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Nukentėjusiam verslui – 
lengvatinės paskolos 
vilkikams ir priekaboms

Smulkioms ir viduti-
nėms logistikos paslaugų 
įmonėms, kurios nuken-
tėjo nuo pandemijos, bus 
teikiamos lengvatinės 
paskolos vilkikams, pu-
spriekabei bei priekabai 
įsigyti.

Tiesioginių paskolų ga-
limybės išplėstos siekiant 
pagelbėti verslui, kuris 
susiduria su pasaulinių 
tiekimo grandinių sutriki-
mais, pirmadienį pranešė 
Ekonomikos ir inovacijų 
ministerija.

„Patikslinome jau vei-
kiančios priemonės sąly-
gas ir praplėtėme finansa-
vimo galimybę krovininio 
kelių transporto verslui“, 
– pranešime sakė ekono-
mikos ir inovacijų ministrė 
Aušrinė Armonaitė.

Apyvartinės ir investici-
nės paskolos teikiamos per 
valstybės finansų įstaigą 

„Invega“, joms numatyta 
iki 200 mln. eurų.

Paskolas apyvartinėms 
lėšoms galės gauti įmonės, 
kurių veikla įtraukta į ka-
rantino metu ribojamų vei-
klų sąrašą ir kurie įrodo, 
kad negauna finansavimo 
rinkoje.

Maksimali paskolos 
suma sieks 5 mln. eurų 
vienai įmonei arba 10 mln. 
eurų įmonių grupei. Mak-
simali paskolos trukmė – 
treji metai.

Lengvatines paskolas 
investiciniams projektams 
gaus smulkiojo ir vidutinio 
verslo įmonės, kurių veikla 
įtraukta į karantino metu 
ribojamų veiklų sąrašą. 
Ilgiausia paskolos trukmė 
– aštuoneri metai, o mak-
simali suma – 3 mln. eurų.

BNS inform.

„Draugų diena“ Skemų socialinės globos namuose – 
bendrystė bei linksmybės

Liepos 29 d. Skemų so-
cialinės globos namuose su-
rengta šventė pavadinimu 
„Draugų diena“. Ji skirta 
Tarptautinei draugystės 
dienai paminėti. Paprastai 
ši šventė vyksta liepos 30 
d., tačiau socialinės globos 
namai linksmybes šiek tiek 
paankstino. Norėdami pa-
rodyti draugiškumą Ske-
mų socialinės globos namų 
gyventojams bei darbuoto-
jams, prie šventės prisijungė 
keletas įstaigų: Rokiškio vi-
suomenės sveikatos biuras, 
Rokiškio dienos socialinės 
globos centras. Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus Rokiš-
kio skyrius, Rokiškio Juozo 
Keliuočio viešoji biblioteka, 
Rokiškio jaunimo centras 
bei Rokiškio rajono savival-
dybės vyr. specialistė civili-
nei saugai ir mobilizacijai 
Giedrė Kunigėlienė. Kie-
kvienos įstaigos ar organiza-
cijos atstovai atsivežė idėjų 
bei priemonių, kad draugai 
turėtų kuo įvairesnių veiklų.

Jungtinių Tautų Generalinė 
asamblėja nusprendė paskelbti 
Tarptautine draugystės diena 
liepos 30 d. Šią dieną visos ša-
lys skatinamos švęsti draugys-
tės dieną, atsižvelgiant į savo 
vietos, nacionalinių ir regio-
ninių bendruomenių kultūrą ir 
papročius, šviesti visuomenę, 
kad tikra draugystė nepriklau-
so nuo rasės, religijos ar kitų 
skirtumų. Kaip žinia, Skemų 
socialiniuose globos namuose 
gyvena įvairią negalią turin-
tys žmonės, kuriems daugiau 
ar mažiau reikalinga medici-
ninė, socialinė, psichologinė 
pagalba. Įstaiga atsižvelgia į 
kiekvieno gyventojo kultūri-
nes ir dvasines reikmes, jiems 
užtikrindama pasirinkimo tei-
sę, įgyvendina jų asmeninius 
poreikius. Taip pat čia nema-
žai dėmesio skiriama sudaryti 
sąlygas gyventojų saviraiškai, 
motyvavimui, pagalbai, inte-
gruojantis į visuomenę. Šių 
globos namų gyventojų išskir-
tinumas neturėtų būti kliūtis 
tikrai draugystei su žmonėmis, 

