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Šviesos ir gėrio akcentai 
Suvainiškio bažnyčioje

Praėjo Suvainiškio baž-
nyčioje tituliniai švento 
apaštalo Jokūbo atlaidai ir 
pirmosios medinės bažny-
čios 240 metų jubiliejus.

 
Sugužėjo žmonės į jaukią 

bažnyčią, gaudė vargonai, 
žmonės tarpusavyje kalbėjo, 
kad tokios iškilmės seniai 
bebuvo, o ir kilniais darbais 
per kiekvienus švento Jokū-
bo atlaidus pasidžiaugti, tapo 
jau tradicija. 

Šį kartą buvo 10 nominan-
tų. Fotografijose Suvainiškio 
kraštą įamžino nominantai 
Raimundas Nagelė, Birutė 
Sakalauskienė ir Rimantas 
Kastėnas, o fotografijų ciklą 
„Metų laikai", skirtą pirmo-
sios medinės bažnyčios 240 
metų jubiliejui, pusę metų 
socialiniuose tinkluose pri-
statė Vita Jasiūnienė. 

Nominacijos įteiktos 
energingajam Dariui Gur-
kliui, Emilijai Beržinytei 
ir Gabrielei Beržinytei, Ri-
mantui Sakalauskui (nedaly-
vavo šventėje), Danutei Gie-

drytei ir kunigui Virginijui 
Šimukėnui. 

Kunigas Virginijus Šimu-
kėnas atminimo dovanėlėmis 
apdovanojo Bronę Šapra-
nauskienę ir Reginą Šimė-
nienę. Kultūros specialistė 
Virginija Konstanblackienė 
ir „Roksalos" savininkas R. 
Nagelė dėkojo choristams, 
jų vadovui Justinui Šapolai 
ir kunigui V. Šimukėnui. 

Šventę paįvairino žur-
nalisto, rašytojo Jono Lau-
rinavičiaus eilėraštis, kuris 
dedikuotas kunigui V. Ši-
mukėnui, jis spausdinamas 
naujoje autoriaus knygoje 
„Žodžiai be kaukių". 

Džiugu, kad šventėje da-
lyvavo Pandėlio seniūnas 
Algirdas Kulys ir kadenciją 
baigęs meras Antanas Vago-
nis. 

Suvainiškio miestelio ir 
Suvainiškio pirmosios medi-
nės bažnyčios jubiliejai jau 
istorija. Verčiame naujus gy-
venimo puslapius...

„Rokiškio sirena“ 
inform.

Unikalus skambesys pakvietė į Prancūziją ir sužadino 
idėją – įkurdinti kariljoną Rokiškyje

Turbūt nedaug kam yra 
tekę girdėti apie muzikos 
instrumentą kariljoną? O 
ar žinote, ką reiškia žodis 
kampanologija? Rokiškyje 
turime žmonių visa galva 
pasinėrusių į kampanolo-
giją - mokslą apie varpus ir 
kariljonus: jų rūšis, gamy-
bos technologijas ir gamin-
tojus, varpų liejimo vietas, 
istoriją... Kampanologų 
draugija „Societas cam-
panarum Lituaniae“, 2017 
metais įkurta Rokiškyje, 
jungia šalies varpų tyri-
nėtojus: meno istorikus, 
kariljonierius, fotografus, 
visuomenininkus. Tokio 
pobūdžio draugija yra vie-
nintelė ne tik Lietuvoje, bet 
ir kaimyninėse šalyse. Lie-
pos pradžioje šios draugi-
jos prezidentas Leonardas 
Šablinskas ir kanclerė Au-
dronė Vainauskaitė pagal 
oficialų pakvietimą daly-
vavo kampanologų dienų 
renginiuose ir darbiniuose 
pokalbiuose Prancūzijoje. 
Iš ten šie Rokiškio krašto 
kultūrinės veiklos entuzi-
astai parsivežė visą glėbį 
įspūdžių bei idėjų.

Retas muzikos 
instrumentas
Visų pirma - apie tai, kas 

yra kariljonas. Kariljonas 
(pranc. carillon) – vienas re-
čiausių, galingo skambesio, 
unikalus konstrukcinėmis 
savybėmis muzikos instru-
mentas, esantis tarp sun-
kiausių muzikos instrumentų 
pasaulyje, skambantis atvi-
rame lauke ir susidedantis iš 
chromatiškai suderintų skir-
tingo tūrio ir svorio varpų 
komplekto. Kariljono varpai 
tvirtinami prie eilėmis išdės-
tytų sijų. Varpai ima skam-
bėti, kai spaudomi klavišai 
bei pedalai. Varpų skaičius 
kariljonuose svyruoja nuo 23 
iki 80. Paprastai šie muzikos 
instrumentai įrengiami spe-
cialiai pastatytuose bokštuo-
se arba aukštuose istoriniuo-
se pastatuose. Tiesa, būna ir 
išimčių, kai kariljonai vežio-
jami ant sunkvežimio plat-
formos. Pasaulyje jų yra apie 

600, o Lietuvoje – vos keli. 

Perdavė mero padėką
Kampanologų susitiki-

muose Prancūzijoje mūsų 
krašto varpų muzikos mylė-
tojai gavo ne tik daug žinių 
apie varpus ir kariljonus, bet 
ir sudalyvavo dviejuose ka-
riljono koncertuose. Šiuos 
susitikimus organizavo Pran-
cūzijos kariljonierių asoci-
acija. Jos prezidentui Jean 
Bernard Lemoine, garsiam 
Prancūzijos kariljonieriui, 
Ronos Alpių regiono karil-
jono asociacijos prezidentui, 
Lyono miesto kariljono my-
lėtojų draugijos administra-
toriui, Prancūzijos kampa-
nologų draugijos direktoriui 
bei Taninges miesto Varpų 
muziejaus kuratoriui buvo 
perduota Rokiškio rajono 
savivaldybės mero Ramūno 
Godeliausko padėka už kul-
tūrinį bendradarbiavimą bei 
Lietuvos vardo garsinimą.

Kūrinys, skirtas 
Lietuvai, bei „Tautiška 
giesmė“
Taninges miesto varpinės 

kariljonu buvo atliktas kūri-
nys, dedikuotas Lietuvai, tuo 
pačiu pagerbiant Lietuvos 
kompozitorių Osvaldą Bala-
kauską, kuris 1992–1994 m. 
buvo Lietuvos Respublikos 
nepaprastasis ir įgaliotasis 
ambasadorius Prancūzijoje. 
Koncerte 47 varpais skam-
bėjo pianisto ir kompozito-
riaus Luc Le Provost kūrinys 
„Miškinis“, pasakojantis 
apie miškų globėją -  dvi-
prasmišką būtybę, kartais 
apsaugančią, kartais mirtiną, 
kartais užvaldančią. Nerimo 
jausmas, lydintis nelaimingą 
klajūną, kurį miško dvasia 
stengiasi suklaidinti, šioje 
muzikoje virsta specifiniu 
ritmu, primenančiu širdies 
plakimą.

Bourg-en Bresse mieste 
Notre-Dame katedros ka-
riljonas Lietuvos garbei su-
skambėjo Vinco Kudirkos 
„Tautiška giesme“ (atlikėjas 
- Jean Bernard Lemoine). 
Tai buvo neišdildomo įspū-
džio momentas: iki tol viską 

nustelbęs, katedros aikštės 
šurmulys nutilo ir kažkur 
skubėję žmonės savo laiką 
skyrė varpų muzikai...

Kariljonas - ne tik
konservatyviai muzikai
Dauguma kariljonų pa-

saulyje yra įkelti bažnyčių 
bokštuose, todėl daug kas 
klaidingai mano, kad šis mu-
zikos instrumentas yra kon-
servatyvus ir tinka vien sa-
kralinei, bažnytinei muzikai. 
Tai netiesa - kariljonu galima 
atlikti įvairių stilių muziką, 
nuo sakralios iki roko bei po-
puliariosios. Pasak kampa-
nologų draugijos kanclerės 
Audronės Vainauskaitės, tuo 
jai teko dar kartą įsitikinti 
kariljonų muzikos koncer-
tuose Prancūzijoje, kur buvo 
atliekami šiuolaikinių kom-
pozitorių kūriniai. Charles 
Dairaiy, Liono miesto karil-
jonierius, nuolat koncertuo-
jantis kariljono festivaliuose 
Europoje ir JAV, daugelio 
konkursų prizininkas, įrašęs 
keletą varpų muzikos kom-
paktinių diskų, atliko pro-
gramą, kurioje - ir prancūzų 
šanson stiliaus muzika, ir 
grupės „Scorpions“ dainos 
„Send Me An Angel“ garsai, 
netgi Lady Gaga „Shallow“ 
kūrinys.

Vilnius, Kaunas, 
Klaipėda ir netgi Šakiai 
- apdovanotieji
Paminėsime Lietuvoje 

esančius kariljonus. Kauno 
karilionas buvo išlietas Bel-
gijoje 1935 metais, Michiels 
jr. Tornau liejykloje, 1937 
metais įrengtas generolo Vla-
do Nagevičiaus ir kompozi-
toriaus Juozo Tallat-Kelpšos 
iniciatyva Vytauto Didžiojo 
karo muziejaus bokšte. Nuo-
latiniai Kauno kariljono kon-
certai prasidėjo 1956 metais. 
2006 metais šis kariljonas 
buvo papildytas 14 varpų, iš 
kurių vienas, didysis varpas, 
yra Valdo ir Almos Adamkų. 
Pirmieji Lietuvos kariljonie-
riai – Viktoras ir Giedrius 
Kuprevičiai.

Klaipėdos kariljonas – 
vienas iš trijų didžiausių 

Lietuvoje esančių šių mu-
zikos instrumentų. Buvusio 
Klaipėdos centrinio pašto 
bokšte jis sumontuotas 1987 
metais ir veikė iki 2006 
metų, kada buvo pakeistas 
nauju. Naujasis Klaipėdos 
kariljonas nulietas 2006 me-
tais garsiojoje Nyderlandų 
Karalystės Asteno miesto 
varpų liejykloje „Royal Ei-
jsbouts“. Jis sudarytas iš 48 
naujų lygaus profilio varpų, 
kurių diapazonas – keturios 
oktavos. Sunkiausio varpo f1 
skersmuo 1163 mm, o svoris 
– 903 kilogramai. Lengviau-
sio f5 varpo diametras – 182 
mm, svoris – 10 kg. Bendras 
varpų svoris yra apie 5 095 
kg. Jie buvo nulieti iš koky-
biškos varpams skirtos bron-
zos, kurios sudėtis užtikrina 
reikalingą tiek pačių mažiau-
sių, tiek aukštų dažnių varpų 
toną. Kiekvienas varpas ne 
tik pagal tonų struktūrą, bet 
ir pagal derinį su kitais var-
pais sudaro kokybišką skam-
besį ir tembrą.

Vilniaus Šv. Pilypo ir Jo-
kūbo bažnyčios bokšte 2015 
metais įrengtas didžiausias 
centrinėje Europoje karil-
jonas, turintis net 61 varpą. 
Mažiausias iš jų sveria 8 ki-
logramus, didžiausias – be-
veik pusketvirtos tonos. Juos 
nuliejo Nyderlandų liejykla 
„Royal Eijsbouts“. Vilniaus 
kariljonas išsiskiria dar ir 
tuo, kad yra ne tik didžiau-
sias Lietuvoje, bet ir vienin-
telis, įrengtas bažnyčioje.

Net ir nedidelį miestą, 
Šakius, puošia miesto skve-
ras su plieno konstrukcijos 
24 varpų kariljonu, kurį nu-
liejo viena geriausių varpų 
liejyklų Olandijoje „Royal 
Eijsbouts“, o kariljono kons-
travimą kuravo kompozito-
rius kariljonininkas Giedrius 
Kuprevičius. Varpų muziką 
galima išgirsti, darbo dienai 
prasidedant, jai įpusėjus ar 
besibaigiant.

Rita GRIGALIENĖ
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Ekstremalios „Nutildytos mūzos“ Kurtuvėnuose – pagrindinio prizo laimėtojos

Liepos 23-24 d. vyko XXII 
teatrų festivalis – konkursas 
„Kartu“, skirtas Povilo Vi-
šinskio prizui laimėti. Te-
atralai, tarp jų ir mūsiškis 
Rokiškio liaudies teatras, 
rinkosi Kurtuvėnuose. Re-
žisierės Neringos Danienės 
pagal žydaitės Matildos Ol-
kinaitės istoriją pastatytas 
spektaklis „Nutildytos mū-
zos“ žiūrovams bei komisijai 
pristatytas antrąją festivalio 
dieną, sekmadienį, ir pelny-
tai įvertintas pagrindine pre-
mija už geriausią spektaklį 
- 1000 Eur.

27-tą kartą su 
„Nutildytomis 
mūzomis“
Tą dieną spektaklis „Nutil-

dytos mūzos“ nuo pat jo pasta-
tymo buvo parodytas iš viso 
27-tą kartą. Spektaklis pasta-
tytas 2016 metais, suvaidintas 
virš 20-ies kartų, po to vaidi-
nimai buvo sustabdyti, nes pa-
grindinė aktorė išvyko mokytis 
į Angliją. Kaip sako Rokiškio 
liaudies teatro režisierė Nerin-
ga Danienė, spektaklis atkurtas 
tuomet, kai buvo rasta tinkama 
pagrindinio vaidmens atlikė-
ja Ieva Lapelytė – tuomet at-

naujintas kolektyvo „sąstatas“ 
ir spektaklis vėl pajudėjo, iš 
naujo pasakodamas nužudytos 
jaunos poetės istoriją. Geriau-
siu Kurtuvėnuose jis išrinktas 
iš devynių festivalyje parodytų 
spektaklių. Vertinimo komisija 
buvo rimta: jos pirmininkas - 
režisierius Gytis Padegimas, 
kiti komisijos nariai – režisie-
riai Zenonas Gestautas, Petras 
Valskys, Violeta Tuomaitė, 
Vita Pleskūnienė.

Vos pradėjo tiesti laidus 
– dingo elektra
Vaidinimas šį kartą neapsiė-

jo be „nuotykių“. Pasak režisie-
rės N. Danienės, per visą darbo 
laikotarpį ji nebuvo susidūrusi 
su tokia situacija, kokia nuti-
ko Kurtuvėnuose – per vieną 
spektaklį net du kartus teko rū-
pintis dingusia elektra. Atrodo, 
tokios problemos galėjo suga-
dinti spektaklį, sudarkyti įspū-
dį apie pasirodymą žiūrovams, 
tačiau, laimei, tai nenutiko. N. 
Danienė papasakojo: „Vos pra-
dėjom tiesti laidus, dingo elek-
tra - išmušė saugiklius. Raktai 
nuo skydinės - Šiauliuose, už 
20 km nuo Kurtuvėnų. Turė-
jome palaukti, kol juos atveš. 
Valandą, o gal ir daugiau, tie-

siog laukėme. Laikrodis negai-
lestingai tiksėjo, o galvoje tarsi 
įsižiebė raudona lemputė – tai 
kažin, ar vietinė elektros insta-
liacija atlaikys mūsų spektaklio 
apšvietimą? Elektros skydinės 
raktą gavome, elektra atsirado, 
pasistatėme apšvietimą. Viskas 
veikia! Aleliuja! Prieš spekta-
klį pajuokauju aktoriams, kad 
pasimelstų už elektros instalia-
ciją...“

Valsas vėl iššaukė tamsą
Kurį laiką vaidinimas vyko 

sklandžiai. Deja, kaip toliau 
papasakojo režisierė, nuotykiai 
tęsėsi: „Atsitiko tai, kas turėjo 
atsitikti. Vidury valso sceną 
užliejo tamsa. Aklina tamsa. 
Spektaklį sustabdėme. Žiūro-
vai iš pradžių nesuprato, kas 
vyksta. Paskui pamažu suvo-
kimas atėjo. Direktorė kažkam 
skambino, o mes visi, nežino-
dami, kas bus toliau, laukėme. 
Svarstėme, ar ta šviesa išvis 
atsiras. Aktoriai stovėjo sceno-
je ir laukė šviesos. Buvo labai 
ilgos tos minutės...“

„Palaukus, užsiplieskė vi-
sos lempos. Salėje – plojimai. 
Apsidžiaugę, mes iškart iš 
naujo pradedame valso sceną. 
Aktoriai - šaunuoliai, vaidina 

lyg nieko nebūtų buvę. Staiga 
mes prie pultų suprantam - ogi 
dega visi prožektoriai (ko tuo 
metu neturėjo būti) ir mes nie-
ko negalim padaryti, nė vienos 
lemputės išjungti, nes nei pul-
tas, nei „dimeris“ nereaguoja. 
Niekas neveikia. Lempos tie-
siog dega pačios sau ir į jokius 
bandymus jas sutramdyti nere-
aguoja...“ – dalinasi N. Danie-
nė neįprasta patirtimi.

Sušaudymo scenoje – 
susitarimas atjungti 
pagrindinį laidą, kad 
apšvietimas taptų toks, 
koks turi būti
„Kol spektaklis vyksta, ap-

aratinėj prasideda naujas nervų 
karas. Šiam spektakliui apšvie-
timas - ypač svarbus. Pradėjom 
ieškoti pagalbos, susirašinėjom 
su gudresniais žmonėmis, iš 
kurių gavome patarimų „per-
kraukit pultą ir dimerį“, „pa-
bandykit atjungti iš rozečių dalį 
prožektorių“ ir kitų panašių... 
Bet mums tai netiko - spekta-
klis tai vyksta! Aktoriai kaž-
kuriuo metu susivokė, kad su 
šviesomis nieko nebus ir visa 
spektaklio atsakomybė liko ant 
jų pečių. Atrodo, kad jie nėrėsi 
iš kailio, kad kompensuotų tą 

apšvietimo sukuriamos atmos-
feros trūkumą...

