia:
Daugintas, Eigirdė, Joakimas,
Onas

Rytoj: Natalija, Panteleonas,
Žintautas, Svalia, Sergijus

Poryt: Ada, Inocentas, Nazarijus,
Vytaras, Augmina, Nazaras,
Vytas

Šiandien
pasaulio
istorijoje

1788 — Niujorkas ratifikavo
Konstituciją, tapdamas 11-ąja JAV
valstija.
1856 — Dubline gimė airių rašytojas ir dramaturgas George Bernard
Shaw (Džordžas Bernardas Šo). Mirė
1950 m.
1875 — gimė analitinės psichologijos pradininkas šveicarų psichiatras Carl Gustav Jung (Karlas Gustavas Jungas).
1891 — prancūzai okupavo Taičio salą.
1894 — gimė britų rašytojas,
romanistas ir eseistas, knygos „Puikus naujas pasaulis“ autorius Aldous
Leonard Huxley (Oldas Leonardas
Hakslis).
1908 — įkurtas JAV Federalinis
tyrimų biuras (FTB).
1939 — gimė politikas, Australijos Ministras Pirmininkas (1996 m.)
John Howard (Džonas Hovardas).

Degalų kainos Baltijos
šalyse per savaitę mažėjo,
pigiausias kuras – Lietuvoje
Degalų – benzino ir
dyzelino kainos per savaitę kiek sumažėjo visose Baltijos valstybėse,
skelbia Lietuvos energetikos agentūra (LEA).
Pigiausiai 95-tas benzinas ir dyzelinas buvo Lietuvoje.
Per savaitę 95 benzino
litras degalinėse Vilniuje
atpigo vidutiniškai 14 centų iki 1,905 euro, Rygoje
– 6 centais iki 1,947 euro,
Taline – beveik nepigo –

2,004 euro.

Dyzelino litras Vilniuje
pigo vidutiniškai 11 centų iki 1,895 euro, Rygoje
– 6 centais iki 1,933 euro,
Taline – beveik nepigo ir
buvo 1,933 euro.
LEA teigimu, praėjusią
savaitę žaliavinės naftos
kainos

padidėjo:

Brent

nafta pabrango 2,4, Urals –
2,9 dolerio už barelį.
BNS inform.

PARUOŠIMO BŪDAS:
1. Jeigu naudojate šviežias vyšnias, jas nuplaukite, nusausinkite ir išimkite kauliukus. Jeigu naudojate šaldytas, jas atitirpinkite ir nupilkite susidariusį skystį.
2. Sausainius sulaužykite nedideliais gabalėliais (trečdalį sausainių galima naudoti šokoladinių,
bet tinka ir paprasti).
3. Riešutus sukapokite elektriniu smulkintuvu arba peiliu į vidutinio stambumo gabalėlius.
4. Į dubenį dėkite varškę, nedideliais kubeliais supjaustytą sviestą, cukrų, vanilę ir jogurtą. Elektriniu trintuvu viską sutrinkite iki vientisos masės, kad neliktų varškės grūdelių. Jeigu trintuvo
neturite, žr. patarimus žemiau.
5. Į varškės masę suberkite sausainius, gerai išmaišykite.
6. Formą, kurioje darysite tinginį išklokite kepimo popieriumi. Ant formos dugno berkite ketvirtadalį vyšnių. Ant viršaus dėkite trečdalį varškės masės, šaukštu spusteldami. Tada berkite dar
ketvirtadalį vyšnių, šaukštu įspauskite jas į masę. Dėkite vėl trečdalį varškės masės, paspauskite.
Vėl berkite ketvirtadalį vyšnių, spustelkite, dėkite likusią varškės masę, ant viršaus berkite likusias
vyšnias. Šaukštu arba mentele gerai suspauskite tinginį, kad neliktų tarpų.
7. Dėkite tinginį į šaldytuvą bent 6-8 valandoms (o dar geriau - nakčiai), jog sutvirtėtų.
Patarimai:
• Jeigu neturite elektrinio trintuvo, darykite taip - varškę pertrinkite per sietelį, o tada šaukštu
gerai ištrinkite su cukrumi ir minkštu kambario temperatūros sviestu, įmaišykite jogurtą.
• Vyšnias galite įmaišyti į tešlą drauge su sausainiais, bet tada varškės masė nusidažys rausvai.
Jeigu norite balto tinginio - sluoksniuokite
• Vietoje vyšnių tinka ir juodieji serbentai, mėlynės, šilauogės, avietės ar braškės. Taip pat kubeliais pasmulkinti vaisiai, pvz. persikai ar abrikosai.
• Gaminant su šviežiomis uogomis jų tekstūra tinginyje būna šiek tiek ryškesnė negu šaldytų, bet
skonis - labai panašus ir na tikrai puikus.