gyvenančiais kitur.
Kaip sakė Skemų sociali-

nės globos namų vyriausioji 
socialinė darbuotoja Dalia 
Meiluvienė: „Vertinkime drau-
gystę... Nieko gražesnio už ją 
pasaulyje nėra, tai - didžiausias 
džiaugsmas ir paguoda šiame 
gyvenime.“ Tad buvo stengia-
masi suteikti į šventę atėju-
siems kuo daugiau džiaugsmo. 
Kai kurios atvykusios į „Drau-
gų dieną“ įstaigos Skemų soci-
alinės globos namuose lankėsi 
pirmą kartą, kai kurios – kaip ir 
senbuvės. Bibliotekos atstovės 
atsivežė priemonių edukacijai 
„Akmenų sriuba“ – kiekvie-
nas galėjo ant balto akmenuko 
nupiešti savo emociją ir įmesti 
savo kūrinį į bendrą puodą, 
kuriame turėjo gautis ne tik 
akmenų, bet ir laimės sriuba. 
Rokiškio jaunimo centras at-
sivežė įvairiausių žaidimų, 
spalvinimui skirtų mandalų. 
Visuomenės sveikatos biuras, 
kaip visada, bandė visus šviesti 
apie sveiką gyvenseną, globos 
namų gyventojams dovanojo 

spalvotus balionėlius. Lietuvos 
raudonojo Kryžiaus Rokiš-
kio skyriaus atstovės taip pat 
pasirūpino sugalvoti užsiėmi-
mų, mėtant kamuolį, piešiant 
guašu, akvarele, pieštukais, 
mėtant plastikinius žiedus ar 
„skraidančias lėkštes“. Rokiš-
kio dienos socialinės globos 
centras taip pat atvežė daugelį 
įtraukusį žaidimą ir, žinoma, 
draugystę. Rokiškio rajono 
savivaldybės vyr. specialistė 
civilinei saugai ir mobilizacijai 
Giedrė Kunigėlienė bandė kiek 
įmanoma suprantamiau paaiš-
kinti apie išgyvenimo krepšį, 
ką reikia turėti nelaimės atveju.

Skemų socialinės globos 
namų gyventojus bei svečius 
sujungė ne tik bendros veiklos, 
bet ir bendras šokis, netgi košė 
iš bendro katilo, kuria noriai 
vaišinosi visi draugai. Šventės 
pabaigoje jos dalyviams buvo 
teikiamos padėkos bei kviečia-
ma susitikti dar ne vieną kartą.

Rita GRIGALIENĖ

Sumušė daugiabučio laiptinėje
2022 liepos 29 d. 12 val. 21 min. pranešta, kad Rokiš-

kyje, Vilties g. daugiabučio namo laiptinėje, vyras metali-
ne teleskopine lazda, sužalojo vyrą, gim. 1990 m.

Panevėžio VPK inform.

Sekmadienį už vairo - net trys 
neblaivūs rokiškėnai

2022 metų liepos 31 dieną 4.30 val. Rokiškio r., Pandė-
lyje, neblaivi (2,11 prom.) moteris (gim. 1984 m.) vairavo 
automobilį „Audi“.

5.52 val. Rokiškio r., Bajoriškių k., neblaivus (2,36 
prom.) vyras (gim. 1980 m.) vairavo automobilį „Volvo“. 

10.25 val. Rokiškyje, Tyzenchauzų g., neblaivus (2,46 
prom.), neturėdamas teisės vairuoti vyras (gim. 1978 m.) 
vairavo automobilį „MERSEDES-BENZ“.

Panevėžio VPK inform.

Banska Bistrica (Slova-
kija) vykstantis Europos 
jaunimo olimpinis festivalis 
įpusėjo.

Antradienį lengvosios atle-
tikos stadione varžėsi ir ieties 
metikės. Šioje rungtyje daly-
vavo ir rokiškietė Orinta Na-
vikaitė. Po įtemptos kovos, ge-
riausiu trečiuoju bandymu ietį 
nusviedusi 48,92 m, kraštietė 
užėmė 5 vietą.

„Varžybos buvo tarsi lote-
rija, nuo trečios vietos Orintą 
skyrė visai nedidelis rezultatas, 
buvome labai arti, tačiau šiek 
tiek pritrūko“, – sakė G. Janu-
šauskas.