Aparatinėj padarom suokal-
bį ir sutariam eiti „va bank“: 
sušaudymo scenoje, kur reika-
linga tamsa, tiesiog nutariame 
kelioms sekundėms ištraukti 
iš rozetės pagrindinį laidą, į 
kurį viskas sujungta. Bus kas 
bus. Ir vėl – tamsa... Žiūrovus 
vėl ištinka šokas. Kažkas gar-
siai sušunka: „Ir vėl!“. Kai po 
5 sekundžių įkišam tą laidą į 
rozetę - aleliuja! Viskas atsiga-
vo! Tų kelių sekundžių pakako 
technikai persiprogramuoti į 
reikiamus parametrus...“ – dar 
gyvomis emocijomis dalina-
si spektaklio kūrėja Neringa. 
Spektaklio finalas įvyko taip, 
kaip reikėjo.

Ekstremalų pasirodymą 
palydėjo džiaugsmo 
šūksniais
Festivalyje turėjo būti įteik-

tos trys premijos: geriausio 
vyro ir moters vaidmens atli-
kėjams (kiekvienam - po 200 
eurų) bei pagrindinis apdova-
nojimas – už geriausią spek-
taklį (o tai jau nemenka suma 
– 1000 eurų). Apie premijos 
įteikimo momentą režisierės 
prisiminimai itin ekspresy-

vūs: „Vos išgirdę pirmą žodį 
„Rokiškio....", mes visi garsiai 
šaukėm, plojom, mojavom. 
Po tokio ekstremalaus spek-
taklio išgirsti savo vardą buvo 
didžiulis džiaugsmas. Reiškia, 
nepasidavėm! Reiškia, vis tiek 
įtikinom, sujaudinom, papasa-
kojom, pasiekėm!“

Gautą premiją skirs 
kelionėms su 
„Nutildytomis 
mūzomis“
Po festivalio Kurtuvėnuo-

se, grįžusi į Rokiškį, režisierė 
Neringa Danienė sakė, kad po 
spektaklio visas teatro kolek-
tyvas sulaukė daug palaikymo 
žodžių, klausimų, norint suži-
noti visą istoriją. Be to, Rokiš-
kio liaudies teatras su spekta-
kliu „Nutildytos mūzos“ buvo 
pakviestas į dar tris festivalius. 
Pasak N. Danienės, gautą 
premiją kolektyvas išnaudos 
naujoms kelionėms su „Nutil-
dytomis mūzomis“, skleidžiant 
žinią apie jaunos žydaitės iš 
Panemunėlio likimą. Tai – is-
torija, kuri neturi būti pamiršta. 
O nepamiršti padės spektaklis 
„Nutildytos mūzos“. Mūzos 
neturi būti nutildytos!

Rita GRIGALIENĖ

Muziejininkai keliavo į Pandėlio kraštą paminėti Leono Ernesto Juozonio gimimo šimtmetį
Liepos 23 dieną Lais-

vės kovų istorijos muzie-
jus Obeliuose keliavo į 
Pandėlio kraštą paminėti 
Leono Ernesto Juozonio 
(1922-2015) gimimo šim-
tmetį. Projektuotojas, 
kraštotyrininkas, meni-
ninkas, tautodailininkas, 
geras tenisininkas, 1941 
m. Birželio sukilimo da-
lyvis, šaulys, kilęs iš Ge-
niškių II kaimo ( Pandė-
lio sen.) nugyveno ilgą ir 
prasmingą gyvenimą, pa-
likęs didžiulę savo kūry-
bos ir veiklos visumą...

 
Istorikų bendruomenė 

šiai asmenybei turi būti dė-
kinga už Lietuvos laisvės 
kovų istorijos įamžinimą. 
Leono Ernesto Juozonio 

pastatyti koplytstulpiai ir 
atminimo lentos primena 
laisvės kovotojus, pažymi 
jų žūties vietas. 

Pandėlio Šv. Mergelės 
Marijos bažnyčioje už šią 
šviesaus atminimo asmeny-
bę buvo aukojamos Šv. Mi-
šios. Įsiminė jautrūs kunigo 
Alberto Kasperavičiaus iš-
tarti žodžiai, apibūdinantys 
Leoną Juozonį, paminėtos 
biografinės gyvenimo de-
talės. Tai nutiesė pažinimo 
kelią, padėjusį suvokti me-
nininką, kūrėją, jo aplin-
ką. Dvasininkas palinkėjo 
pajausti dvasinio pažinimo 
išgyvenimą dalyvaujant 
šiai asmenybei prisimin-
ti skirtuose renginiuose. 
Pandėlio kultūros namuo-
se, buvo pristatyta Leono 

Ernesto Juozonio kūrybos 
darbų paroda, nuotraukos, 
kuriose įamžinti menininko 
sukurti paminklai, koplyts-
tulpiai, atminimo lentos, 
žymių asmenybių gimtinių 
brėžiniai. 

Kūrėjo tapyboje paste-
bėjome, kad dažniausiai 
perteikiamas gimtasis Ge-
niškių II kaimas, aplinka, 
artima šeimos aplinka, dar-
bų ir laisvalaikio akimirkos. 
Vyraujančios pastelinės 
spalvos tarsi atspindi Lietu-
vos tarpukario romantizmo 
dvasią, Lietuvos visuome-
nę, kuri kaip ir Leono Er-
nesto tėveliai ūkininkai, ar 
kaimynai kantriai su dideliu 
pakilimu darbavosi, savo 
ūkiuose, savo gimtinėje. 
Susipažinus su tapybos dar-

bų visuma tampa supranta-
ma, kodėl Leonas Ernestas 
Juozonis savo gyvenimo 
kelyje ilgėjosi tarpukario 
Lietuvos laikmečio dva-
sios, asmenybių, aplinkos. 
Apdovanotas išskirtiniu ta-
lentu jis savo kūryboje tai ir 
įprasmino.

Dar vienas istorikus ly-
dėjęs dvasinio pažinimo 
kelias į gimtinę, Geniškių 
II kaimą tai, kad jame šalia 
gimtosios sodybos atideng-
tas paminklinis akmuo, skir-
tas Leono Ernesto Juozonio 
gimimo šimtmečiui pami-
nėti. Didžiuliame akmenyje 
sumanytojų (skulptorius Jo-
nas Jasinskas) dėka atsiradę 
simboliai įamžina ne tik šią 
asmenybę, bet ir jo ryšį su 
gimtine, Lietuvos istorija. 

Saulės spinduliai plačiai 
pasklidę nuo koplytstulpio, 
tarsi iš gimtinės židinio, 
žymi prasmingai nueitą 
menininko gyvenimo kelią, 
o šaulių kryžius – poreikį 
ginti vertybes – laisvę ir ne-
priklausomybę. 

Renginio dalyviai – ar-
timieji, pažįstami, bendra-
minčiai noriai dalinosi pri-
siminimais, o miškininko 
Vidmanto Markevičiaus pa-
sodintas ąžuolas tai dar vie-
nas atminties įprasminimo 
simbolis kūrėjo gimtinėje. 

Šeštadienio potyris, dva-
sininko Alberto Kasperavi-
čiaus palinkėjimas pajausti 
dvasinį išgyvenimą išsipil-
dė. Leono Juozonio kūry-
bos darbų parodos pristaty-
mas, paminklo atidengimas 

kūrėjo gimtinėje liudija, 
kad turime žmonių, kurie 
neabejingi praeičiai, joje 
gyvenusioms asmenybėms. 

Nuoširdžiai dėkojame 
renginio, parodos suma-
nytojams, paminklo staty-
tojams Virginijui ir Irenai 
Putkams už galimybę pabū-
ti kartu, prisiminti ir, svar-
biausia, įamžinti iškilias 
asmenybes. 

Išvykome apdovanoti Vi-
dmanto Markevičiaus, švie-
saus atminimo Leono Er-
nesto Juozonio išleistomis 
knygomis „Įžymių asmenų 
gimtinės“, „Kraštotyrininko 
kelias“. Jos papildys muzie-
jaus biblioteką.

Laisvės kovų 
muziejaus Obeliuose 

inform.



2022-07-29 4 psl.

Nepriklausomas rajono laikraštis

Ar atgis savivaldybės šešėlyje snaudžiantis fontanas?

Daugelis rajonų jau 
senokai atidarė fontanų 
sezoną ir šokantys, dai-
nuojantys bei spalvomis 
žaižaruojantys fontanai 
prie savivaldybių džiugi-
na karščių išvargintus gy-
ventojus. Juose šokinėja, 
taškosi vandeniu vaikai, 
vilgo vandeniu rankas su-
šilę žmonės, kai kas net ir 
maudosi po čiurkšlėmis, o 
šiais reginiais grožisi turis-
tai, tik štai prie Rokiškio 

rajono savivaldybės esan-
tis fontanas yra viso labo 
tik pavadinimas.

Gal ir teisingas užrašas 
šalia vietos, turėjusios va-
dintis fontanu: „Maudytis 
draudžiama! Susižeidimų 
pavojus!“ Kurgi čia mau-
dysiesi, jeigu vandens nėra. 
Jeigu pabandysi įsivaizduo-
ti, kad čia - iš tiesų fontanas, 
ir šoksi pasitaškyti, tai pase-
kmės kaip ir aiškios...

Na, o dabar rimtai. Ro-
kiškio rajono savivaldybės 
Turto valdymo ir ūkio sky-
riaus vedėja Violeta Bie-
liūnaitė - Vanagienė infor-
mavo, kad fontanas vis tik 
bus remontuojamas. Esą 
susidėvėjusi ne tik fontano 
hidroizoliacinė danga, bet 
ir purkštukai, apšvietimas. 
Viešųjų pirkimų būdu jau 
yra parinkti rangovai re-
monto darbams atlikti. „Pa-
gal sutartį darbai turi būti 

atlikti iki gruodžio 16 d., 
tačiau tikimės, kad pavyks 
darbus užbaigti greičiau ir 
fontanas pradės veikti dar 
šį sezoną. Numatytų darbų 
kaina 12 278 Eur su PVM“, 
- pasidalino prognoze apie 
galimybes fontanu pasimė-
gauti dar šią vasarą V. Bie-
liūnaitė – Vanagienė.

Savaime aišku, kilo klau-
simas, kodėl fontanas ne-
buvo tvarkomas iki šiltojo 
sezono pradžios. Apie tai 

užklausėme dar kartą. Tur-
to valdymo ir ūkio skyriaus 
vedėja Violeta Bieliūnaitė – 
Vanagienė paaiškino: „Dar 
pernai, užbaigus sezoną, 
buvo kreipiamasi konsul-
tacijų dėl fontano remonto, 
tačiau tiekėjai pateikė siū-
lymus iš esmės rekonstruoti 
fontaną, įrengiant iš žemės 
trykštančias vandens sro-
ves. Fontano rekonstrukci-
jos kaina viršijo 100 tūkst. 
eurų ir finansavimas nebuvo 

skirtas. Pavasarį buvo suma-
nyta atnaujinti tik hidroizo-
liacinę dangą ir purkštukus, 
tačiau neatsirado rangovas 
hidroizoliacinės dangos at-
naujinimo darbams atlikti, 
taip pat nebuvo palankios 
oro sąlygos.“

Tikėkimės, kad šį kartą 
niekas nebesutrukdys ir ran-
govai darbus atliks, o fonta-
nas, jeigu ne šiemet, tai kita-
met, pradžiugins praeivius...

Rita GRIGALIENĖ

Bankomatų Obeliuose ir Pandėlyje darbo laikas
Šį mėnesį Obeliuose ir 

Pandėlyje įrengti banko-
matai veikia parduotuvėse 
„Aibė“ jų darbo valando-
mis.

Bankomatas Obeliuo-
se įrengtas parduotuvėje 
„Aibė“ (Vytauto g. 14), 
veikia jos darbo valando-
mis: I–VI 08.00–20.00, VII 
08.00–19.00 val.

Bankomatas Pandėly-
je įrengtas parduotuvėje 
„Aibė“ (Klaipėdos g. 2A), 
veikia jos darbo valando-

mis: I–VI 08.00–20.00, VII 
08.00–19.00.

Mūsų rajone artimiausiu 
metu turėtų atsirasti ir ban-
komatas Juodupėje.

Lietuvos bankų asoci-
acijos komunikacijos va-
dovė Valerija Kiguolienė 
akcentuoja, kad tose vieto-
vėse, kur suplanuota statyti 
bankomatus, bet jie atsiras 
vėliau nei liepos 1 dieną, 
organizuojamas papildomas 
grynųjų pinigų tiekimas į 
„Perlo“ terminalus, Juo-
dupėje – į veikiantį maisto 

prekių parduotuvėje, adresu 
Pergalės g. 8A.

„Tai – laikinas sprendi-
mas, užtikrinant grynųjų pi-
nigų prieinamumą regionų 
gyventojams ir svečiams, 
kol bus įrengti ir pradės 
veikti visi numatyti banko-
matai. Aktualus „Perlo“ ter-
minalų sąrašas skelbiamas 
internete“, – sakė V. Kiguo-
lienė.

Klientai iš šių bankoma-
tų gali išsigryninti pinigų 
tokiomis pačiomis sąlygo-
mis, kaip ir iš savo finansų 

įstaigos: „Swedbank“, AB, 
AB SEB banko, „Luminor 
Bank“ AS Lietuvos sky-
riaus, AB Šiaulių banko, AS 
„Citadele banka“ Lietuvos 
filialo bei LKU kredito uni-
jų grupės – bankomatų.

Numatyta, kad nauji ban-
komatai turės būti aprūpinti 
ir smulkaus nominalo – 10, 
20 ar 50 eurų, banknotais.

Šiuo metu Rokiškio rajo-
ne yra 9 bankomatai.

Aušra
MALINAUSKIENĖ

Rokiškyje daugiausiai gyventojų paramos sulaukė socialdemokratų 
partija ir gyvūnų globos organizacija

Šiais metais Rokiškio 
rajono paramos gavėjams 
gyventojai iš visos Lietuvos 
paskyrė 102,2 tūkst. eurų 
paramos. Partijoms rokiš-
kėnai skyrė beveik 12 tūkst. 
eurų.

Pernai daugiau
Pasak Ritos Skavičienės, 

Panevėžio apskrities valsty-
binės mokesčių inspekcijos 
atstovės spaudai, Valstybinės 
mokesčių inspekcijos (VMI) 
iniciatyva paankstintus Gy-
ventojų pajamų mokesčio 
(GPM) paramos pervedimo 
terminą, paramos gavėjams 
šiais metais parama pradėta 
pervedinėti gerokai anksčiau 
– nuo liepos vidurio.

„Pernai Rokiškio rajono 
paramos gavėjai sulaukė 109 

tūkst. eurų paramos, o parti-
joms rokiškėnai paskyrė 12 
tūkst. eurų“, – „Rokiškio Si-
renai“ sakė R. Skavičienė.

Dar tikslina
Šiemet Rokiškio rajone 

daugiausiai paramos skirta 
gyvūnų globos organizacijai 
„Kaimo grandinė“, Šv. apaš-
talo evangelisto Mato parapi-
jai, Rokiškio rajono savival-
dybės priešgaisrinei tarnybai, 
Sveikos gyvensenos klubui 
„METT“, asociacijai „Antras 
šansas gyvūnams“.

„Pažymėtina, kad apie 70 
tūkst. paramos prašymų Lie-
tuvos mastu dar negali būti 
įgyvendinti, nes juos pateikę 
gyventojai turi patikslinti pa-
jamų deklaracijas. Taip pat 
yra sustabdytas paramos per-

vedimas apie 500 paramos 
gavėjų, nes dar nepateikė 
paramos gavimo ir panaudo-
jimo ataskaitų. Tai padarius, 
visa skirta GPM dalis gavėjus 
pasieks iki lapkričio 15 die-
nos“, – teigė R. Skavičienė.

TOP
2022 metais Rokiškio ra-

jono gyventojai daugiausiai 
paramos skyrė šioms parti-
joms: Lietuvos socialdemo-
kratų – 5 504,33 Eur (342 
prašymų, pagal kuriuos skirta 
parama, skaičius), Tėvynės 
sąjungos-Lietuvos krikščio-
nių demokratų – 2 060,21 
Eur (85 prašymai), Liberalų 
sąjūdžiui – 1 873,37 Eur (11 
prašymų).

2022 metais daugiausiai 
paramos sulaukusių Rokiš-

kio rajono paramos gavėjų 
TOP 10: VšĮ „Kaimo gran-
dinė“ – 5 847 Eur, Rokiš-
kio Šv. apaštalo evangelisto 
Mato parapija – 3 832 Eur, 
Rokiškio rajono savivaldy-
bės priešgaisrinė tarnyba – 3 
105 Eur, sveikos gyvensenos 
klubas „METT“ – 2 688 Eur, 
asociacija „Antras šansas gy-
vūnams“ – 2 056 Eur, Kalvių 
kaimo bendruomenė – 1 788 
Eur, Rokiškio rajono „Lė-
vens krantų“ medžiotojų klu-
bas – 1 763 Eur, VšĮ „Ateities 
čempionai“ – 1 759 Eur, VšĮ 
Rokiškio pirminės asmens 
sveikatos  priežiūros centras 
–1 735 Eur, Rokiškio rajono 
sunkiosios atletikos sporto 
klubas – 1 555 Eur.