Šiandien Lietuvos
istorijoje

1418 — mirė kunigaikštienė

Ona, Vytauto Didžiojo žmona.

1862 — gimė Aleksandras

Aleksandrovas, rusų kalbininkas,

lietuvių kalbos tyrinėtojas. Mirė
1918 m.

1931 — gimė aktorė Marija

Černiauskaitė-Barauskienė.

1940 — priimtas Bankų nacio-

nalizavimo įstatymas.

Post scriptum

Gyventi – tai nereiškia kvėpuoti,
tai reiškia veikti. Ne tasai ilgiausiai gyvena, kuriam daugiausiai
metų, o tasai, kuris labiau už
kitus jautė gyvenimą.
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Liūtis per dieną ūkininkams
padarė žalos už 7 mln. eurų –
„Vereinigte Hagel“
Visoje Lietuvoje liepos
12-ąją praūžęs smarkus
lietus nuniokojo daugiau
nei 100 tūkst. hektarų pasėlių laukų, stichija ūkininkams padarė daugiau
kaip 7 mln. eurų nuostolių, pranešė tarptautinis
pasėlių savidraudos fondas „Vereinigte Hagel“.

Žalos suma dar gali
augti, sako fondo Lietuvos
filialo vadovas Martynas
Rusteika.
„Ta suma yra negalutinė, ji tik auga ir didėja.
Kiek dar tokių dienų galima sulaukti per metus, tai
yra didžiausias rūpestis“, –
penktadienį BNS sakė jis.
Anot M. Rusteikos, savidraudos fondas užima
97 proc. Lietuvos pasėlių
draudimo rinkos.
Bendrovės
pranešime
teigiama, kad liepos 12ąją iškrito dviejų mėnesių

kritulių norma, po liūties
sulaukta per 1,5 tūkst. ūkininkų pranešimų apie nuniokotus pasėlių laukus,
o bendras jų plotas viršija
100 tūkst. hektarų.
„75 proc. visų atvejų
krituliai pažeidė javų, 15
proc. – rapsų laukus. Beveik 10 proc. žalų užregistravome ankštinių augalų
plotuose, taip pat sulaukėme ūkininkų pranešimų
apie pažeistus atskirus
bulvių, cukrinių runkelių,
burokėlių ir kukurūzų laukus“, – pranešime teigė M.
Rusteika.
Vertinant pagal augalų
rūšis, labiausiai nukentėjo žieminiai kviečiai (72
tūkst. ha) ir vasariniai miežiai (per 10 tūkst. ha).
Daugiausiai
pažeistų
pasėlių atvejų užfiksuota Šiaulių apskrityje – čia
gauta apie 500 pranešimų,
Marijampolės apskrityje

– 360, Kauno apskrityje –
310, Panevėžio apskrityje
– 160.
Savidraudos fondo atstovai teigia, kad dėl suniokotų pasėlių laukų gali
brangti grūdai ir iš jų gaminama produkcija.
„Dažno ūkininko laukuose pažeista daugiau
kaip pusė visų pasėlių.
Tai yra didžiulė netektis
ūkininkams. Dėl to neišvengiamai išaugs grūdų
ir jų produktų kainos“, –
panešime sakė „Vereinigte Hagel“ valdybos narys
Thomas Gehrke (Tomas
Gerkė).
Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas prognozuoja, kad grūdų šiemet
bus nukulta 6,304 mln.
tonų – 12,1 proc. daugiau
negu pernai.
BNS inform.