„Rokiškio sirena“ inform.

Europos jaunimo olimpiniame festivalyje rokiškietė 
Orinta Navikaitė užėmė 5 vietą

Afrikinis kiaulių maras – 
Jurbarko rajono ūkyje

Afrikinis kiaulių ma-
ras nustatytas Jurbarko 
rajono savivaldybėje, kur 
savo reikmėms buvo lai-
kytos šešios kiaulės, penk-
tadienį pranešė Maisto ir 
veterinarijos tarnyba.

Anot jos, kiaulių laiky-
tojas kreipėsi į veterinari-
jos gydytoją, kai pastebėjo, 
kad viena iš laikytų kiau-
lių nustojo ėsti ir pasidarė 
vangi. Įtariant kiaulių marą 
buvo informuoti specia-
listai, paimti kraujo mėgi-
niai iš sergančių gyvūnų ir 
Nacionaliniame maisto ir 
veterinarijos rizikos verti-
nimo institute patvirtinta 
liga.

Kiaulių laikymo vietoje 
specialistai likvidavo viru-
są ir dezinfekavo patalpas. 
visos ūkyje laikytos kiaulės 
nugaišintos ir sunaikintos. 
Aplink ūkį, trijų ir dešim-
ties kilometrų spinduliu nu-
statyta apsaugos ir priežiū-
ros zonos, kuriose taikomi 
kiaulių judėjimo ribojimai 
mažiausiai 30 dienų, bus 
stebima situacija.

Praėjusią savaitę Molėtų 
rajono Giedraičių ir Dubin-
gių seniūnijose nustatytas 
viruso židinys dviejuose 
besiribojančiuose ūkiuose, 
kur sunaikinta beveik 300 
kiaulių.

BNS inform.



Nepriklausomas rajono laikraštis

2022-08-023 psl.

Rokiškio krašto mu-
ziejuje jau kurį laiką 
eksponuojama paroda 
„Dvaro mada. Ampy-
ras – Napoleono laikų 
(1812–1830) dvasia“ iš 
Alexandre Vassiliev fon-
do kolekcijos. 2022 m. 
liepos 28 d. surengtas šios 
kolekcijos pristatymas 
ir susitikimas su mados 
istoriku Alexandre Vas-
siliev (arba, paprasčiau, 
Aleksandru Vasiljevu). 
Kartu su juo į susitiki-
mą su rokiškėnais atvyko 
Alexandre Vassiliev fon-
do direktorė Alma Puo-
džiukaitienė.

Populiarios laidos 
nebėra
Mados istorikas, dizai-

neris, arba, kaip dažnas 
vadina, mados guru, yra 
žinomas visame pasauly-
je. Beje, neretam jis žino-
mas kaip laidos „Modnyj 
progovor“ („Mados ver-
diktas“), kuri buvo rodo-
ma dabar jau pripažinta-
me propagandiniu kanalu 
„Pervyj Baltyjskyj“, vedė-
jas. Po kolekcijos pristaty-
mo Aleksandras Vasiljevas 
trumpai informavo, kad 
šios laidos nebeliko nuo 
pat pirmos karo su Ukrai-
na dienos. Šiuo metu šis 
žinomas žmogus susikon-
centravęs į individualias 
mados konsultacijas, darbą 
su fondu ir kitas veiklas.  