Aušra
MALINAUSKIENĖ
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Siekti Rokiškio Juozo Tumo Vaižganto gimnazijos direktoriaus pareigų 
galimai bandys du pretendentai 

Didžiausia Rokiškio 
rajono ugdymo įstaiga – 
Juozo Tumo Vaižganto 
gimnazija Rokiškyje – di-
rektoriaus neturi nuo šių 
metų sausio 19 d. Buvusi 
gimnazijos direktorė Di-
ana Guzienė, laimėjusi 
konkursą, išėjo darbuotis 
sporto aruoduose Rokiš-
kio rajono savivaldybėje. 
Visą tą laiką direktorės 
pareigas stengėsi tinka-
mai atlikti direktorės pa-
vaduotoja Jolanta Juo-
dinytė, tačiau, kaip sako 
mero pavaduotojas Tadas 
Barauskas, kuruojantis 
švietimą: „Turiu pripažin-
ti, kad vienas žmogus ilgą 
laikotarpį dviejų darbuo-
tojų darbo nepadirbs“. 
Be abejo, darbuotojų trū-
kumas trukdo tinkamai 
organizuoti įstaigos dar-
bą... Kokia situacija da-
bar Rokiškio Juozo Tumo 
Vaižganto gimnazijoje – 
gal viltys rasti direktorių 
(-ę) nors kiek padidėjo – 

paklausėme vicemero T. 
Barausko.

- Kokia dabar situaci-
ja Vaižganto gimnazijoje 
su darbuotojais – ko iš jų 
dar trūksta ir dėl kokių 
priežasčių?

- Šiuo metu didžiausia 
Rokiškio rajono gimnazija 
neturi direktoriaus (-ės) ir 
vyr. buhalterės. Tiesa, įs-
taigoje šiuo metu dirba 2 
buhalterės, bet to nepakan-
ka sklandžiam darbo orga-
nizavimui. Dėl pedagogų 
trūkumo dabar informaci-
jos neturiu, žinau tik tiek. 
Dar trūko ūkvedžio, bet jį, 
dėkui Dievui, jau surado-
me.

- Kiek konkursų į di-
rektoriaus vietą jau vyko 
ir dėl ko nepavyko rasti 
mokyklos vadovo? Kiek 
žinau, jau paskelbta kon-
kurso data. Ko tikitės?

- Šiuo metu jau trečią 
kartą paskelbtas konkur-

sas gimnazijos direktoriaus 
vietai užimti. Pirmą kartą 
surengus konkursą, norin-
čių dalyvauti neatsirado, 
antrą kartą – buvo viena 
kandidatė, kuri po susiti-
kimo su gimnazijos ben-
druomene, nusprendė, kad 
konkurse nedalyvaus, ir 
neatvyko.

Trečią kartą skelbiama-
me konkurse, kiek man yra 
žinoma, galimai nori daly-
vauti du asmenys. Norint 
dalyvauti konkurse, vien 
noro nepakanka - reikia 
atitikti keliamus tai darbo 
vietai reikalavimus ir atlik-
ti savo kompetencijų ver-
tinimą Nacionalinėje švie-
timo agentūroje. Jei NŠA 
kompetencijas įvertina 
teigiamai, tik tada galima 
dalyvauti konkurse. Mano 
paminėti pretendentai šiuo 
metu yra tame kelyje. Kon-
kursas numatytas 2022 m. 
rugsėjo 27 d., tada ir pama-
tysime, kas  pasieks finišo 
tiesiąją.

- Kas daroma dėl situ-
acijos gimnazijoje su vyr. 
buhaltere? Ar skelbiami 
konkursai? Kokia jų eiga, 
ar yra susidomėjimas?

- Mano žiniomis buvo 
skelbiamas konkursas ir į 
gimnazijos vyr. buhalterės 
pareigas. Deja, norinčių ne-
atsirado. Konkursą skelbia 
gimnazijos administracija. 
Manau, mokykla kartos 

kvietimą.

- Buvo ieškomas ir ūkve-
dys. Jau radote?

-Taip, konkursas ūkve-
džio pareigoms užimti įvy-
ko. Laimėtojas jau yra ir jis 
jau turi darbuotis gimnazi-
joje.

- Ar tikro vadovo ne-
buvimas trukdo ugdymo 

organizavimui mokykloje? 
Kokia Jūsų nuomonė šiuo 
klausimu?

- Šiuo metu gimnazijai 
laikinai vadovauja patyrusi 
pavaduotoja, tačiau turiu pri-
pažinti, kad vienas darbuo-
tojas ilgą laikotarpį dviejų 
darbuotojų darbo nepadirbs, 
todėl tai daro neigiamą įtaką 
darbų organizavimui...

Rita GRIGALIENĖ

Rokiškio savivaldybė ieško pedagogų ir yra pasiryžusi jiems 
mokėti solidžias išmokas

Rokiškio savivaldybė į 
rajoną stengiasi pritrauk-
ti kuo daugiau trūkstamų 
specialistų. Šįkart suda-
ryti reikalingų švietimo 
darbuotojų sąrašai. Spe-
cialistams, kurie išreikš 
pageidavimą dirbti mūsų 
krašto švietimo įstaigose, 
bus skiriama finansinė pa-
rama. Šiuo metu piniginės 
kompensacijos iš rajono 
savivaldybės biudžeto jau 
yra mokamos medikams, 
numatytos ir policijos pa-
reigūnams, kurie norės įsi-
dirbti Rokiškyje.

Kiek trūksta?
Dar praėjusių metų gruo-

dį Rokiškio rajono savi-
valdybės taryba patvirtino 
švietimo darbuotojų sąrašą, 
kurie gali pretenduoti į vien-
kartines pinigines kompen-
sacijas. Pasibaigus mokslo 
metams krašto ugdymo įs-
taigų vadovai sudarė trūks-
tamų specialistų sąrašus, 
kad prasidėjus ateinančiam 
rugsėjui jų netrūktų.

Pasak Rokiškio rajono 
mero Ramūno Godeliaus-
ko, šiuo metu krašto švie-
timo įstaigose trūksta 15 
specialistų: 3 specialiųjų 
pedagogų-logopedų, po 2 
ikimokyklinio ugdymo ir 
choreografijos mokytojų, 
psichologų, po 1 pradinio 
ugdymo ir matematikos mo-
kytojų, lengvosios ir sun-
kiosios atletikos trenerių, 

kulkinio šaudymo ir krepši-
nio trenerių.

„Siekdama patenkinti 
trūkstamų specialistų po-
reikį, mūsų savivaldybė dar 
pernai parengė švietimo 
darbuotojų skatinimo pro-
gramą. Gyvename konku-
rencinės kovos dėl specia-
listų sąlygomis. Žiūrėdami 
į priekį ir įvertindami tiek 
esamų pedagogų amžiaus 
vidurkį, tiek siekiančiųjų 
šios specialybės skaičių, 
privalome pasiruošti ir pra-
dėti realius darbus, kaip su-
dominti pedagogus rinktis 
būtent Rokiškį“, – sakė R. 
Godeliauskas.

Kokio dydžio?
Švietimo darbuotojas, 

kuris išreikš pageidavimą 
įsidarbinti Rokiškio rajone 
ir gauti piniginę išmoką, tu-
rės čia deklaruoti ir savo gy-
venamąją vietą. Būsimieji 
specialistai gali pretenduoti 
į tris išmokų rūšis: būsto 
įsigijimui, gyvenamųjų pa-
talpų remontui ir studijoms 
apmokėti.

Į Rokiškį atvykusiems 
pedagogams iš savivaldy-
bės biudžeto bus mokamos 
lėšos, už kurias jie galės įsi-
gyti gyvenamąjį būstą. To-
kiu atveju specialistui būtų 
kompensuojama ne daugiau 
kaip 15 tūkst. eurų per 5 
metus ir ne daugiau kaip 3 
tūkst. per 1 metus.

Taip pat numatoma kom-

pensuoti dalį lėšų jau turi-
mo būsto rekonstrukcijai ar 
remontui Rokiškio rajono 
savivaldybėje. Šiuo atveju 
specialistui planuojama mo-
kėti ne daugiau kaip 9 tūkst. 
eurų per 3 metus ir ne dau-
giau kaip 3 tūkst. eurų per 1 
metus.

Tie pedagogai, kurie no-
rės persikvalifikuoti, taip 
pat galės pretenduoti į iš-
moką studijoms apmokėti. 
Specialistui bus kompen-
suojama ne daugiau kaip 2 
tūkst. eurų per 2 metus ir ne 
daugiau kaip 1 tūkst. eurų 
per 1 metus.

Kai mokyklų vadovai 
suras trūkstamus darbuoto-
jus, dėl finansavimo kreip-
sis į Rokiškio savivaldybės 
administraciją, kuri ir skirs 
išmoką.

Reikės atidirbti
Finansinės priemonės 

gali būti skiriamos – ben-
drojo ugdymo mokytojams, 
specialiesiems ir sociali-
niams pedagogams, nefor-
maliojo švietimo moky-
tojams, ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo 
mokytojams, psichologams, 
treneriams, kurie įsidarbins 
ir dabar dirba Rokiškio ra-
jono savivaldybės įstaigose, 
o jų gyvenamoji vieta dekla-
ruota mūsų rajone.

Tiesa, už savivaldybės 
skirtą išmoką bus prašoma ir 
atidirbti – ne trumpiau kaip 

1 metus nuo sutarties pasira-
šymo, į šį laiką nebus įskai-
čiuojamos nėštumo ir gim-
dymo atostogos bei vaiko 
priežiūros laikotarpis. Taip 
pat reikės dirbti ne mažes-
niu nei 0,9 pareigybės darbo 
krūviu, o tam, kad susirinkti 
privalomas darbo valandas, 
bus galime darbuotis kelio-
se švietimo įstaigose.  

Švietimo darbuotojas iš-
moką galės gauti tik vieną 
kartą.

Yra susidomėjusių
Šiuo metu piniginės 

kompensacijos iš rajono sa-
vivaldybės biudžeto jau yra 
mokamos medikams, numa-
tytos ir policijos pareigū-
nams, kurie norės įsidirbti 
Rokiškyje. Pasak mero, ska-
tinimo programos neabejo-
tinai pasiteisino.

„Turime porą gydytojų 
rezidentų, kurie jau sudarė 
sutartis su Rokiškio ligo-
nine ir baigę studijas grįš 
dirbti čia. Turime du šeimos 
gydytojus rezidentus, kurie 
pasinaudos teise į stipen-
diją rezidentūros metu, o 
po to grįš dirbti į Rokiškio 
pirminės asmens sveikatos 
priežiūros centrą. Turime ir 
gydytojų, kurie jau dirba, 
sudarę sutartis penkeriems 
metams. Nors programą dėl 
policijos pareigūnų skatini-
mo tik patvirtinome, mano 
žiniomis jau yra net šeši jau-
ni žmonės, siekiantys studi-

juoti Policijos mokykloje ir 
pasinaudoti teise į mūsų ski-
riamą stipendiją“, – kalbėjo 
R. Godeliauskas.

Sunku įvertinti
Visa parama, numatyta 

specialistų pritraukimui į 
Rokiškį, skiriama iš savi-
valdybės biudžeto lėšų. Iš-
skyrus gydytojų rezidentų 
stipendijas, kurias gydymo 
įstaigos gali mokėti iš savo 
uždirbtų lėšų.

„Žinoma, už tas lėšas 
galima būtų įrengti, pavyz-
džiui, 50 metrų šaligatvio. 
Bet tokiu atveju užsiduoki-
me sau retorinį klausimą ar 
bus kam vaikščioti tuo šali-
gatviu, jei po kelerių metų 
nebus kam mokyti vaikų, 
nebus kam gydyti sergan-
čiųjų ar bus tiesiog nesaugu 
eiti tuo šaligatviu. Švieti-
mas, sveikatos priežiūra, 
socialinė sritis bei gyvento-
jų saugumas – pačios svar-
biausios sritys. Jei dėl spe-
cialistų trūkumo jos pradės 
šlubuoti ir gyventojai ne-
begalės gauti šių paslaugų, 
patikėkite, visos kitos taps 
nebe tokios ir reikalingos“, 
– tvirtino rajono vadovas.

Kiek konkrečiai savi-
valdybės biudžetui atsieitų 
specialistų pritraukimo pro-
gramos, R. Godeliausko tei-
gimu, paskaičiuoti negali-
ma, nes neįmanoma tiksliai 
įvertinti kiek įstaigų vado-

vams pavyks surasti reikia-
mų specialistų. Be to, visos 
paramos mokamos dalimis 
kasmet, kol specialistas dir-
ba įsipareigotu laikotarpiu ir 
priklauso nuo jo pasirinkto 
paramos varianto. Prelimi-
nariai metams tam reikėtų 
20–30 tūkstančių eurų.

Prieš dešimtmetį
Rokiškio rajone gydyto-

jų, pedagogų ir policijos pa-
reigūnų rėmimo programos 
priimtos per pastaruosius 
trejetą metų. Įdomu tai, jog 
gydytojų rezidentūros stu-
dijų apmokėjimą dar prieš 
dešimtmetį pradėjo taikyti 
Rokiškio rajono ligoninės 
direktorius Raimundas Mar-
tinėlis. Ligoninė tai daryda-
vo iš savo uždirbtų lėšų ir 
tokiu būdu paskatino grįžti 
į Rokiškį ne vieną gydytoją.

„Mūsų sprendimu, tai 
daroma jau iš savivaldybės 
biudžeto lėšų, nes, mano 
nuomone, tai neturi būti 
tik įstaigos vadovų „galvos 
skausmas“. Juolab kad dėl 
šių specialistų trūkumo pri-
valome konkuruoti su kito-
mis savivaldybėmis. Tikiu, 
kad mums sekasi ir viskas 
bus gerai“, – sakė R. Gode-
liauskas.

Aušra
MALINAUSKIENĖ
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Kam rūpi kelio ruožas nuo Skemų socialinės globos namų iki Skemų gyvenvietės?
Nieko nuostabaus, kad 

kiekvienas rajono gyven-
tojas nori važinėti sutvar-
kytais keliais, kuriais va-
žiuodamas nei užklimpsi, 
nei bedardėdamas per 
duobes, liežuvį nusikąsi. 
Būna situacijų, kai atro-
do, jog aplinkui visi žvyr-
keliai išasfaltuojami, o tas 
kelias, kuriuo reikia va-
žiuoti, lieka užmirštas. Dėl 
vieno tokio panašaus atve-
jo į „Rokiškio Sirenos“ 
redakciją kreipėsi skaity-
tojas, prašydamas suras-
ti paaiškinimą situacijai, 
kodėl remontuojamas ke-
lias, kuriuo mažai kas va-
žinėja, o ten, kur eismas 
intensyvesnis – žvyrkelis 
lyg „tarka“....