naudojo premjerė Ingrida
Šimonytė ir užsienio reikalų
ministras Gabrielius Landsbergis.
Vidaus reikalų ministrė
Agnė Bilotaitė panaudojo
218 eurų, beveik pusė šios
sumos teko telekomunikacijų paslaugoms, Seimo
pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen – 1,6 tūkst. eurų,
iš jų 930 eurų buvo skirti
sumokėti už transporto priemonės nuomą ekskursijai į
Seimą.
Socialinės apsaugos ir
darbo ministrė Monika Navickienė panaudojo 1,2
tūkst. eurų, iš jų beveik 600
eurų – už Seimo suvenyrus.
Praėjusiais metais Seimo

nariai parlamentinei veiklai

šį kursą. Liko kitas etapas – sėkmingai parašyti ir apginti bakalauro darbus“, – sveikindamas
karius kalbėjo akademijos viršininkas plk. Juozas Kačergius.
Karinio rengimo egzaminas
yra skirtas nustatyti, ar kariūnai
ir būrio vado kurso klausytojai
atitinka pėstininko būrio vado
kvalifikacijai keliamus reikalavimus.
Pradžioje laikomas teorijos
egzaminas, kurio metu vertinamos kariūnų žinios planuoti
ir organizuoti karinių užduočių valdymą, vėliau vykstama
į Generolo Silvestro Žukausko
poligoną parengtus planus įgy-

vendinti praktiškai.
Būrio vado kursas skirtas profesinės karo tarnybos kariams,
turintiems aukštąjį universitetinį
išsilavinimą, atlikusiems nuolatinę privalomąją pradinę karo
tarnybą ar kitu būdu įgijusiems
reikiamą pagrindinį karinį parengtumą, planuojantiems būti
paskirtiems į pareigas, kurioms
eiti reikalinga būrio vado (karininko) kvalifikacija.
Ji kartu su teise gauti karininko laipsnį suteikiama visiems sėkmingai baigusiems kursą.
BNS inform.

Seimo nariai per pusmetį parlamentinei
veiklai išleido beveik 900 tūkst. eurų
Tradiciškai Seimo nariai didžiausias sumas skiria transporto priemonės
eksploatacijai, viešosios informacijos rengėjų paslaugoms apmokėti, maždaug
pusė jų lėšų limitą išnaudojo maksimaliai.

Iš viso per šių metų sausį–
birželį vienas Seimo narys
galėjo parlamentinei veiklai
išleisti 7,9 tūkst. eurų.
Kaip rodo Etikos ir procedūrų komisijos paskelbta ataskaita, daugiau kaip
7 tūkst. eurų parlamentinei
veiklai išnaudojo per 70 Seimo narių, beveik 30 – per 6
tūkst. eurų.
Nei centro šių lėšų nepa-

iš viso išleido 1,676 mln.
eurų.
Seimo nariams kas mėnesį skiriama 0,8 vidutinio
mėnesio darbo užmokesčio
dydžio suma išlaidoms, susijusioms su jų parlamentine
veikla: biuro, kompiuterinės technikos nuomai, ryšio
paslaugoms, transporto išlaidoms, automobilio eksploatacijai, suvenyrams, viešosios informacijos rengėjų
paslaugoms ir pan.
BNS inform.

Į Karo akademiją grįžo per 70 baigiamojo
būrio vado egzamino dalyvių
Tai sudėtingiausias karinio
rengimo egzaminas, kuris yra
vienas svarbiausių žingsnių
siekiant tapti karininkais, pranešė Krašto apsaugos ministerija.