Vaikščiojanti 
enciklopedija
Į parodos pristatymą 

gausiai susirinkusiems lan-

kytojams Rokiškio krašto 
muziejaus direktorė Nijolė 
Šniokienė kalbėjo, kad šis 
susitikimas Rokiškiui yra 
šventė. Nors eksponatai 
Rokiškio krašto muziejuje 
atsirado šiek tiek anksčiau, 
tačiau, pasak N. Šniokie-
nės, Aleksandrą Vasiljevą, 
su kuriuo muziejus ben-
dradarbiauja jau seniai, 
nuspręsta pasikvieti ir ati-
traukti nuo darbų dėl to, 
kad „jis turi tiek žinių, kad 
yra vaikščiojanti enciklo-
pedija. Kaip nepasinaudoti 
tuo žmogaus žinojimu?“ 
Aleksandras Vasiljevas iš 
tiesų pademonstravo gilias 
mados istorijos žinias, apie 
kiekvieną mados laikotarpį 
jis žino gana daug. Tam, 
kad eksponatai kuo ilgiau 
išsilaikytų ir būtų pasie-
kiami mūsų laikmečio 
žmonėms, fonde dirba di-
delė komanda žmonių, nes 
medžiagos blunka, dūla... 
Mados istorikas ne tik pa-
pasakojo, kas būdinga Am-
pyro – Napoleono laikų 
madai, tačiau ir paaiškino, 
kodėl būtent įvyko šie ma-
dos pokyčiai, kas juos įta-
kojo. Muziejaus direktorė 
pastebėjo, kad Aleksandro 
Vasiljevo žodis, pridėtas 
prie eksponato, jį padaro 
visai kitokiu, bei išreiškė 
lūkesčius, kad bendrystė 
su mados istoriku tęsis.

Madą įtakojo karas
Napoleono laikų mada 

susijusi su prieš tai nuo 
1789 m. iki 1794 m. vy-
kusia Prancūzijos revoliu-
cija. Revoliucija įkūnijo 

Alexandre Vassiliev pristatė Napoleono laikų madą: istorijos vingių 
įtaka aprangai, „nuodingos“ spalvos bei papuošalai iš plaukų

socialinės ir politinės san-
tvarkos kokybinį virsmą, 
dėl kurio įvyko pokyčiai 
ir madoje. Buvo nuspręs-
ta, kad moterys nebeturėtų 
nešioti korsetų ir, pasak A. 
Vasiljevo, revoliucionie-
riai pasiūlė joms „neturėti 
talijos“. Dėl šios priežas-
ties dažnoje suknelėje ta-
lijos linija pakilo aukščiau. 
Be to, avalynės stilius taip 
pat keitėsi – tapo nebepri-
imtina nešioti aukštakul-
nius, pereita prie batelių 
lygiu padu. Kai vyrai išė-
jo kariauti, konkurencija 
tarp moterų padidėjo, todėl 
mada pasidarė seksuales-
nė – atviri pečiai, nugara, 
peršviečiami audiniai silu-
eto viršuje, kūno spalvos 
suknelės medžiaga. Kai 
vyrai grįžo iš karo, mada 
vėl pasikeitė, nes, anot A. 
Vasiljevo, jie nusprendė, 
kad taip vaikščioti mote-
riai nepadoru, ir buvo per-
eita prie tankesnių, neper-
matomų, medžiagų.

Vyrai drabužius 
sudėvėdavo, todėl jų 
išliko mažiau
Vyrų apranga sunkiau 

išsilaikė, nes jei moterys 
sukneles persirengdavo 
penkis kartus per dieną, 
tai vyrai nešiodavo tuos 
pačius drabužius penkias 
dienas per savaitę. Dėl šios 
priežasties vyrų kostiumai 
prasčiau išsilaikė. Jie rū-
bus dažnai nešiojo tol, kol 
jie susidėvėdavo. Tuo lai-
kotarpiu pasikeitė vyrų šu-
kuosenos. Anksčiau buvę 

madoje perukai tapo ne-
bemadingi. Jų vietą užėmė 
natūralios šukuosenos su 
lygiai pakirptais kirpčiu-
kais. Taip pat vyrai užsiau-
gino bakenbardus. Dažna-
me to laikmečio paveiksle, 
kuriame vaizduojami žy-
mūs vyrai, jie nešioja sta-
čias, per visą kaklo aukštį, 
apykakles. Pasak A. Vasil-
jevo, tai reiškia, kad nori-
ma pasakyti, jog šis vyras 
netapo giljotinos auka – 
kaklas apsaugotas.