Įžvelgia neteisybę
Cituojame Rokiškio ra-

jono gyventojo (vardas ir 
pavardė redakcijai yra ži-
nomi) kreipimąsi: „..Kodėl 
Obeliuose kapitališkai re-
montuojama Kamajų gatvė, 
kuria mažai važinėja auto 
ir gatvės stovis buvo pa-
našus kaip ir kitų? Gal tais 
pinigais galima buvo išas-
faltuoti kelią tarp Skemų 
socialinės globos namų ir 
Skemų gyvenvietės? Kas-
dien vykdami į darbą so-
cialinės globos namuose 
darbuotojai turi „dulkintis“ 

,,tarkos" žvyrkelyje. Juk čia 
pravažiuoja žymiai daugiau 
automobilių negu Kamajų 
gatvėje. Obeliečiai tokio 
,,remonto" nesupranta...“

Kamajų gatvė Obeliuose 
buvo įtraukta į tvarkomų ga-
tvių prioritetinį sąrašą

Situaciją pakomentuoti 
paprašėme Rokiškio rajono 
savivaldybės administraci-
jos. Paklausėme, kodėl tei-
kiama pirmenybė Kamajų 
gatvės remontui ir ar žadama 
tvarkyti kelio atkarpą tarp 
Skemų socialinės globos 
namų ir Skemų gyvenvie-
tės. Į šiuos klausimus bandė 
atsakyti Rokiškio rajono sa-
vivaldybės administracijos 
Statybos ir infrastruktūros 
plėtros skyriaus vyriausiasis 
specialistas Augustinas Bla-
žys. Jo atsakymą cituojame: 
„Savivaldybei priklausantys 
gatvės ir keliai remontuoja-
mi, vadovaujantis Rokiškio 
rajono savivaldybės tarybos 
patvirtintu vietinės reikšmės 
kelių, gatvių ir takų statybos, 
rekonstravimo ar remonto 
2022-2024 metų prioritetiniu 
sąrašu. Į sąrašą yra įtraukta 
Obelių miesto Kamajų ga-
tvė, todėl šiuo metu vykdomi 
gatvės kapitalinio remonto 
darbai. Jų metu bus įrengtas 
naujas pėsčiųjų takas nuo 
Parko ir Stoties gatvės, su-
remontuota važiuojamosios 

dalies asfaltbetonio danga. 
Atlikus darbus, pėsčiųjų 
eismas šia gatve bus sauges-
nis.“

Kelias iš Skemų 
gyvenvietės į socialinės 
globos namus – ne 
prioritetas: teks dardėti 
žvyrkeliu
Toliau atsakyme valdi-

ninkas aiškina, kodėl nere-
montuojamas kelias į Ske-
mų socialinės globos namus 
(tiesa, juos A. Blažys vis dar 
vadina pensionatu): „Kelio 
remontas nuo Skemų gyven-
vietės iki Skemų pensionato 
2022-2024 metų laikotarpiu 
nenumatytas. Pažymėtina, 
kad savivaldybei priklau-
so kelio ruožas nuo Skemų 
pensionato iki sankryžos 
su valstybinės reikšmės ke-
liu Nr. 3611 Rokiškis-Ske-
mai-Strepeikiai. Likusi dalis 
žvyrkelio iki Skemų gyven-
vietės priklauso Lietuvos 
automobilių kelių direkcijai, 
todėl savivaldybė šio ruožo 
remontuoti negalėtų. Taip 
pat atkreiptinas dėmesys, jog 
vienas privažiavimo kelias 
iki Skemų pensionato yra su 
asfaltbetonio danga.“

Ir valstybinės reikšmės 
kelio dalis nepateko į
reikiamą programą
Paklausėme, ką apie ke-

lią į Skemų socialinės glo-
bos namus mano Lietuvos 
automobilių kelių direkcija 
(LAKD). Atsakymą pateikė 
vyriausiasis komunikacijos 
vadybininkas Saulius Jan-
sonas: „Jūsų minima nesu-
tvarkyta LAKD priklausan-
ti kelio dalis yra maždaug 
200 m neasfaltuoto vals-
tybinės reikšmės rajoninio 
kelio Nr. 3611 ruožas (maž-
daug nuo 8,774 iki 8,974 
km). Toliau, norint pasiekti 
Socialinės globos namus, 
reikia važiuoti vietinės 
reikšmės keliu. Minėtas ne-
asfaltuotas 200 metrų ruo-
žas nepateko tarp žvyrkelių, 
kurie asfaltuojami pagal 
dabar vykdomą žvyrke-

lių asfaltavimo programą. 
Minėta programa yra įgy-
vendinama pagal skiriamą 
finansavimą, vadovaujantis 
prioritetinės eilės sąrašu 
(https://lakd.lt/wp-content/
uploads/2021/08/zebrai-1.
pdf), parengtu pagal gy-
venviečių teritorijose esan-
čių asfaltuotinų žvyrkelių 
ruožų atrankos metodiką 
(https://lakd.lt/wp-content/
uploads/2021/08/gyvenvie-
tes_2017-09-15-1.pdf).“

Viltys nukeliamos į 
2024 metus
S. Jansonas davė šiokią 

tokią viltį, atsakydamas, 
kad „Kelių ruožai, kurie 
nepateko į įgyvendinamą 

žvyrkelių kapitalinio re-
monto (asfaltavimo) pro-
gramą, bus apsvarstyti ir 
vertinami 2023–2024 me-
tais, atsižvelgiant į kelių 
sričiai skirtą Kelių prie-
žiūros ir plėtros progra-
mos finansavimą. Sudarant 
naująją žvyrkelių kapitali-
nio remonto (asfaltavimo) 
programą, didžiausias dė-
mesys bus skiriamas vals-
tybinės reikšmės kelių su 
žvyro danga ruožams, ker-
tantiems kaimus, gyvenvie-
tes ir miestelius.“ Tik kaži, 
ar tas 200 metrų ruožas 
kažkam atrodys svarbus... 
Tai parodys laikas.

Rita GRIGALIENĖ

Penkiolikmetė Kamilė Jelenskaja iš Estijos grįžo ne tik su dviem bronzos 
medaliais, bet ir su daug naujų draugų

Iš Baltijos šalių jaunučių 
(U16) komandinio čempio-
nato Estijoje, Jõhvi mieste, 
15-metė Kamilė Jelenskaja 
grįžo su dviem bronzos me-
daliais – laimėtos dvi tre-
čiosios vietos. Nors jaunoji 
sportininkė sakė, kad iš šių 
varžybų tikėjosi daugiau, da-
lyvavimas pirmame čempio-
nate ne Lietuvoje buvo tur-
tingas naujomis pažintimis 
bei iš to kilusiomis džiugio-
mis emocijomis. Nors kūjo 
ir disko metikė šiose sporto 
šakose - vos dvejus su viršum 
metų, ji jau ne kartą pelnė ir 
pirmąsias vietas.

- Kaip prasidėjo tavo 
draugystė su sportu?

- Be sporto aš dabar tiesiog 
negaliu. Anksčiau lankiau fut-
bolą, bet perėjau į kitą moky-
klą, kur mergaičių futbolo ne-
buvo. Draugė pasiūlė lankyti 
lengvąją atletiką, tai aš už to 
ir užsikabinau. Disko ir kūjo 
metimas man labai patinka. 
Dabar nesigailiu, kad šias spor-
to šakas pasirinkau, nors iš pra-
džių visokių minčių buvo. Kad 
tinku disko ir kūjo mėtymui, 
nusprendė mano treneris Ri-
mantas Šinkūnas, matydamas 
mano sugebėjimus. Iš pradžių 

mano dėmesį patraukė disko 
metimas, o po to pradėjau ir 
kūjį mėtyti. Esu dėkinga trene-
riui už visokeriopą palaikymą 
bei pagalbą. 

- Tai kokio amžiaus buvai, 
kai atėjai į lengvąją atletiką?

- Manau, man buvo kažkur 
13 metų, kai pradėjau diską 
mėtyti. Žinau, kad buvo žiema.

- Kokie pirmieji įspūdžiai 
iš disko ir kūjo metimo treni-
ruočių? Ar lengva to išmok-
ti?  

- Prisipažinsiu, kad iš pra-
džių buvo sunku, nes nesupra-
tau, kaip tai reikia daryti. Net 
galvojau, kad man nepavyks. 
Patalpoje mėtyti sekėsi sun-
kiai. Po truputį pradėjau diską 
mėtyti lauke, tada ir pradėjo 
sektis. Tam, kad sektųsi, reikia 
žinoti, kaip taisyklingai padėti 
kojas, kaip padaryti posūkį, 
reikia susipažinti su technika. 
Aš šiame sporte - jau virš 2 
metų ir vis dar pastebiu, kad 
darau klaidų metimo techniko-
je, tačiau kuo toliau, tuo mano 
pasitikėjimas savimi auga.

- Ar turi draugų, kurie 
būtų bendraminčiai? Ar pa-
laiko tie draugai, kurie domi-

si kitais dalykais?
- Viena geriausių mano 

draugių – Brigita Bačkė, kuri 
kartu su manimi lanko lengvą-
ją atletiką. Mes viena kitą pa-
laikome, viena kitai patariame, 
pakoreguojame veiksmus. Kiti 
draugai manimi džiaugiasi, pa-
laiko ir skatina sportu užsiimti 
toliau. Džiaugiuosi, kad jie 
mane supranta ir savo palaiky-
mu padeda siekti savo tikslų.

- Kaip į tavo pomėgį spor-
tui žiūri tėvai?

- Tėvai manimi džiaugiasi ir 
didžiuojasi. Kiekvienose var-
žybose jie mane palaiko, o jei-
gu nepasiseka ir imu nervintis, 
nuramina.

- Ką galvoji daryti toliau? 
Ar nežadi keisti sporto šakos 
ar imtis kito hobio?

- Matau, kad užsikabinau už 
šio sporto, kito tikrai nebenorė-
čiau. Man patinka tai, ką darau, 
todėl noriu ilgai turėti būtent šį 
hobį, ne kokį kitą.

- Čempionate Estijoje lai-
mėjai dvi trečiąsias vietas. 
Ką apie tai manai – geri tai 
pasiekimai ar nelabai?

- Manau, galėjau pasirodyti 
geriau. Estijoje kūjo metime 

man trūko vos vieno metro iki 
antros vietos. Numečiau 41.51 
m., o antros vietos laimėtoja iš 
Estijos - 42.89 m. Tiesiog man 
nepasisekė. Anksčiau keletą 
kartų esu pelniusi pirmąsias 
vietas – Lietuvos jaunučių 
čempionate pelniau dvi pirmas 
vietas, varžybose Alytuje pa-
siektos dvi pirmos vietos, Pa-
langoje – vėl dvi pirmos vietos, 
Utenoje – viena pirma vieta 
disko metimo rungtyje.

- Tai ko čempionate Esti-
joje buvo daugiau – nusivyli-
mo ar džiaugsmo?

- Labai laukiau šių varžybų. 
Tikėjausi sudalyvauti geriau, 
bet yra kaip yra. Vertindama ne 
vien sporto rezultatus, apie šią 

kelionę turiu daug gražių pri-
siminimų. Nesigailiu, kad ten 
vykau. Ką iš to išlošiau – tai 
pirmiausia naują draugų ratą. 
Žymiai lengviau bendrauti su 
tais, kurie turi tokius pat po-
mėgius, kaip ir aš, nes tada yra 
apie ką pakalbėti. Mūsų, lietu-
vių, ten buvo labai daug. Lie-
tuvos rinktinę sudarė virš 60 
narių. Gal su 20 bendraminčių 
susipažinau ir iki šiol palaikau 
ryšį. Iš pradžių galvojau, kad 
ten viena sėdėsiu, neturėsiu 
draugų, bet taip neįvyko. Be to, 
tai buvo mano pirmosios var-
žybos užsienyje.

- Nors dar anksti kalbėti 
apie studijas, bet vis dėl to, 
kokių turi ateities planų?

- Jeigu pavyks, tęsiu moks-
lus, susijusius su sportu, nors 
pasvajoju ir apie odontologiją. 
Aišku, man dar anksti apie tai 
kalbėti.

- Ką manai apie sporto 
šakas, kuriomis užsiimi – ar 
tai saugus sportas, ar nebūna 
traumų?

- Esu patyrusi traumų, bet 
jų nebuvo daug. Tai nebuvo lū-
žiai ar kažkas rimtesnio. Dau-
giausia - pasitempimai, dar 
esu susitrenkusi kelią griūda-
ma. Apskritai tai nėra lengvos 
sporto šakos ir traumos gali 
būti dažnos. Reikia atsakingai 
žiūrėti į šį sportą, save saugoti 
ir traumų greičiausiai nebus.

Rita GRIGALIENĖ
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Naujuosius metus pasitiko smūgiais – liepos 25-tą skirta bausmė
Juodupietis D. J. šventes 

pasitiko, kaip ir pridera, 
girtaudamas, tačiau šven-
tės kulminacija kiek liū-
dnesnė: jis 2022 m. sausio 
1 d. apie 01.40 val. buto, 
esančio Juodupės mieste-
lyje, Rokiškio rajone, ko-
ridoriuje ne mažiau nei du 
kartus trenkė į veidą to va-
karo bičiuliui, su kuriuo ką 
tik gėrė svaigiuosius gėri-
mus. Dėl kumščiu suduotų 
smūgių nukentėjusiajam 
lūžo nosikauliai, žandikau-
lis, abiejų akiduobių vidi-
nės sienelės, kaktikaulis... 
Tai ekspertai įvertino kaip 
nesunkų sveikatos sutrik-
dymą. Už tokius veiksmus 
D. J. pareikštas kaltinimas 
pagal Baudžiamojo kodek-
so 138 straipsnio 1 dalį.

Prašė priteisti 5000 eurų 
dėl neturtinės žalos 
atlyginimo
Nukentėjusysis iš kalti-

ninko prašė priteisti 5000 
Eur dydžio civilinį ieškinį 
dėl neturtinės žalos atly-
ginimo. Nurodydamas pa-
darytus sužalojimus, vyras 
paaiškino, kad smūgių metu 
patyrė stiprų fizinį skaus-
mą. Sprendžiant iš nuken-
tėjusiojo paaiškinimų, nuo 
smūgių jam svaigo galva, jis 
negalėjo kvėpuoti per nosį. 
Dėl padarytų sužalojimų 
nukentėjusiajam buvo skir-
tas dviejų savaičių gulimas 
režimas, dėl ko jis visai ne-
galėjo vaikščioti. Be to, jis 

neteko galimybės įsidarbinti. 
Gulėjimo režimo laikotarpiu 
Užimtumo tarnyba jam siūlė 
įsidarbinti UAB „Daivida“, 
tačiau dėl traumų darbo teko 
atsisakyti. Žmogus negalėjo 
dirbti ir užsidirbti. Net ir pra-
ėjus daugiau nei pusei metų, 
nukentėjusysis vis dar kak-
toje jaučia skausmą, užtirpi-
mą, kvėpuoja tik viena no-
sies puse. Kaltinamajam D. 
J. prašoma 5000 eurų suma 
pasirodė per didelė – esą jis 
tikrai tokios didelės žalos 
nukentėjusiajam nepadarė. 
Jo vertinimu, žalos atlygini-
mui skirta suma galėtų būti 
nuo 500 iki 1000 Eur.

Ligonių kasa reikalavo 
atlyginti nukentėjusiojo 
gydymo išlaidas
Civilinį ieškinį pareiškė 

ir Panevėžio teritorinė ligo-
nių kasa. Buvo prašoma iš 
sužalojusio nukentėjusįjį as-
mens priteisti Privalomajam 
sveikatos draudimo fondo 
biudžetui padarytą 195,98 
Eur žalą. Už tokią sumą 
buvo suteikta medicinos 
paslaugų nukentėjusiajam 
D. A. Už suteiktas asmens 
sveikatos priežiūros paslau-
gas buvo apmokėta iš Pri-
valomojo sveikatos draudi-
mo fondo biudžeto. Teismui 
buvo pateikti dokumentai, 
pagrindžiantys išlaidas nu-
kentėjusiojo gydymui. Su šia 
Panevėžio teritorinės ligonių 
kasos prašoma priteisti suma 
kaltinamasis sutiko.

Grįžo pasiimti telefono 
ir prilupo sugėrovą
Galbūt dėl to, kad buvo 

neblaivus, D. J. taip ir ne-
sugebėjo paaiškinti teismui, 
dėl kokių priežasčių kilo 
konfliktas, kurio metu su-
žalojo nukentėjusįjį. Muš-
tynių istorija atrodo visiškai 
beprasmiška. Kaltinamasis 
teisme papasakojo, kad buvo 
2022 m. Naujųjų metų išva-
karės, laikotarpis iš gruodžio 
31 d. į sausio 1 d. Iš pradžių 
vartojęs alkoholį su vienu 
sugėrovu, kaltinamasis išėjo 
į gatvę, o ten prie laiptinės 
pamatė nukentėjusįjį D. A. 
Vyras rūkė. Tada vyrai pa-
rūkė kartu, pasveikino vie-
nas kitą su Naujaisiais. Tik 
iš matymo pažįstamas D. A. 
pakvietė vėliau kumščiais jį 
vanojusį D. J. į svečius. Vyrai 
iš pradžių išgėrinėjo taikiai, 
po to gal du kartus susipyko 
ir D. J. išėjo namo. Po kiek 
laiko piktai nusiteikęs D. J. 
pamatė, kad paliko sugėro-
vo namuose mobilaus ryšio 
telefoną. Grįžo atgal. Pasak 
kaltinamojo, durų jis nedau-
žė ir nespardė. Jis mano, kad 
į duris beldė keletą minučių, 
o viduje degė šviesa ir niekas 
durų neatidarė. Vos D. A. ati-
darė duris, pajuto smūgius į 
veidą. Telefoną kaltinamasis 
atgavo, bet konflikto metu 
buvo praradęs atmintį ir ne-
galėjo paaiškinti, dėl ko susi-
ginčijo su namų šeimininku, 
kiek smūgių iš tiesų sudavė į 
veidą – pamena tik vieną, bet 

galėjo būti ir daugiau. Anot 
kaltinamojo, jie jau kitą die-
ną su nukentėjusiuoju pa-
sišnekėjo, paspaudė vienas 
kitam rankas. Vyras aiškino, 
kad dėl savo veiksmų labai 
gailisi.

Laisvės atėmimo 
bausmę atliks ilgiau
Nusikalstamą veiką D. 

J. padarė, dar neturėdamas 
teistumo, tačiau, kaip ma-
tyti iš Panevėžio apygardos 
teismo 2021 m. liepos 9 d. 
nuosprendžio ir Lietuvos 
Apeliacinio teismo 2022 m. 
kovo 4 d. nuosprendžio, prieš 
tai jis buvo įvykdęs penkias 
nusikalstamas veikas, iš ku-
rių dvi - sunkūs nusikaltimai 
(pvz., išžaginimas). Už anks-
tesnius nusikaltimus D. J. yra 
nuteistas realia laisvės atėmi-
mo bausme, kurią šiuo metu 
atlieka. Jam buvo skirta ga-

lutinė subendrinta bausmė 4 
metai ir 4 mėnesiai laisvės at-
ėmimo. Panevėžio apylinkės 
teismo Rokiškio rūmų teisėja 
Ledina Šinkūnienė baudžia-
mąją bylą išnagrinėjo 2022 
m. liepos 25 d., priimdama 
nuosprendį. D. J. pripažintas 
kaltu, padaręs nusikalstamą 
veiką, numatytą Baudžiamo-
jo kodekso 138 straipsnio 1 
dalyje. Jam už nukentėjusio-
jo sumušimą skirta galutinė 
60 parų arešto bausmė. Prie 
anksčiau paskirtos bausmės 
pridėta dalis šiuo nuospren-
džiu D. J. paskirtos arešto 
bausmės (30 parų arešto), to-
dėl galutinė bausmė jam - 4 
metai 5 mėnesiai laisvės atė-
mimo. Tad bausmės atlikimo 
laikas pailgėjo vos 1 mėnesiu.