Po vertinamųjų pratybų Generolo Silvestro Žukausko poligone Pabradėje ir 30 kilometrų
žygio pėsčiomis į Karo akademiją grįžo 59 III kurso kariūnai
ir 14 Būrio vado kurso kariai.
„Jūs įveikėte vieną svarbiausių Karo akademijos etapų – įrodėte esą verti būrio vado kvalifikacijos. Džiaugiuosi, kad visi,
padėdami vienas kitam įveikėte

Orų prognozė liepos 27-29 d.
Diena

Debesuotumas

Temperatūra

Vėjas

Liepos 27 d.

Naktį 14
Dieną 22

V,
5-10 m/s

Liepos 28 d.

Naktį 13
Dieną 22

V,
4-9 m/s

Liepos 29 d.

Naktį 11
Dieną 23

ŠV,
3-8 m/s

Saulės elektrinių galiai viršijus
leistiną 2 GW ribą VERT tikrins
vystytojus
Bendra saulės elektrinių įrengtoji galia Lietuvoje
viršijo įstatyme numatytą
2 gigavatų (GW) ribą, pranešė Valstybinė energetikos
reguliavimo taryba (VERT),
remdamasi
preliminariu
vertinimu.

Dėl to reguliuotojas ketina
tikrinti šių projektų įgyvendinimą, taip pat aiškintis, ar teisėtai
buvo išduoti leidimai prijungti
šias elektrines prie tinklo bei ar
pagrįstai rezervuotos jų galios.
Taryba taip pat tirs, ar ketinimų
protokolai rezervuoti galias,
skirtas elektrinių prijungimui
prie tinklo, išduoti teisėtai, ar
galios rezervuotos pagrįstai,
penktadienį pranešė VERT.
Pasak tarybos pirmininko
Renato Pociaus, 2 GW riba
buvo nustatyta, siekiant subalansuotos atsinaujinančių
energijos išteklių plėtros bei
atsižvelgiant į operatorių technines galimybes.
„Dviejų gigavatų riba saulės
elektrinėms buvo nustatyta siekiant subalansuotos atsinaujinančių tinklų vystytojų plėtros,
atsižvelgiant į tinklų operatorių
maksimaliai galimus prijungti
generatorių pajėgumus. Siekiant tvaraus atsinaujinančių
generatorių plėtojimosi būtent
buvo nustatyta šita riba“, –
BNS sakė R. Pocius.
Jo teigimu, šiuo metu pagal
ketinimų protokolus rezervuoti
dukart didesni pajėgumai nei
nustatyta, o tai gali lemti neproporcingą vienos rūšies ištekliaus plėtrą bei išbalansuoti
rinką.
„Tokiu atveju pajėgumų tinkluose nebelieka ir kitiems atsinaujinančių šaltinių prijungimams ir plėtrai užsidaro visos
galimybės. Kitaip sakant, mes
turime neproporcingai vienos
technologijos plėtrą, o kitos
technologijos lieka apskritai be
galimybės plėtotis“, – teigė R.
Pocius.
„Jeigu būtų visi leidimai
plėtoti išduoti šitai galiai (dukart didesnei – BNS), tai turėtume problemų tiek darnios
plėtros prasme, tiek rinkos prasme. Akivaizdu, kad kuomet
šviestų saulė, visa šita galia,