Priteisti civiliniai 
ieškiniai
Nukentėjusiojo civilinis 

ieškinys dėl neturtinės ža-
los priteisimo tenkintas tik 
iš dalies – teismas priteisė 
iš kaltinamojo 2000 Eur ža-
los atlyginimui. Panevėžio 
teritorinės ligonių kasos 
civilinis ieškinys tenkintas 
visiškai ir iš kaltinamojo pri-
teista 195,98 Eur suma. Taip 
pat keletą eurų kaltinamasis 
turės sumokėti valstybei – iš 
jo priteistos proceso išlaidos 
(dėl bylos dokumentų siunti-
mo) 8,96 Eur.

Nuosprendis neįsiteisėjęs 
- per dvidešimt dienų nuo 
jo paskelbimo dienos, o nu-
teistojo – nuo nuosprendžio 
nuorašo jam įteikimo die-
nos, gali būti skundžiamas 
apeliacine tvarka Panevėžio 
apygardos teismui per Pane-
vėžio `apylinkės teismo Ro-
kiškio rūmus.

Rita GRIGALIENĖ

Rokiškio savivaldybėje steigiamas Viešųjų pirkimų skyrius
Rokiškio rajono savi-

valdybės administracijos 
laukia struktūros pokyčiai 
– dar šiemet turi atsiras-
ti naujas Viešųjų pirkimų 
skyrius, kurio pagrindinė 
funkcija – savivaldai pa-
valdžioms krašto įstaigoms 
ir organizacijoms vykdyti 
viešuosius pirkimus, kurių 
sumos yra didesnės nei 15 
tūkst. Eurų.

Naujasis skyrius darbą tu-
rėtų pradėti 2023 metų sau-
sio 1 dieną, o jame planuoja-
ma, kad viešuosius pirkimus 
vykdys 5-6 specialistai.

Įpareigoja įstatymas
Šiuo metu Rokiškio rajo-

no savivaldybėje trys speci-
alistai, atliekantys viešųjų 
pirkimų procedūras, dirba 
Strateginio planavimo, in-
vesticijų ir viešųjų pirkimų 
skyriuje.

Pasak Rokiškio rajono 
savivaldybės administraci-
jos direktoriaus Andriaus 
Burnicko, keisti šio skyriaus 
struktūrą įpareigoja viešųjų 
pirkimų įstatymo pokyčiai, 

nes nuo 2023 metų sausio 
1 dienos savivaldybės turi 
pasirinkti vieną iš viešųjų 
pirkimų formatų, kad galėtų 
vykdyti didesnius kaip 15 
tūkst. viešuosius pirkimus,.

„Tai mus įpareigoja pasi-
rinkti instituciją, savivaldos 
įstaigoms ir organizacijoms 
vykdysiančią viešuosius 
pirkimus. Galėjome rinktis 
iš trijų variantų. Tai reiškia, 
kad arba reikia kurti centrinę 
rajoninę perkančiąją organi-
zaciją, atliekančią didesnius 
viešuosius pirkimus savival-
dai pavaldžioms įstaigoms, 
arba kelios savivaldybės 
jungiasi į vieną regioninę 
perkančiąją organizaciją, 
kuri daro pirkimus kelių sa-
vivaldybių įstaigoms, arba 
savivaldybė perka paslau-
gas iš nacionalinės centrinės 
perkančiosios organizacijos. 
Įvertinę šios srities ekspertų 
atliktą rajono viešųjų pir-
kimų analizę, jų pateiktas 
pradines investicijas, numa-
tomus veiklos kaštus ir pa-
togumą, nusprendėme, kad 
Rokiškio savivaldybės admi-
nistracijoje kursime rajoninį 

Viešųjų pirkimų skyrių“, – 
sprendimo esmę aiškino A. 
Burnickas.

Papildomų neprireiks
Tai reiškia, kad Rokiškio 

rajono savivaldybės admi-
nistracijoje 2023 m. sausio 
1 d. atsiras atskiras Viešųjų 
pirkimų skyrius, kuris vyk-
dys didžiuosius rajono medi-
cinos, švietimo ir socialines 
paslaugas teikiančių įstaigų 
viešuosius pirkimus. Viešų-
jų pirkimų skyrius atliks ne 
tik didesnius nei 15 tūkst. 
viešuosius pirkimus, bet ir 
nuimdamas krūvį – vykdy-
damos vieną didelį pirkimą, 
talkins rajono organizaci-
joms, kurios atskirai perka 
tuos pačius daiktus ar pas-
laugas. Tad krašto įstaigoms 
savo ruožtu teliks pirkti tik 
specifinius dalykus ar pas-
laugas.

„Iš savivaldybei paval-
džių įstaigų resursus perkel-
sime į mūsų administraciją. 
Šiuo metu Strateginio plana-
vimo, investicijų ir viešųjų 
pirkimų skyriuje su viešai-
siais pirkimais dirba trys 

darbuotojai. Kai bus įkurtas 
naujas Viešųjų pirkimų sky-
rius, jame turėtų atsirasti 
5-6 specialistai. Dalis jų bus 
perkelta iš esamo skyriaus, 
taip pat iš pavaldžių įstaigų 
planuojame perkelti viešų-
jų pirkimų etatų dalis. Šio 
sprendimo esmė, kad rajo-
niniu mastu specialistams 
sumažėtų viešųjų pirkimų 

krūvis. Tai turėtų efektyvinti 
viešuosius pirkimus. Dau-
giau etatų savivaldybėje ti-
krai neatsiras, paprasčiausiai 
jie bus perskirstyti kitaip. 
Taip pat bus nuimta daug po-
pierinio darbo, nes daugiau 
procedūrų persikels į skai-
tmeninę erdvę“, – kalbėjo A. 
Burnickas.

Į naująjį skyrių bus per-

kelti trys dabar su viešaisiais 
pirkimais dirbantys Strate-
ginio planavimo, investicijų 
ir viešųjų pirkimų skyriaus 
specialistai. Į laisvas vietas 
šiame skyriuje bus skelbia-
mas konkursas.

Aušra
MALINAUSKIENĖ

Užs. Nr. 1830
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Nepriklausomas rajono laikraštis

BUTŲ PIRKIMO SKELBIMAS
Perkančioji organizacija: Rokiškio rajono savival-
dybės administracija (kodas 188772248, Respu-
blikos g. 94, 42136 Rokiškis).
Pirkimo objektas: Rokiškio mieste perkami 1 vie-
no kambario ir 1 dviejų kambarių butai; Obe-
lių mieste – 1 vieno kambario butas; Juodupės 

miestelyje – 1 vieno kambario butas su visais komunaliniais pa-
togumais. Butai su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tua-
letu, 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 Respubli-
kos 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 ener-
ginio naudingumo klasė.
Pirkimo dokumentus galima gauti gali gauti savivaldybės admi-
nistracijoje, Respublikos g. 94, Rokiškyje, prieš tai pasiskambinę 
Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojai Enestai Jan-
čienei, mob. +370 660 49 589 arba rasti internete adresu www.
rokiskis.lt naujienų skiltyje.
Informacija teikiama mob. +370 660 49 589, el. paštu e.jancie-
ne@post.rokiskis.lt.
Paraiškos pateikimo vieta: Respublikos g. 94, Rokiškyje (atvykus 
pasiskambinti Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduoto-
jai 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 ke-
liems asmenims).
Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai, vyks 2022 m. rug-
pjūčio 3 d. 10.30 val. Rokiškio rajono savivaldybės administraci-
jos 8 aukšto salėje, Respublikos g. 94, Rokiškyje.

Užs. 1816

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

Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savivaldybės interneto 
svetainėje adresu: http://www.rokiskis.lt. 

Užs. 1825

Rokiškio rajono savivaldybės administracija skel-
bia atranką Rokiškio rajono savivaldybės adminis-
tracijos Panemunėlio seniūnijos darbininko parei-
goms užimti (darbuotojas pagal darbo sutartį (1 
pareigybė, C lygis)), pastoviosios dalies koefici-
entas nuo 5 iki 5,32 (pareiginės algos baziniais 
dydžiais, priklausomai nuo profesinio darbo pa-
tirties (metais)). 

Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savivaldybės interneto 
svetainėje adresu: http://www.rokiskis.lt . 

Užs. 1829

Informuojame žemės sklypo Nr.7320/0003:196 esančio Duokiš-
kio mstl., Kamajų sen., Rokiškio r., savininką, kad R.Barono žemė-
tvarkos darbų įmonės matininkas Eugenijus Mikulėnas (kvalifi-
kacijos pažymėjimo Nr.2M-M-328) 2022-08-22 d. 10 val. vykdys 
žemės sklypo Nr.7320/0003:145 esančio Duokiškio mstl., Kamajų 
sen., Rokiškio r., ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės 
informacijos, prašom kreiptis į R.Barono žemėtvarkos įmonės 
E.Mikulėną adresu Taikos g.5, Rokiškis el. paštu kavolzeme@pa-
rok.lt. arba telefonu 861295721; 861295720

Užs. 1831

Verslininkams – kvietimas teikti paraiškas 
paramai gauti

2022 m. rugpjūčio 1 d. startuoja kvietimas Rokiškio rajono vers-
lininkams teikti paraiškas paramai gauti pagal Rokiškio rajono 
smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programą (toliau – Progra-
ma), ši priemonė skirta finansiškai remti rajono smulkaus ir vi-
dutinio verslo įsitvirtinimą, naujų darbo vietų sukūrimą, vykdyti 
įmonių plėtrą, darbuotojų kvalifikacijos kėlimą bei kitas verslu-
mą skatinančias priemones. 
Primename, kad rajono verslininkai gali susigrąžinti dalį lėšų už 
sumokėtas palūkanas, žemės, žemės nuomos ar nekilnojamo-
jo turto mokesčio dalį, dalyvavimo verslo parodose išlaidas, už 
savo ar darbuotojų kursus, atgauti įmonės, bendrijos registravi-
mo išlaidas, informacinių reprezentacinių leidinių rajono mastu 
leidybos išlaidas ar išlaidas už įdarbintą asmenį, registruotą Už-
imtumo tarnybos Rokiškio skyriuje ir kt. Lėšos gali būti naudo-
jamos Programos nuostatuose nurodytoms paramos kryptims, 
paremiant rajono verslo subjektus, atitinkančius LR smulkaus ir 
vidutinio verslo įstatymą bei SVVPP nuostatų reikalavimus. 
Rajono smulkūs ir vidutiniai verslininkai kviečiami nuo 2022 m. 
rugpjūčio 1 d. 8 val. teikti paraiškas Programos paramai gau-
ti. Paraiškos priimamos nuo kvietimo pradžios iki kol pakanka 
lėšų, skirtų Programai einamosioms lėšoms, bet ne vėliau kaip 
iki 2022 m. rugsėjo 16 d. 13 val. 
Užpildytas paraiškas su visais reikalingais dokumentais, prašome 
siųsti paštu arba palikti Savivaldybės administracijos (Respubli-
kos g. 94, Rokiškis) „viename langelyje“ (popierinius variantus) 
arba, jei paraiškos ir privalomi pateikti dokumentai teikiami pa-
sirašyti kvalifikuotu el. parašu, – siųsti juos el. paštu savivaldy-
be@post.rokiskis.lt, adresuojant Rokiškio rajono savivaldybės 
Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyriui.
Detalesnę informaciją apie Rokiškio rajono savivaldybės smul-
kaus ir vidutinio verslo plėtros programą ir Subsidijos verslo idė-
jai konkursą, paraiškų formas ir kitus dokumentus galite rasti 
rajono internetinėje svetainėje www.rokiskis.lt skyrelyje Versli-
ninkams/Parama-verslui arba kreipiantis į Rokiškio rajono sa-
vivaldybės administracijos Strateginio planavimo, investicijų ir 
viešųjų pirkimų skyrių (mob. tel. 8 659 34153, el.p. r.ruzeliene@
post.rokiskis.lt).              

Užs. 1812
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08:30 Tomo ir Džerio šou 
09:00 Beprotiškos melodijos
09:30 Ogis ir tarakonai 
09:50 Alvinas ir burundukai
11:40 Šnipų vaikučiai 2. Prarastų 
svajonių sala
13:40 Nevykėlis
15:25 Uždelsta meilė
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Transformeriai. Tamsioji 
Mėnulio pusė
22:30 21 tiltas
00:30 Valdžia
03:00 Tėtukas namie 2

Btv

06:00 Slėpiningas pelėdų pasaulis
07:00 Baltijos galiūnų čempionatas
08:00 Pričiupom! 
08:30 Tauro ragas

09:00 Lietuvos galiūnų čempionato 
III-iasis etapas 
10:00 Pričiupom!" 
10:30 Laukinė Uganda
11:40 Kova už būvį
12:50 Paranormalūs reiškiniai
13:55 Gordonas Ramzis
15:00 Ekstrasensų mūšis 
17:30 Nacionaliniai darbo ypatumai
18:30 Iškvietimas
19:30 Greitojo reagavimo būrys
21:30 Juodasis sąrašas
22:30 Matrica. Revoliucijos
01:50 Pasivaikščiojimas

Lrytas

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

ŠE
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A
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06:00 Himnas
06:02 7 Kauno dienos
06:30 Praeitis ateičiai
07:30 Nekasdienė duona
08:30 Mes iš Ukrainos
09:00 Labas rytas, Lietuva
09:30 Žinios
12:00 Dramblių belaukiant
12:50 Spalvingas žirgelių 
gyvenimas
13:45 Komisaras 
Montalbanas. Dvejonių 
metas
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų koncertas
17:30 Praeitis ateičiai
18:30 Žinios
19:00 Euromaxx
19:30 Stilius
20:30 Panorama

21:00 Mano daina
22:25 Premjera. Palm Springsas
23:55 Šeimos šventė
01:25 Erdvėlaivis „Serenity“
03:20 Spalvingas žirgelių gyvenimas
04:15 Komisaras Montalbanas. 
Dvejonių metas

Tv3

06:00 Galingieji reindžeriai. Žvėries 
galia
06:30 Kempiniukas Plačiakelnis
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga
07:30 Bailus voveriukas
08:00 Kempiniukas Plačiakelnis
08:30 Simpsonai
09:00 Skaniai ir paprastai
09:30 Maisto kelias
10:30 Penkių žvaigždučių būstas
11:00 Sveiki atvykę
11:30 Pragariškas Arabijos dykumos 
karštis

12:40 Laukinė gamta. Tobuli 
partneriai
13:50 Heida
16:00 Geri metai
18:30 TV3 žinios
19:30 Naktis muziejuje 2
21:50 Marsietis
00:45 Tykantis šešėliuose
02:25 Apiplėšimas Beikerio gatvėje
04:45 Atostogos rifuose

Lnk

06:30 Kikumba. Kovos dėl karūnos 
07:00 Bunikula
07:30 Deksterio laboratorija 
08:00 Padūkėlių lenktynės
08:30 Tomo ir Džerio šou 
09:00 Beprotiškos melodijos 
09:30 Ogis ir tarakonai
09:40 Tomas ir Džeris. Greiti ir 
plaukuoti
11:10 Ant bangos

12:55 Marsupilamio pėdsakais
14:55 Prekybos centro kietuolis. Las 
Vegas
16:50 Nuogas ginklas. Paskutinis 
įžeidimas
18:30 Žinios
19:30 Šuniškas pokštas
21:15 Tėtukas namie 2
23:10 Vingiuotas kelias namo
01:00 Grįžimo taškas

Btv
06:00 Slėpiningas pelėdų pasaulis
07:00 Naminių gyvulių gyvenimo 
ypatumai
08:00 Pričiupom!
09:00 Varom!
09:30 Leopardų uolos
10:40 Paslaptingas apuokų 
gyvenimas
11:45 Naminių gyvulių gyvenimo 
ypatumai
12:55 Paranormalūs reiškiniai. 

Užfiksuota vaizdo kamera
14:00 Gordonas Ramzis. Nepažintos 
teritorijos
15:05 Ekstrasensų mūšis 
17:30 Nacionaliniai darbo ypatumai 
18:30 Iškvietimas
19:30 Muzikinė kaukė
22:10 Pasivaikščiojimas
00:30 Amerikietiškos imtynės
02:30 Jūrų pėstininkas 6. Atkakli 
kova

Lrytas

06.00 Juvelyrų klanas
08.00 Misija: laukinė gamta
08.30 Pokalbiai prie jūros. Atostogų 
ritmu
09.00 Aiškiaregė
10.00 Vantos lapas
10.30 Klausimėlis
11.00 Misija - vasara
11.30 Išpažintis su Marija

12.00 Vieno nusikaltimo istorija
14.00 Teisingumo agentai
16.00 Žinios
16.30 Lietuvos dvarai
17.00 Grilio skanėstai
17.30 Vantos lapas
18.00 Žinios
18.30 Bušido ringas
19.00 Reali mistika
20.00 Žinios
20.30 Iki nelaimės. Išsiveržimas 
Baltojoje daloje
21.55 Kalėjimo pradžiamokslis
22.30 Žinios
23.00 Vieno nusikaltimo istorija
01.00 Teisingumo agentai
02.50 Reali mistika
03.35 Lietuvos dvarai
04.00 Misija - vasara
04.20 Aiškiaregė
05.10 Išpažintis su Marija
05.35 Vantos lapas
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06:00 Himnas
06:02 LRT radijo žinios
06:07 (Pra)rasta karta
07:00 Veranda
07:30 Šventadienio mintys
08:00 Išpažinimai
08:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite
09:00 Čia mano sodas
09:30 Svajoja vaikai
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mano geriausias 
draugas
12:00 Planeta Žemė
12:50 Tolimoji šalis 
Kinija: Junanas 
13:40 Miesto gyvūnai

14:30 Anykščių kraštas
15:00 Kryžių kalno atlaidai
16:40 Duokim garo!
18:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“
18:30 Žinios
19:00 Gamtininko užrašai
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Jaunieji slaugytojai
21:45 Noras gyventi
23:40 Ak, jau tie tėvai
01:40 Planeta Žemė 1
02:30 Tolimoji šalis Kinija: Junanas
03:20 Miesto gyvūnai
04:15 Mokslo ekspresas
04:30 Palm Springsas

Tv3

06:00 Monstrų viešbutis
06:30 Kempiniukas Plačiakelnis

07:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga
07:30 Bailus voveriukas
08:00 Kempiniukas Plačiakelnis
08:30 Simpsonai
09:00 Blinkio Bilo filmas
10:50 Daktaras Dolitlis 4. 
Prezidento šuo
12:40 Laukiniai lūkesčiai
13:40 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai
14:15 Titanikas
18:30 TV3 žinios
19:30 DGM: Didysis Gerulis 
Milžinas
21:55 Atominė blondinė

Lnk

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

10.30 Klausimėlis
11.00 Bušido ringas
11.30 Partizanų keliais
12.00 Vieno nusikalktimo istorija
14.00 Teisingumo agentai
16.00 Žinios
16.30 24/7
17.30 Neatrasta Rusija
18.00 Žinios
18.30 Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu
19.00 Reali mistika
20.00 Žinios
20.30 Lietuvos dvarai
21.00 Klausimėli
21.30 24/7
22.30 Žinios
23.00 Vieno nusikaltimo istorija
01.00 Teisingumo agentai
02.50 Reali mistika
04.20 Aiškiaregė
05.10 Mažos Mūsų Pergalės
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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 Mes iš Ukrainos
12:00 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
12:30 (Ne)emigrantai
13:30 Mūsų gyvūnai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
16:30 Frenki Dreik 
paslaptys
17:15 Premjera. Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda
19:30 Draugiška Lietuva
20:30 Panorama

21:00 Dienos tema
21:30 Dviračio žinios
22:00 Užkluptas 
22:45 Grančesteris
23:35 31-oji nuovada
24:00 LRT radijo žinios
00:05 31-oji nuovada
00:30 Mes iš Ukrainos
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Draugiška Lietuva
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Frenki Dreik paslapty
02:50 Gimę džiaugtis
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios
04:05 Savaitė
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Vizionieriai
05:15 Ponių rojus

Tv3

06:30 Didvyrių draugužiai
07:00 Monstrų viešbutis

07:30 Kempiniukas Plačiakelnis
08:00 Maisto kelias
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė
11:00 Graikė
12:00 Nuodėminga žemė
14:00 Meilės gijos
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Kriminalinė Lietuvos zona su 
Dailiumi Dargiu
20:30 Dingusi moteris
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Tobuli aferistai
00:25 Naktinė pamaina
01:25 Elementaru
02:25 Atostogos rifuose
03:25 Naktinė pamaina
04:20 Tobula kopija

Lnk

06:00 Pakvaišusi porelė

07:00 Ūkininkas ieško žmonos
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Rimti reikalai
11:00 Keičiu žmoną
12:00 Vidurdienio žinios
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2. N-7
20:00 Bus visko
20:30 Turtuolė varguolė
21:30 Žinios
22:30 Sumažinti žmonės 
01:10 21 tiltas
03:00 Volkeris, Teksaso reindžeris

Btv

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

11:35 Mentalistas
12:35 FTB
13:30 Mano virtuvė geriausia
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Kalnietis
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Čikagos policija
19:30 Akloji zona
20:30 Pričiupom!
21:00 Skubi siunta
22:45 Greitojo reagavimo būrys
00:30 Gyvi numirėliai
01:25 Matrica. Revoliucijos
03:40 Akloji zona

Lrytas

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

11.10 R. Dambrausko koncertas
12.15 TV parduotuvė
12.30 Kaimo akademija
13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Rysas Darbis Japonijoje
17.30 Misija - vasara
18.00 Reporteris
18.30 Neatrasta Rusija
19.00 Reali mistika
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Mama
22.30 Reporteris
23.00 Neatrasta Rusija
23.30 Rysas Darbis Japonijoje
00.30 Teisingumo agentai
01.30 Reali mistika
02.30 TV parduotuvė
02.45 Mokslo ritmu
03.00 Gyvi
03.55 24/7
04.35 Reali mistika

A
N

TR
A

D
IE

N
IS

 0
8.

02

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Pagalbos šauksmas
09:40 Premjera. 31-oji 
nuovada
10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Dviračio žinios
12:00 7 Kauno dienos
12:30 Kitą kartą Afrikoje
13:30 Veranda
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:30 Frenki Dreik 
paslaptys
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 Draugiška Lietuva

20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Dviračio žinios
22:00 Užkluptas 
22:45 Laukiniai Vakarai prie molo
23:30 Kelionių atvirukai
23:45 31-oji nuovada
00:30 7 Kauno dienos
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Draugiška Lietuva
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Frenki Dreik paslaptys
02:50 Gimę džiaugtis
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios
04:05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
04:30 Gamtininko užrašai
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Vizionieriai
05:15 Ponių rojus

Tv3

06:00 Galingieji reindžeriai. 

Žvėries galia 
06:30 Didvyrių draugužiai
07:00 Monstrų viešbutis
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis
08:00 Kriminalinė Lietuvos zona 
su Dailiumi Dargiu
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 Kriminalinė Lietuvos zona 
su Dailiumi Dargiu 
20:30 Mano meilė karantinas
21:00 Gelbėtojai išgelbėtojai
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Pagrobimas
00:25 Naktinė pamaina
01:25 Elementaru
02:25 Atostogos rifuose
03:25 Naktinė pamaina
04:25 Tobula kopija

Lnk

06:00 Pakvaišusi porelė
07:00 Ūkininkas ieško žmonos
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Rimti reikalai
11:00 Keičiu žmoną
12:00 Vidurdienio žinios
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bus visko
20:30 Turtuolė varguolė"
21:30 Žinios
22:30 Taiklus šūvis 
00:30 Juodasis sąrašas
01:25 Sumažinti žmonės 
03:40 Volkeris, Teksaso reindžeris

Btv

06:00 FTB

07:00 Mano virtuvė geriausi
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 Svetimas
22:50 Skubi siunta
00:35 Strėlė
01:25 Akloji zona

Lrytas

05.15  Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06.30 Kryptys LT
07.00 Reali mistika
08.00 Juvelyrų klanas

09.00 Vieno nusikaltimo istorija
10.05 Gyvi
11.10 Mama
12.15 TV parduotuvė
12.30 Partizanų keliais
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 Neatrasta Rusija
19.00 Reali mistika
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Mama
22.30 Reporteris
23.00 Neatrasta Rusija
23.30 Rysas Darbis Japonijoje
00.30 Teisingumo agentai
01.30 Reali mistika
02.30 TV parduotuvė
02.45 Mokslo ritmu
03.00 Gyvi
04.35 Reali mistika
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PASLAUGOS

•  Mini ekskavatoriaus kasimo 
paslaugos. Nuotekų valymo 
įrengimas, santechnikos ir 
griovimo darbai .  
Tel. 8 644 41 260. Rokiškis
•  Karpome, formuojame, 
žeminame aukštas 
gyvatvores, genime šakas. 
Pjauname pavojingai 
augančius medžius .  
Tel. 8 644 41 260. Rokiškis
•  Pjaunu trimeriu žolę. Aro 
kaina 4,5 Eur . Kaina 4 Eur. 
Tel. 8 686 22 897. Rokiškis

PERKA
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KITA

•  Naudotą veikiantį pieno 
siurblį. Jūžintai .  
Tel. 8 636 41 265. Rokiškis
•  Plastikinę pertvarą. Plotis 
90 cm, aukštis 220 cm, 
viršutinė pusė permatoma . 
Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 604 62 575. Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius, 50 vnt. 
Vieneto kaina 0,50 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
•  Sauskelnes suaugusiems . 
Kaina 7 Eur.  
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
•  Chemikalų purkštuvų 
komplektą. Nedaug naudotas, 
būklė labai gera . Kaina 
35 Eur. Tel. 8 682 20 068. 
Rokiškis
•  Suktą virvę. Apie 7 - 10 m . 
Kaina 3 Eur.  
Tel. 8 682 20 068. Rokiškis
•  Beveik naują slėginį 
purkštuvą 2 l sodui daržui . 
Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 682 20 068. Rokiškis
•  Tvarkingą polipropileninį 
špagatą virvę ritėje. Sodui, 
daržui, ūkiui . Kaina 3 Eur. 
Tel. 8 682 20 068. Rokiškis
•  10 l plastikinį tvarkingą 
laistytuvą. Papildomos 
galvutės nėra. Kaina už vnt . 
Kaina 2 Eur.  
Tel. 8 682 20 068. Rokiškis
• Beveik naujus tvarkingus 
švarius lino/džiuto didelius 
maišus. 10 vnt. - 7 Eur, 20 
vnt. - 10 Eur.  
Tel. 8 682 20 068. Rokiškis
•  Angliarūgštės balioną su 
vožtuvu. Beveik pilnas . 
Kaina 115 Eur.  
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Lapuočių malkas kaladėmis. 
Pristatau į namus.  
Tel. 8 627 49 715. Rokiškis

•  Žieminių miežių sėklą .  
Tel. 8 627 34 750. Rokiškis
•  Naujus įvairius kraunamus 
klausos aparatus čekų ir 
vokiečių gamybos. Siunčiu 
nuo 60 Eur .  
Tel. 8 646 04 605. Rokiškis
•  Naujus elektrošokus 
apsaugai . Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 646 04 605. Rokiškis
•  Statybinę medieną .  
Tel. 8 683 20 060. Rokiškis
•  Naudotą 1250 l talpos pieno 
šaldytuvą Wesfalia, pieno 
siurblį ir keletą girdyklų 
gyvuliams. Kainos sutartinės. 
Jūžintai . Tel. 8 636 41 265. 
Rokiškis
•  Kultūrinių pievų šienainio 
rulonus. Pakrauname. 
Galimas pristatymas .  
Tel. 8 620 15 919. 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
•  Kokybiškus be žievės ir 
kitų priemaišų medienos 
pjuvenų briketus RUF. 
Viename padėkle supakuota 
960 kg. Kaina 1 padėklo 435 
Eur., tame tarpe 9% PVM. 
Atsiėmimas Miškininkų 
10, Rokiškis. Už papildomą 
mokestį galime pristatyti 
iki pirkėjo sandėlio . Kaina 
435 Eur. Tel. 8 656 20 131. 
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

•  UAB Ramundas GM 
reikalinga (-s) lentelių 
rušiuotoja (-s). Darbo vieta 
- Dirbtuvių g. 13, Obeliai, 
Rokiškio r. Iš Rokiškio 
darbuotojai vežami įmonės 
transportu. Darbo užmokestis 
– neatskaičius mokesčių nuo 
930 Eur iki 1010 Eur. Darbas 
pamaininis .  
Tel. 8 610 03 980. Rokiškis
•  UAB Ramundas GM 
reikalinga (-s) krautuvo 
vairuotoja (-s). Darbo 
vieta - Panemunėlio gelež. 
stotis., Rokiškio r. Darbas 
pamaininis. Darbo užmokestis 
– neatskaičius mokesčių nuo 
1050 Eur iki 1225 Eur. 
Tel. nr. 861003980 .  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
•  Ieškomas meistras sumūryti 
pečių . Tel. 8 693 28 000. 
Rokiškis
•  Ieškau pagalbinio 
darbininko. Daugiau info 
telefonu . Tel. 8 603 76 267. 
Rokiškis
•  Darbui Aukštakalniuose 
ieškome tarinių lentelių 
perdirbėjo (-jos). Darbas 
pamaininis. Iš Rokiškio 
organizuojame atvežimą. 
Atlyginimas: 735-1200 
Eur neatskaičius mokesčių, 
atsižvelgiant į pagamintos 
produkcijos kiekį .  
Tel. 8 615 70 863. Rokiškis
•  Reikalingi žolės ir krumų 
pjovėjai . Tel. 8 616 89 192. 
Rokiškis
•  Skubiai reikalingimaisto 
gamybos darbuotojai darbui 
vištienos fabrike Norvegijoje, 
Trondheim mieste .  
Tel. 8 629 97 089. Rokiškis
•  Skubiai 
reikalingi produkcijos 
darbuotojai mėsos fabrike. 
Darbas Norvegijoje, 
Rogaland apskrityje . Kaina 
2800 Eur. Tel. 8 611 45 080. 
Rokiškis
•  Reikalinga slaugė slaugyti 

moterį mikrorajone .  
Tel. 8 647 22 902. Rokiškis
•  Ramundas GM,UAB 
reikalinga (-s) padėklų 
surinkeja (-s). Darbo vieta 
- Panemunėlio gelž. st., 
Rokiškio r. Darbas nuo 
8:00 - 17:00 val. Darbo 
užmokestis – neatskaičius 
mokesčių nuo 970 Eur iki 
1160 Eur. Teirautis telefonais: 
861003980 arba 865620131 . 
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
•  Į savo komandą priimtume 
- atsakingą, gebantį dirbti 
savarankiškai mechaniką. 
Darbo pobūdis: važiuoklės 
remontas, stabdžių sistemos 
remontas, variklio remontas, 
aušinimo sistemos, t.t. 
Darbais ir įrankiais pilnai 
aprūpiname, tereikia tik noro 
dirbti . Kaina 1250 Eur.  
Tel. 8 628 12 097. Rokiškis
•  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
•  Reikalinga darbuotoja 
alaus bare. Pageidautina 
vyresnio amžiaus. Darbo 
grafikas slenkantis po 12 val. 
4d. darbo 4 laisvos. Patirtis 

nebūtina, apmokinsime. 
Atlyginimas minimalus . 
Kaina 731 Eur.  
Tel. 8 645 52 939. Rokiškis
•  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

• Moteris ieško darbo 
Rokiškyje ir rajone. Galiu 
dirbti lauko darbus, padėti 
seneliams. Patirties turiu. 
Siūlyti bet kokius darbus.  
Tel. 8 624 11 019. Rokiškis
• Vyras ieško darbo. Galiu 
pjauti, skaldyti malkas, pjauti 
žolę su  jūsų  technika.  
Tel. 8 694 18 278. Rokiškis
•  Ieškau darbo. Galiu supjauti 
malkas ir panašiai .  
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis
•  17metu jaunuolis ieško 
darbo, galiu būti pagalbinis, 
galiu dirbti darbo dienomis ir 
savaitgaliais .  
Tel. 8 622 98 440. Rokiškis
•  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

IEŠKO DARBO

BALDAI

• Geros būklės dvigulę lovą. 
Plotis 160 cm, ilgis 200 
cm. Su grotelėmis ir dviem 
labai gerais čiužiniais po 80 
cm pločio arba be jų. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 686 91 017. 
Rokiškis
•  Virtuvės baldus. 4 
pakabinamos spintelės, 
4 pastatomos. 2,60 m . Kaina 
200 Eur. Tel. 8 615 75 516. 
Rokiškis
•  Išsiskleidžiamą kampą su 
daiktadėže . Kaina 195 Eur. 
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
•  Medinę spintelę, fabriko 
gamybos . Kaina 51 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
•  Atskiras sekcijos dalis po 
41 Eur, 31 Eur, 51 Eur .  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
•  Taburetes, 1 vnt. po 13 Eur. 
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

•  Naudotus virtuvės baldus. 
Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 668 92 499. Rokiškis
•  Ilgo plauko kilimą . Kaina 
40 Eur. Tel. 8 600 46 187. 
Rokiškis
•  Sekciją . Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 689 18 368. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS
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•  Garažą Pagojoje .  
Tel. 8 652 82 907. Rokiškis
•  Du gretimai esantys sodai 
už miškų urėdijos Uljanavoje. 
Yra trifazis, šulinys, kt .  
Tel. 8 620 48 878. Rokiškis
• Paveldėjus, nuo spalio 3 d. 
sodybą su 3 ž.ū.p. sklypais. 
Viso beveik 2,5 ha prie 
Ignotiškio ežero Gylių 4, 
Juodupės sen. Rokiškio raj. 
Kaina 59000 Eur.  
Tel. 8 686 34 942. Vilnius
•  3 kambarių butą 64,14 kv. 
m Jaunystės g. 23. Namas 
blokinis, aukštas 5. Buto 
langai išsidėstę į tris puses. 
Netoli prekybos centrai, 
mokyklos, vaikų darželiai, 
autobusų stotis .  
Tel. 8 611 21 831. Rokiškis
•  12 a sodas Steponyse (2 
sklypai šalia). Yra medinis 
namukas, tvenkinys, galima 
įsivesti elektrą .  
Tel. 8 625 73 909. Rokiškis
•  2 kambarių butą Juodupėje, 
Tekstilininkų gatvė, 4 aukšte . 
Kaina 6000 Eur.  
Tel. 8 602 71 330. Rokiškis
•  Garažus Šatrijos ir 
Gruodžio gatvėse .  
Tel. 8 620 71 868. Rokiškis
•  Namų valdos sklypą, 
15 arų, be komunikacijų, 
Bulvieniškio gatvėje Nr. 
2, Rokiškio kaimiškojoje 
seniūnijoje .  
Tel. 8 676 08 775. Rokiškis