kuri būtų įgyvendinta, galbūt
generuotų neigiamas arba labai
mažas kainas, ir tie patys vystytojai, kurie tikisi pakankamai
solidžios grąžos iš saulės parkų
plėtojimo ir elektros energijos
pardavimo, su tokia situacija
jų investicijos gali neatsipirkti.
Kitaip sakant, rinka gali suvalgyti pati save“, – sakė VERT
pirmininkas.
Pasak R. Pociaus, paaiškinti, kodėl saulės parkams galėjo
būti išduota neproporcingai
daug leidimų, turėtų sistemos
operatoriai.
„Čia turbūt klausimas yra
operatoriams (...) Sunku pasakyti, kodėl perdavimo sistemos operatoriai taip neribotai
išdavinėjo pajėgumus tiems
gamintojams, kurie kreipėsi“,
– sakė VERT pirmininkas.
Lietuvos saulės energetikos
asociacijos prezidentas Vitas
Mačiulis sako, kad didesnę nei
numatytą elektrinių galios rezervaciją lėmė pernelyg dideli
vystytojų lūkesčiai svarstant
vadinamąjį atsinaujinančios
energetikos „proveržio“ paketą, bei riboti tinklų pajėgumai.
„Baigiant svarstyti „proveržio“ paketą paaiškėjo, kad jis
atidaro labai daug galimybių. Ir
labai daug investuotojų susidomėjo naujomis galimybėmis,
jog bus galima gana paprastai
panaudoti žemės sklypus. Dėl
to jie puolė išsiiminėti (leidimus – BNS)“, – BNS aiškino
V. Mačiulis.
„Jau prieš kokius du mėnesius buvo aišku, kad tinklas
taps deficitu – galimybė prie
jo prisijungti bus vis mažesnė.
Tada atsirado ažiotažas kuo
greičiau gauti leidimus prisijungti prie tinklo ir rezervuotis
tinklo galią“, – pridūrė jis.
Pasak V. Mačiulio, 2 GW
riba buvo nustatyta pamačius,
kad ne visi investuotojai buvo
pasiryžę realiai investuoti į
saulės elektrines.
„Ne visi buvo pasiruošę investuoti realiai, todėl, ministerijos nuomone, reikėjo kažkaip
stabdyti tą procesą (prašymus
išduoti leidimus – BNS) ir uždėjo dviejų gigavatų lubas. (...)
Kilo įtarimas, kad daug investuotojų yra netikri, o tik „gal-
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būt“ investuotojai, kurie dar tik
ieškos galimybių“, – aiškino V.
Mačiulis.
Liepos 13 dieną reguliuotojas kreipėsi į „Litgrid“ ir
Elektros skirstymo operatorių
(ESO), prašydamas laikinai
neišduoti prijungimo sąlygų,
nepasirašyti ketinimų protokolų rezervuoti galias. Iškilus
abejonėms VERT žada prašyti vystytojų įrodyti, jog žemės
sklypo plotas proporcingas
planuojamiems elektrinių pajėgumams.
„Mes turėsime kreiptis į
visus rinkos dalyvius – potencialius plėtotojus, kurie kreipėsi dėl leidimo plėtoti (saulės
elektrines – BNS) ir paprašyti
informacijos apie nuosavybės
teisę įrodančius dokumentus,
įsitikinti, kad ne tik galios buvo
rezervuotos tinkle, bet kad ir
vystytojai turi realias galimybes įrengti saulės elektrines
pagal pateiktas galias“, – teigė
VERT vadovas R. Pocius.
„VERT patikrins, ar visuose pasirašytuose ketinimų
protokoluose numatytus projektus realiai yra įmanoma
įgyvendinti, atliks vertinimą,
ar nurodyto žemės sklypo plote techniškai įmanoma įrengti
protokole nurodytos galios
saulės elektrines“, – rašoma
pranešime.
Pasak V. Mačiulio, sustabdžius ketinimų protokolų pasirašymą nukentės kai kurie
potencialūs vystytojai.
„Bus nemažai nuskriaustų.
Štai realūs investuotojai susitvarkė visus dokumentus ir leidimus, bet nepadarė paskutinio
žingsnio – nepasirašė ketinimų
protokolų. (...) Tai tokiems realiems investuotojams, aišku,
labai skaudu“, – teigė V. Mačiulis.
Liepos pradžioje priimti
Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimai
numato, kad bendrai saulės
elektrinių galiai pasiekus 2
GW ribą, VERT apie tai turi
informuoti Energetikos ministeriją bei elektros tinklo operatorius.
BNS inform.
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MAISTO PRODUKTAI
• Juoduosius serbentai,
gražūs, uogos didelės. 1 kg
kaina 3 eurai. Greviškių k.
Atvežame perkant daugiau
negu 10 kg į miestą .
Tel. 8 611 68 512. Rokiškis
• Naminius ekologiškus
pomidorus, labai skanūs 1kg
kaina 3 Eur .
Tel. 8 675 38 370. Rokiškis
• Kaimiškai augintų mėsinių
vištų skerdieną, kilogramo
kaina 6 eurai .
Tel. 8 624 91 461. Rokiškis