NUOMA

Didsodėje arba aplink .  
Tel. 8 625 85 804. Rokiškis
•  Vyresnė moteris 
išsinuomotų butą ar namo 
dalį. Galiu tvarkyti, prižiūrėti 
aplinką . Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 604 29 019. Rokiškis
•  Ieškau 2-3 kambarių buto 
nuomai ilgesniam laikui 
Rokiškyje. Esame tvarkingi . 
Tel. 8 622 37 566. Rokiškis
•  Išsinuomočiau butą ar pusę 
namo . Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 606 24 106. Rokiškis
• Nuomojama naujai atidaryta 
trumpalaikio apgyvendinimo 
vieta svečiams „Mykolo 
tėčio gandrų pirtis“ tiks 
šeimai ar kitiems svečiams, 
kurių bus 1-5. Vieta netoli 
nuo Rokiškio. Pas mus yra: 
Wi-Fi, miegojimo vietos, 
WC, dušas, mini virtuvytė,  
šaldytuviukas,  parkavimo 
vieta, 2 terasos, pievutė ir 
dar daug ko. Pas mus nėra 
TV, skalbyklės, indaplovės. 
Prašom kainų klausti Mykolo 
tėčio . Tel. 8 619 57 433. 
Rokiškis
•  Tvarkingą 2 kambarių butą 
ilgesniam laikotarpiui .  
Tel. 8 606 14 217. Rokiškis
•  Išsinuomočiau 1 kambario 
butą Rokiškio mieste, 

• Šeima ieško nuomai namo 
su galimybę išsipirkti skubiai. 
Tik Rokiškis. Kaina 250 Eur. 
Tel. 8 670 59 890. Rokiškis
•  Išsinuomosiu žemę 

žemesniuose aukštuose. Gali 
būti su daliniais patogumais . 
Tel. 8 648 70 074. Rokiškis
•  4 kambarių butą .  
Tel. 8 674 41 075. Rokiškis

•  Puikiai veikiančią A klases 
skalbimo mašiną Ardo. Galiu 
atvežti . Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 613 43 941. Rokiškis
•  Elektrinę viryklę su 
elektrine orkaite. Išmatavimai 
59×59 cm, aukštis 85 cm, 
keturių kaitinimo vietų. 
Elektroninis laikrodis. Geros 
būklės . Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 620 31 156. Rokiškis
•  Puikiai veikiančią skalbimo 
mašiną Ardo A klasės Galiu 
atvežti . Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 611 83 398. Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną 
Čaika 134. Kaina 155 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
•  Naudotą veikiantį pieno 
šaldytuvą Wesfalia. Talpa 
1250 l. Kaina sutartinė. 
Jūžintai . Tel. 8 636 41 265. 
Rokiškis
•  Oro vėsintuvą, drėkintuvą. 
Midea AC100-18BR . Kaina 
60 Eur. Tel. 8 681 70 762. 
Rokiškis
•  Naudotą veikiančią Singer 
siuvimo mašiną . Kaina 
180 Eur. Tel. 8 615 15 631. 
Rokiškis
•  Tris kepimo formas. Viena 
čirviniams blynams, antra 
vafliams, o trečia įvairi, nes 
keičiasi formos pagal tai ką 
norite kepti. Kaina visų formų 
kartu . Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 603 60 522. Rokiškis
•  Dušo kabiną, nenaudota 
90x90x204 cm . Kaina 195 
Eur. Tel. 8 693 66 230. 
Rokiškis
• Šaldiklį Elektroliuks. Kaina 
130 Eur. Tel. 8 616 31 345. 
Rokiškis
•  Naudotą dujinę viryklę 
Hansa. Viršus veikia gerai, 
orkaitė sugedus. Apačioj yra 
stalčius . Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 615 41 365. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

DOVANOJA

išaugtus drabužius. Tinka 
maždaug 4 - 6 metų .  
Tel. 8 616 44 360. Rokiškis
•  Dovanoju įvairios talpos 
stiklainius . Tel. 8 679 95 305. 
Rokiškis
•  Haskių veislės mišrūnai . 
Tel. 8 603 99 587. Rokiškis
•  Juoduosius serbentus. 
Patiems išsiskinti .  
Tel. 8 698 86 898. Rokiškis
•  3 stiklų paketą, 1 stiklas 
dūžęs . Tel. 8 620 56 706. 
Rokiškis
•  Dovanoju vonią, dviračius, 
vidaus duris, indus, drabužius, 
avalinę . Tel. 8 674 41 075. 
Rokiškis
•  Dovanoju prieškambario 
spintą . Tel. 8 685 11 653. 
Rokiškis
•  Atiduodu stalą ir kėdę. 
Stalas šiuo metu išardytas. 
Rokiškio raj .  
Tel. 8 608 87 368. Rokiškis
• Jauną mielą 9 savaičių 
kalytę vardu Bela. Šėrimui 
tinką drėgnas maistas, gali 
gyventi lauke ir kambaryje. 
Dovanoju nes nebėra 
galimybės auginti. Juodupė. 
Tel. 8 622 72 976. Rokiškis
•  Linksmą, judrią katytę apie 
2 mėnesių amžiaus, tvarkinga, 
maistui ne išranki .  
Tel. 8 683 94 527. Rokiškis
•  Sony TEAC AX750DC ir 
dvi kolonėles 25AC-033 .  
Tel. 8 631 96 015. Rokiškis
•  3 dydžių drabužėlius 
berniukui (daugiausia 80-
92cm dydžio) skirtingiems 
sezonams ir skirtingos 
kokybės. Galim atvežti į 
namus Rokiškyje .  
Tel. 8 687 96 911. Rokiškis

• Dovanojami virtuvės baldai. 
Rokiškio miestas, Gruodžio 
gatvė. Tel. 8 657 58 415. 
Rokiškis
•  Dovanoju savo berniuko 

• Šiltą geros būklės lietaus 
kombinezoną. Striukė 
kaip nauja, kelnes daugiau 
nešiotos bet nesunešiotos. 86-
92 cm dydžio. Kaina 12 Eur. 
Tel. 8 632 92 334. Rokiškis
•  Sportinius batus mergaitei. 
Geros būklės, nešioti labai 
nedaug . Kaina 7 Eur.  
Tel. 8 632 92 334. Rokiškis
•  Obeliai, parduotuvė Pas 
Aldoną vyksta TOTALINIS 
drabužių, batų, tekstilės 
išpardavimas. Ateityje 
planuojame jais nebeprekiauti  
Tel. 8 626 19 980. Rokiškis
• Sauskelnes, 35 vnt. 5 Eur. 

DRABUŽIAI/AVALYNĖ

Avalynę 26-27 dydžio. 
Basutes, 7 Eur, sportinius 
batus po 5 Eur. Perkant viską 
kartų - 20 Eur. Avalynė labai 
geros būklės, mažai dėvėta. 
Tel. 8 632 92 334. Rokiškis
•  52 dydžio juodą trijų dalių 
kostiumą. Geros būklės . 
Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 683 12 770. Rokiškis
•  Gražią, vieną kartą dėvėtą 
proginę suknelę, 44 dydis, 
medžiaga tampri . Kaina 
20 Eur. Tel. 8 658 55 210. 
Rokiškis

•  Kenwood KDC-BT73DAB 
CD/USB imtuvą su DAB/
DAB+ imtuvu ir Bluetooth 
- B-Stock. Bluetooth, 
tiesioginis iPod/iPhone 
valdymas su pasirenkamu 
laidu, USB, 3 eilučių Full 
DOT ekranas su įvairiaspalvių 
apšvietimu, AUX, CD, ISO 
jungtis, Integruotas DAB+ 
imtuvas . Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
•  Visiškai naują garso 
kolonėlę Nedis. 150 W . 
Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 658 50 027. Rokiškis
•  Galingą komplektuką: 
stiprius Rockford ir Reactive 
Bass. Žemadažniai, galia 
1 kW, Rms. Galima 
pasiklausyti. Pilnas 
komplektas, trūksta tik 
pliušinio laido . Kaina 150 
Eur. Tel. 8 608 68 903. 
Rokiškis
•  Veikiantį muzikinį grotuvą 
SONY . Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 622 68 880. Rokiškis

GARSO 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
•  Visiškai naują Pionier 
vaizdo ir garso automobilinį 
grotuvą. Jungiasi telefonas, 
navigacija. Iš Vokietijos, 
originalas . Kaina 280 Eur. 
Tel. 8 658 50 027. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

128 GB. Su krovikliu . Kaina 
80 Eur. Tel. 8 603 03 310. 
Rokiškis
•  Gerą telefoną Huawei 
P30. Juodas su žalsva 
apačia, pridedu dėkliuką su 
krovikliu. Nedužęs, neskilęs, 
nestringa. Galiu siusti arba 
vietoje . Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 603 03 310. Rokiškis
•  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

MOBILIEJI TELEFONAI

•  Gerai veikiantį nedužusi 
telefoną Huawei P30 Lite 

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

•  Puikios būklės 
planšetę  GT-P5210. 16GB 
10.1 colio ekranas. Nauja 
baterija . Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 605 22 152. Rokiškis

•  Ieškau kas padovanotų 
didesnį kiekį knygų ar 
atviručių . Tel. 8 619 20 517. 
Rokiškis
•  Ieškau kas dovanotų 
draskyklę katinams .  
Tel. 8 678 26 467. Rokiškis
•  Ieškome virtuvinio 
komplekto, lovos rėmo 
(180×200 cm) arba palėčių 
(kad iš jų pasigamintume 
lovą) . Tel. 8 688 09 949. 
Rokiškis
•  Šeimai labai reikia 
šaldytuvo ir skalbimo 
mašinos. Gal kas galėtų 
padovanoti. Lauksiu 
skambučio .  
Tel. 8 606 59 364. Rokiškis

•  Naudotus vaikiškus daiktus 
. Tel. 8 611 78 562. Rokiškis
•  Puikios būklės vežimėlį 
Tutis Sport . Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 684 90 247. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

PREKĖS VAIKAMS

•  Tvarkingą traktoriuką 
Partner. Variklis Brigsas 18,5 
hp, pavarų dėžė rankinis 
automatas, deka dviejų peilių 
107 cm pločio. Pakeisti 
tepalai, nauji peiliai. Info a.ž. 

SODO, DARŽO TECHNIKA
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ar tel . Kaina 1250 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
•  Trimerį . Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
•  Trimerį Gudnord . Kaina 
55 Eur. Tel. 8 610 09 347. 
Rokiškis
• Savaeigę žoliapjovę 
Mcculloch. Nauja, be 
surinkimo dėžės, 2,1 kW, 56 
cm, darbinis plotis, dideli 
ratai, priekį varomi. Pavėsinės 
ąžuolinius baldus, didelį stalą 
ir 2 suolus. Mažai naudotą 
dviratį-treniruoklį.  
Tel. 8 616 92 745. Rokiškis
• Beveik naują idealios būklės 
patogų ir lengvą benzininį 
trimerį-žoliapjovę. Paprastas 
naudoti sode, kieme. 
Lengvai apipjausite žolę 
aplink augalus, krūmus, kur 
sunkus priėjimas ar didesnė 
vėja. Lengvas naudoti ir 
pradedantiesiems. Kaina 
95 Eur. Tel. 8 682 20 068. 
Rokiškis
•  Trimerį . Tel. 8 694 18 278. 
Rokiškis
• Ne savaeigę naudotą 
žoliapjovę. Geros būklės, 
korpusas ketaus. Kaina 
130 Eur. Tel. 8 674 21 976. 
Rokiškis
• Traktoriuką-žoliapjovę. 
Deka tvarkinga, pakeisti 
peiliu guoliai, tepalai, oro 
filtras. Prekinė išvaizda 
nekokia, bet savo darbą 
atlieka. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 644 49 927. Rokiškis
•  Tvarkingus sodo 
traktoriukus su beigso 
varikliais. Husqvarna 1750 
Eur. Alko su surinkimo 
krepšiu 1250 Eur. GTM 1350, 
kojinis automatas 1150 Eur . 
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
•  Naują benzininę žoliapjovę 
. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 604 36 830. Rokiškis

250 Eur. Tel. 8 646 04 035. 
Rokiškis
•  Naują surenkamą trijų sienų 
pavėsinę. Išmatavimai 3x3 m. 
Jūžintai . Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 604 36 830. Rokiškis
•  Tvarkingą batutą su tinklu, 
pilnas komplektas. Skersmuo 
3 m . Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 620 24 459. Rokiškis

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS

•  Mažai naudotą Stamm 
Bodyfit treniruoklį-dviratį . 
Tel. 8 615 15 631. Rokiškis
•  Neoprenines britkelnes. 
Dydis 42-43 . Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 687 52 641. Rokiškis
•  Dviračių laikiklį 
Volkswagen T4 . Kaina 

• Naujus nenaudotus ritinius. 
4 vnt., aukštis 50 cm, plotis 
125 cm. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 623 80 442. Rokiškis
•  Įvairią pjautą statybinę 
medieną . Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
•  10 padėklų naujų blokų 
Ytong forte 300 mm. Galiu 
padėti atvežti. Kaina 110Eur/
kub. m . Tel. 8 605 22 105. 
Rokiškis
•  El. suktuką dalimis. 
Šlifavimo diskus . Kaina 
10 Eur. Tel. 8 673 58 771. 
Rokiškis
•  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

STATYBINĖ ĮRANGA

Tel. 8 620 31 156. Rokiškis
•  MTZ-52 traktoriaus 
dokumentus. Yra valstybinis 
numeris. Naują variklio 
galvutę ir kuro baką. Kainos 
sutartinės . Tel. 8 676 78 801. 
Rokiškis
•  MTZ 50 be TA. Su 
dokumentais, važiuojantis . 
Kaina 1300 Eur.  
Tel. 8 648 31 363. Rokiškis
•  Dalginę šienapjovę . Kaina 
60 Eur. Tel. 8 622 37 810. 
Rokiškis
•  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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Viengubą grėblį Rokiškio 
gamyklos. Naujas diržas, 
automobiliniai ratai, visos 
spyruoklės. Kalvių km.. 
Kaina 500 Eur.  

•  Audi A6 C5. Ką tik po TA, 
praėjo iš 3 karto, galioja iki 
2024-06. Pakeista tepalai, 
filtrai, visa kita, žibintas 
naujas dešinės pusės. 
Minimalios rūdelės, kurios 
įtakos neturi visai. Sėdi ir 
važiuoji . Kaina 1800 Eur. 
Tel. 8 695 70 337. Rokiškis
•  Guminę valtį Larus 3,2. 
Leidžia viena sekcija, oras 
išeina maždaug per parą. 
Tačiau pasitvarkius valtis 
puikiai tarnaus . Kaina 220 
Eur. Tel. 8 686 44 746. 
Rokiškis
•  Elektrinį paspirtuką . Kaina 
70 Eur. Tel. 8 639 90 087. 
Rokiškis
• Lengvą valtelę. Tinka 
žvejybai ir pramogai. Mažai 
naudota, pagaminta iš jūrinės 
faneros. Ilgis 2,80 m, plotis 
1,05 m. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
•  Priekabą. Perdaryta vežti 
valčiai. Originali su bortais 
registruota . Kaina 350 Eur. 
Tel. 8 687 40 376. Rokiškis
•  Dviratį . Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Opel Zafira. 2001 m., TA iki 
2023-07-08. Smulkūs kėbulo 
defektai. Tel. 8 695 28 930. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS •  Savadarbę sustiprintą 
priekabą. Gamybos metai 
1991 . Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 686 54 126. Vilnius
•  Opel Zafira. 2000 m., 2,0 l, 
60 kw . Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 607 10 412. Zarasai
•  Passat B5 Fl. 1,6 l, 74 kW, 
benzinas, TA 2 m. Be rūdžių. 
Veliuras. Padangos geros, 
važiuoklė naujai perrinkta . 
Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 603 03 310. Rokiškis
•  Dviratį Soda. Ratai 26 
colių, bėgiai 21 . Kaina 
140 Eur. Tel. 8 658 50 027. 
Rokiškis
•  Baltą moterišką dviratį. 3 
bėgių. Ratai 28 colių . Kaina 
150 Eur. Tel. 8 658 50 027. 
Rokiškis
•  Važiuojantį automobilį 
SsangYong Musso. 2,9 l, 
dyzelinas . Kaina 950 Eur. 
Tel. 8 629 45 390. Zarasai
• Labai tvarkingą Toyota 
Yaris. 2004-10, 1,4 l, dyzelis, 
55 kW, TA iki 2024-07. Labai 
ekonomiška, nėra taršos 
mokesčio. Kaina 1550 Eur. 
Tel. 8 647 10 234. Rokiškis
• Citroen Xsara. 2001 m., 2,0 
l, 66 kW. Labai ekonomiška. 
TA iki 2023-09. Kaina 850 
Eur. Tel. 8 647 10 234. 
Rokiškis
•  Dviratį Scoot. 26 ratai, M 

dydis, diskiniai stabdžiai. 
Gera komplektacija . Kaina 
250 Eur. Tel. 8 646 04 035. 
Rokiškis
•  Tvarkingą kalnų dviratį. 
Gera komplektacija . Kaina 
220 Eur. Tel. 8 646 04 035. 
Rokiškis
•  Tvarkingą Mongoose BMX 
dviratį . Kaina 175 Eur.  
Tel. 8 686 74 923. Rokiškis
•  Miesto automobilį 
Opel Meriva. TA galioja 
iki 2024-07. Pridedamas 
žieminių ratų komplektas. 
Tel. +37067238868 . Kaina 
1500 Eur. Tel. 8 624 59 846. 
Rokiškis
• Fanerinę valtelę. Ilgis 255 
cm, plotis 128 cm. Kaina 
300 Eur. Tel. 8 652 39 564. 
Rokiškis
•  Dviratį Scott. Ratai 29. 
Rakinama šakė . Kaina 
280 Eur. Tel. 8 659 64 181. 
Rokiškis
• Audi A4. 1996 m., benzinas/
dujos, 1,6 l, TA iki 2024-06. 
Ekonomiška. Pakeisti tepalai, 
filtrai. Naujos visos keturios 
amortizatorių spyruoklės. Be 
rudžių. Važiuoja benzinu ir 
dujomis. Tvarkinga, nedidelė 
rida. Važinėjo senyvo amžiaus 
žmogus. Kaina 1100 Eur.  
Tel. 8 607 37 618. Rokiškis
•  Paspirtuką Cityway x pro. 

Naujas . Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 674 74 366. Rokiškis
•  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

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Ratlankiai R16, 7J, ET38. 
Būklė kaip nauji. Tinka VW 
ir MB. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 604 62 575. Rokiškis
•  Passat B5 B5+ dalimis. 
1,9 l, 81 kW, 96 kW .  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
•  Dvi Nokian M+S 
padangas R18 245/40 . 
Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
•  Dalimis Audi A6 C4. 1995 
m., 2,5 l, TDI, 103 kW. Yra 
ir 2,5 l, 85 kW universalas 
dalimis . Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
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Liepos 29-oji, 
penktadienis, 

30 savaitė
Dangaus kūnai: 

saulė teka 5.23 val., 
leidžiasi 21.25 val. 

Dienos ilgumas 16.02 val.
Mėnulis (jaunatis) 

Iki Naujųjų liko  155 dienos.

Šv. Morta, Griaustinio diena
Sistemų administratoriaus 

diena

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Beatričė, Faustinas, Feliksas, 

Laimis, Mantvydas, Mantvydė, 
Morta, Olavas, Simplicijus
Rytoj: Abdonas, Nortautas, 

Radvilė, Donatilė
Poryt: Elena, Ignacas, 

Sanginas, Vykintė, Ignotas

Šiandien Lietuvos 
istorijoje:

1856 — gimė Jurgis Lapinas, 
Mažosios Lietuvos lietuvių visuo-
menės veikėjas, draudžiamos lie-
tuviškos spaudos platintojas, lie-
tuviškų laikraščių redaktorius. Mirė 
1932 m.

1916 — gimė lietuvių rašytojas 
Paulius Jurkus.

1942 — gimė architektas Ro-
bertas Leonardas Šiuša.

1991 — pasirašyta Lietuvos ir 
Rusijos sutartis, kurioje pripažintas 
Lietuvos suverenitetas 1920 metų 
liepos 12 dienos taikos sutarties 
pagrindu.

Šiandien pasaulio 
istorijoje:

1883 — gimė Italijos dikta-
torius Benito Mussolini (Benitas 
Musolinis).

1890 — Prancūzijoje mirė 
genealus menininkas Vicent van 
Gogh (Vincentas van Gogas)

1900 — anarchistai nužudė Ita-
lijos karalių Humbert (Umbertą) I.

1925 — gimė Graikijos kom-
pozitorius bei politikas Miki Theo-
doraki (Mikis Teodorakis).

1957 — buvo įkurta Tarptau-
tinė Atominės Energijos Agentūra 
(IAEA).

1973 — rinkėjai Graikijoje 
vietoj monarchijos pasirinko pre-
zidentą, kuriuo tapo George Papa-
dopoulos (Georgijus Papadopulas).

1981 — Londono šv. Pauliaus 
katedroje susituokė princas Char-
les (Čarlzas) ir Ledi Diana Spencer 
(Diana Spenser).

Post scriptum
Akis už akį, ir pasaulis netrukus 

pasidarys aklas.

Cukinijų ir varškės kepsneliai su lęšiais

PARUOŠIMO BŪDAS:
1.Cukinijas sutarkuokite burokine tarka. Sumaišykite su šaukšteliu druskos, sudėkite į 
kiaurasamtį ir palikite pastovėti apie 20 minučių. Gerai nuspauskite susidariusį skystį, kad 
tarkiai būtų kuo sausesni. Suberkite juos į didelį dubenį.
2.Į tą patį dubenį suberkite smulkiai supjaustytą svogūną bei česnako skilteles, lęšius, 
varškę, kiaušinius. Suberkite miltus ir prieskonius. Viską gerai išmaišykite.
3.Keptuvę su pora šaukštų aliejaus įkaitinkite virš vidutinio dydžio ugnies. Semkite po 
šaukštą paruoštos blynelių tešlos ir dėkite į įkaitintą keptuvę. Kepkite iš abiejų pusių po 
kelias minutes, kol blyneliai bus iškepę ir apskrudę. Iškeptus blynelius perkelkite į lėkštę, 
išklotą popieriniais rankšluosčiais, kad nusausintumėte aliejų.
4.Patiekite su pomidoriukais (arba mėgstamomis šviežių daržovių salotomis) ir graikišku 
jogurtu.
Patarimai:
• Svogūnus ir česnakus galite pakepinti, prieš įmaišydami į tešlą, tuomet jų skonis bus 
švelnesnis.
• Skaniausi šie kepsneliai, žinoma, šilti, tačiau minkšti ir gardūs išlieka net ir atvėsę, tad 
puikiai tinka į pietų dėžutę.

INGREDIENTAI:
• 400 gramų cukinijų (1 didesnės ar 2 
mažų)
• 260 gramų konservuotų lęšių (naudo-
jau ruduosius)
• 200 gramų varškės
• 140 gramų kvietinių miltų
• 1 vienetas svogūnų
• 1.5 šaukštelio druskos
• 2 skiltelės česnako
• 2 vienetai kiaušinių
• 1/4 šaukštelio maltų juodųjų pipirų
• 1/4 šaukštelio rūkytos paprikos miltelių
• šiek tiek aliejaus (kepimui)

Rokiškio muziejininkų ekspedicija 
Jūžintų krašte dar nesibaigė

Patys seniausi Jūžintų 
seniūnijos praeities liudi-
ninkai - valstybės saugomi 
pilkapiai, piliakalniai, se-
nosios kaimų kapinės, dva-
rai, bažnyčios ir daugybė 
kitų kultūros objektų.

 
Per pirmąsias 4 ekspe-

dicijos keliones aplankė-
me daugiau nei 30 kultūros 
paveldo objektų ir daugybę 
kitų istorinių-etnografinių 
vietų. Fiksavome, fotogra-
favome, vertinome jų būklę, 
lyginome su ankstesne, tarė-
mės dėl kai kurių nors mini-
malios priežiūros, apsaugos. 
Kilo nemažai idėjų, kaip 
būtų galima juos pristatyti 
lankytojams. 

Esame labai dėkingi Jū-
žintų seniūnijos adminis-
tracijai už pritarimą mūsų 
suplanuotos ekspedicijos 
veikloms, bendradarbiavi-
mą, už pagalbą pasiekiant 
tolimiausius, dažnai sunkiai 
privažiuojamus istorinius 
objektus.

Rugpjūčio-rugsėjo mėn. 
esame numatę aplankyti per 
20 garbingo amžiaus seniū-
nijos gyventojų. Džiugina 
jau įvykę pirmieji susitiki-
mai - žmonių geranorišku-

mas, įdomūs jų pasakojimai, 
dovanoti įvairūs daiktai, pa-
pildysiantys muziejaus fon-
dus ir ekspozicijas.

Rokiškio krašto 
muziejaus inform.

• Pigiai 80 kub. cm 
keturtaktį variklį. Keturių 
bėgių, mechaninė pavarų 
dėže, pilnos komplektacijos. 
Tel. 8 676 78 801. Rokiškis
• Motorolerio naują galinį 
lietą ratą R17.  
Tel. 8 676 78 801. Rokiškis
•  Automobilį Audi a4 b5, 
1996 m. 1.8 l benzinas .  
Tel. 8 629 45 390. Rokiškis
•  Padangas M+S 195/65 
R15, 16. Yra 185/60 R15 
Opel Meriva gerų padangų . 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Volkswagen Tiguan 
ratlankius R17 5/112 su 
beveik naujomis žieminėmis 
ir R18 vasarinėmis 
padangomis. Kaina 500 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
•  Volkswagen ratus R16 
5/112 . Kaina 220 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
•  Opel R17 5/115 ir R16 
5/110 . Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
•  Gėlinį akumuliatorių 12 

V 100 AH. Tinka elektrinių 
valčių varikliams, saulės 
jėgainėms ir t.t . Kaina 
85 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
•  Audi A4 dalimis. 1,9 l, 
81 kW . Tel. 8 682 58 004. 
Rokiškis
•  Opel Vectra  kablį . Kaina 
40 Eur. Tel. 8 610 49 889. 
Rokiškis
•  Naudotą SAAB 9-3 
kablį. Nuimtas nuo 2004 m. 
SAAB 9-3 sedano . Kaina 
40 Eur. Tel. 8 625 35 526. 
Rokiškis
•  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
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas 

Liepos 29 d. Naktį 10
Dieną 21

ŠV,
3-8 m/s

Liepos 30 d. Naktį 10
Dieną 22

ŠV,
2-6 m/s

Liepos 31 d. Naktį 12
Dieną 22

R,
3-8 m/s

Rugpjūčio 1 d. Naktį 13
Dieną 22

R,
2-6 m/s

Orų prognozė liepos 29 - rugpjūčio 1 d.

Darbdaviai siekia, kad tarp MMA 
kriterijų atsirastų darbo našumas

Europos Komisijai (EK) 
planuojant priimti direktyvą, 
kuria siekiama Bendrijoje su-
vienodinti minimalaus mėne-
sio atlyginimo (MMA) dydžio 
kriterijus, darbdavių atstovai 
siekia, kad būtų įtrauktas 
darbo produktyvumo krite-
rijus. Profsąjungos teigia ne-
suprantančios darbdavių en-
tuziazmo šiuo klausimu, nes 
esą produktyvumas labiau 
priklauso ne nuo darbuotojų 
norų, o nuo darbdavių gebė-
jimų suteikti tinkamus darbo 
įrankius ir organizuoti darbą.

Trišalėje taryboje antradienį 
pristatyti EK planai suvieno-
dinti MMA dydžio kriterijus 
neatimant iš šalių galimybės 
pačioms nustatyti MMA.

Pramonininkų konfede-
racijos atstovės Eigilės Čy-
gaitės-Elzbergienės teigimu, 
ateityje nustatant MMA būtina 
įtraukti darbo našumo, produk-
tyvumo kriterijų.

„Šiuo metu augant atlygini-

mams, darbo produktyvumas, 
deja, taip nedidėja. Į tai dėmesį 
savo apžvalgose yra atkreipęs ir 
Lietuvos bankas, todėl logiška, 
kad vienas iš kertinių MMA 
kriterijų turėtų būtų produk-
tyvumas“, – Trišalės tarybos 
posėdyje sakė pramonininkų 
atstovė.

Lietuvos pramonės profesi-
nių sąjungų federacijos atstovė 
Dalia Jakutavičė teigė nesu-
prantanti tokio „vaikiško darb-
davių entuziazmo“ dėl būtiny-
bės įtraukti našumo kriterijų.

„Europos Sąjungos šalių 
praktika rodo, kad ten kur maži 
atlyginimai, nedidelis ir pro-
duktyvumas. Nesuprantu darb-
davių atstovų krykštavimo dėl 
to produktyvumo kriterijaus 
– juk ne nuo darbuotojo noro 
jis priklauso, o nuo darbdavių 
gebėjimo aprūpinti darbuotojus 
technologine įranga bei tinka-
mai organizuoti darbą“, – sakė 
ji.

EK 2020 metų spalį pasiūlė 
suvienodinti MMA nustatymo 

kriterijus Bendrijos narėms. 
Komisijos pasiūlymą turi ap-
svarstyti Europos Parlamentas 
ir ES Taryba. Jei direktyva bus 
priimta, valstybės narės per 
dvejus metus jos nuostatas turės 
perkelti į savo nacionalinę teisę.

Šiemet Lietuvoje MMA 
siekia 730 eurų neatskaičius 
mokesčius arba 550 eurų „į ran-
kas“.

Liepą Lietuvos bankas pa-
siūlė, jog MMA kitąmet galėtų 
augti 18,9 proc. arba 138 eurais 
iki 868 eurų, tačiau tuo pat metu 
nurodė, jog dėl didelio ekono-
mikos neapibrėžtumo palaikytų 
atsargesnių sprendimų paiešką, 
pavyzdžiui, vėlesnį sprendimo 
dėl MMA priėmimą ar didini-
mą dalimis. 

Trišalėje taryba pradėjo dis-
kusijas šiuo klausimu, tačiau 
galutinį sprendimą dėl MMA 
turės priimti Vyriausybė.

BNS inform.
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Grįžo vyras iš 
komandiruotės anksčiau, 
atsirakino duris, įėjo į butą 
ir išgirdo iš miegamojo 
sklindančias aimanas.

Tada išėjo iš buto, užrakino 
duris ir nuėjo namo pas 
žmoną.

***
Sūnus klausia tėvo:
- Tėti, patark, ką 

padovanoti savo merginai 
gimtadienio proga?

Tėtis:
- Kaip ji atrodo?
Sūnus:
- Ji yra graži, linksma ir 

labai miela.
Tėtis:
- Tuomet padovanok jai 

mano telefono numerį.
***
Universitetas. Stojamieji 

egzaminai. Egzaminuotojas 
klausia stojančiojo:

- Ir pabaigoje, sakykite, 
kodėl jūs nutarėte stoti į mūsų 
universitetą?

Stojantysis:
- Tėvai, neužduok kvailų 

klausimų.
***
- Sakykite, o šito kebabo 

mėsa prieš tai lojo ar miaukė? 
- šmaikštauja klientas.

- Ne, gerbiamasai, prieš tai 
ji uždavinėjo visokius kvailus 
klausimus!

***
Sutuoktinių pora susiruošė į 

teatrą. Žmona sako:
- Kodėl tu nenusiskutęs?
- Aš jau buvau nusiskutęs.
- Kada?
- Kai tu pradėjai rengtis.
***
Vidury lauko auga berželis, 

o šalia jo du įkaušę vyrai 
pešasi:

- Čia du beržai, - sako 
vienas.

- Ne, čia keturi beržai! - 
kitas.

Prieina policininkas:
- Vyrai, ko pešatės, ko 

beržyną laužot?
***
Vyras “sunkiai” grįžo 

namo. Žmona jo klausia:
- Gėrei?!

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

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

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

- Negėriau.
- Juk gėrei, prisipažink!
- Negėriau.
- Tu vos ant kojų stovi... 

Gėrei, klausiu?
- Negėriau.
- Gerai, sakyk 

“gibraltaras”.
- Gėriau.
***
Petriukas pareina iš 

mokyklos, o tėtis jo klausia:
- Kiek gavai?
- Du.
- Kodėl tiek mažai?
- Krizė, tėveli, krizė.
***
Policininkas sustabdo 

automobilį:
- Kas nutiko jūsų 

galiniams žibintams?
Vairuotojas išlipa iš 

automobilio ir išbąla 
kaip kreida. Policininkas 
pakartoja:

- Kas nutiko jūsų 
galiniams žibintams? 
Vairuotojas atrėžia:

- Kam rūpi tie žibintai?! 
Kur dingo namelis ant ratų?!

pakuotė, bet beveik pilna. 
Kaina sutartinė. Primium 
pievelę, lėtai, bet lengvai 
auganti, suformuoja tanku 
kokybišką kilimą, atspari 
mindymui. Smulkialapių 
žolių mišinį. Atsodinimui. 
Parkams, sodams, sporto vėja. 
Gamintojas TURF . Kaina 
10 Eur. Tel. 8 682 20 068. 
Rokiškis
•  Šieną 2022 metų, 
40 rulonų, pakraunu, galima 
atvežti . Tel. 8 624 11 926. 
Rokiškis

AUGALAI

•  Didelę brugmansiją su 
vazonu. Žiedai geltoni . Kaina 
30 Eur. Tel. 8 610 49 507. 
Rokiškis
•  Žolės vejos sėklas. Praimta 

Tel. 8 458 33 355. 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

•  Raudonuosius serbentus. 
Išsiskinti patiems, netoli 
Kriaunų km . 

MAISTO PRODUKTAI

•  95,3 proc. AN ožkytę. 2,5 
mėn . Tel. 8 686 99 116. 
Rokiškis
•  Antrą veršį turėjusią 
karvę. Veršiuosis rugpjūčio 
pradžioje . 
Tel. 8 687 56 716. Rokiškis
•  5 antis po 15 Eur., 
(dvi Muskusines ir tris 
paprastas). Jauną gaidžiuką 
baltos spalvos 10 Eur. 
Vištas po 5 Eur už vieną.   
Parduodu, nes nebeturiu 

galimybės auginti. Juodupė. 
Teirautis telefonu . 
Tel. 8 622 72 976. Rokiškis
•  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

GYVULIAI, GYVŪNAI