16 psl.
• Ekologiškai augintus
svogūnus su laiškais.
Galimas didelis kiekis.
Svogūnai auga Rokiškio raj.
Kriaunose .
Tel. 8 657 67 301. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI
• 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

DRABUŽIAI/AVALYNĖ
• Gražią, vieną kartą dėvėtą
proginę suknelę, 44 dydis,
medžiaga tampri . Kaina
20 Eur. Tel. 8 658 55 210.
Rokiškis
• 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

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

Ant suoliuko sėdi
vidutinio amžiaus moteris.
Prieina ir šalia atsisėda
vyriškis. Kiek pasėdi ir
klausia:
- Atsiprašau, ar jūs kartais
ne pedagogė?
- Taip, o iš kur jūs žinote?
- Tai kad jūsų veido
išraiška labai kvaila.
Moteris net pažaliuoja:
- Tai čia jūsų paties veido
išraiška kvaila!
Vyriškis atsidūsta:
- Taip. Aš irgi pedagogas.
***
Pareina žydas namo ir
sako žmonai:
- Ara, mane šiandien
norėjo primušti.
- O kodėl neprimušė?
- Kodėl? Primušė.
- O kodėl tada tu sakai,
kad norėjo primušti.
- Oi, Sara, man juokinga,
juk jei nebūtų norėję, nebūtų
primušę!
***
Tvartas. Įeina girta
melžėja ir atsiremia į duris.
Karvė:
- Vėl girta?
Melžėja:
- Hm...
Karvė:

- Gerai, laikykis už
spenių, pašokinėsiu.
***
Eina studentas, koja
paspiria bandelę... Kitas
prišoka:
- Tu ką? Čia juk bandelė!
- Ša! Tuoj iki kampo
nuvarysiu, o ten ir
suvalgysim.
***
Vyras klausia žmonos:
- Brangioji, nori kavos?
- Taip.
Vyras:
- Tai padaryk ir man.
***
Kalbasi dvi draugės:
- Tave vyras kada
nors užtiko lovoje su
nepažįstamu vyru?
- Niekada. Visi buvo jo
pažįstami.
***
Moteris teisiama už vyro
sumušimą. Teisėjas klausia:
- Kodėl jį taip sumušėte?
- Štai kaip viskas atsitiko:
tą vakarą jis mane paėmė iš
darbo, atvežė namo, paruošė
puikią vakarienę, pakvietė į
miegamąjį, kur tyliai grojo
muzika ir degė žvakės,
nurengė, nunešė į lovą ir
tada, kad pradės juoktis:
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"Su balandžio pirmąja,
brangioji!"
***
Per egzaminą studentas
ima vieną bilietą - nežino.
Ima kitą - irgi. Trečią
- taip pat... ketvirtą,
penktą... Galų gale
profesorius pasirašo
- patenkinamai. Kiti
studentai piktinasi:
- Už ką?!
- Kaip už ką, - sako
profesorius, - jei ieško,
vadinasi, kažką žino!
***
Pareina vyras namo
gerokai po vidurnakčio.
Žmona kelia skandalą:
- Kur buvai?! Su kuo?!
Kodėl taip vėlai grįžti?!
Vyras:
- Aš laisvas žmogus,
kur noriu ten einu, kada
noriu tada grįžtu!
Kita dieną žmona grįžta
paryčiais. Aišku, vyras
įsiutęs:
- Kur gi tu buvai, kodėl
tik dabar parsivilkai?!
- Matai, brangusis, aš
nesu laisvas žmogus, kada
išleido, tada ir parėjau.

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