Brangus ir kruopštus 
darbas
Svarbu paminėti, kad 

visi kolekcijos drabužiai 
siūti bei siuvinėti ranko-
mis. Į juos įdėta nemažai 
darbo. Ekspozicijoje esan-
čiais drabužiais ne visi 
galėjo puoštis, šie ekspo-
natai buvo skirti turtingųjų 
luomui. Dažnas šalis prie 
suknelės kainavo pana-
šiai, kiek kainuotų karieta. 
Kiekvienais metais mainė-
si madinga spalva – kad 
kuo daugiau drabužių ar 
medžiagų būtų perkama. 
Aksesuarai – itin smulkūs 
ir rodo, kad į juos įdėtas 
kruopštus darbas. Siuvi-
nėjimas karoliukais buvo 
tapęs dažnos moters lais-
valaikiu, tačiau šiandien 
mes tokių mažų karoliukų 
nesugebėtume suverti, nes 
nebeturime tokių adatų, 
mūsų rankų motorika ne-
bėra tokia išlavinta, galų 
gale ir patys pirštai nebėra 
tokie pat. Kaip papasakojo 
A. Vasiljevas, tuo laikotar-
piu moters vidutinis ūgis 

buvo 155 cm, o batų dy-
dis – 34-35. Vyrų vidutinis 
ūgis – kažkur apie 165 cm. 
Akinius ne visų socialinių 
grupių atstovams derėjo 
nešioti, kiti turėjo tenkin-
tis lornetais. Šio laikotar-
pio lornetas buvo žirklučių 
formos, o ne, kaip buvo 
priimta vėliau – laikomas 
už vienos kojelės. Yra ak-
sesuarų, kurie buvo gami-
nami iš plaukų – sagės, šu-
kos, auskarais bei kita. Tai 
buvo daroma konkretaus 
žmogaus (mamos, močiu-
tės, mylimojo ar mylimo-
sios) atminimui.

Brangios ir žudančios 
spalvos
Madinga ir brangi spal-

va buvo mėlyna, vadina-
moji indigo, nes ji buvo 
atvežta iš Indijos. Žalios 
spalvos drabužiai buvo 
dažomi medžiaga su arse-
nu, kuris yra nuodingas. 
Tuo metu niekas nežinojo, 
kad dėvint tokius drabu-
žius, galima susirgti ir net-
gi mirti. Gydytojai daug 
metų ieškojo negalavimų 
priežasties, kol paaiškėjo, 
kad juos lėmė žalios spal-
vos dažai su arsenu. Kai 
šis dalykas išaiškėjo, ža-
lia spalva labai greit buvo 
pamiršta, kol nebuvo ras-
tas kitas būdas šiai spalvai 
išgauti. Ryškiai koralinės 
spalvos drabužiai traukė 
dėmesį ir buvo labai bran-
gūs. Rudos spalvos dra-
bužiai buvo skirti mažiau 
pasiturinčioms moterims 
arba buvimui namuose. A. 
Vasiljevas taip pat papasa-

kojo apie vyriško frako is-
toriją – pradžioje tai buvęs 
drabužis, skirtas jodinėji-
mui, tada jo skvernai buvo 
trumpi, po to drabužis tapo 
skirtas puotoms, šventėms. 
Vėliau moterų madoje vie-
toje šilko pasirodė satinas, 
kuris buvo skirtas miestie-
tėms ponioms kaip šilko 
pamaina.

Skiriama daug 
dėmesio išsaugojimui
Prie istorinių drabužių 

išsaugojimo fonde dirba 12 
restauratorių, kitaip ekspo-
natai neišliktų. Jie taisomi, 
apžiūrimi po kiekvienos 
parodos. Pasak A. Vasilje-
vo, mums naudinga susipa-
žinti su tų laikų mada, kad 
pamatytume, kaip atrodė 
kruopštus darbas. Šiais 
laikais drabužiai bei ava-
lynė gaminami sparčiuoju 
būdu iš sintetinių medžia-
gų, plastmasės ir pan., 
jiems sugaištama visiškai 
nedaug laiko. Viešojoje 
erdvėje skelbiama, kad 
Aleksandro Vasilijevo fon-
das yra ne pelno siekianti 
organizacija, kurios tikslas 
apima edukacinę veiklą, 
propaguojant mados kultū-
rą ir istoriją Lietuvoje bei 
už jos ribų. Fondas siekia 
patenkinti visuomenės in-
teresus.

Paroda veiks Rokiškio 
krašto muziejuje (Tyzen-
hauzų g. 5, Rokiškis) iki 
lapkričio 1 dienos.

Rita GRIGALIENĖ
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Rokiškio turizmo ir 
verslo informacijos cen-
tro projektas „Dvarų kul-
tūros atspindžiai kerami-
koje ir tapyboje“ pasiekė 
antrąjį etapą, kuris vyko 
liepos 25-29 dienomis, tuo 
pačiu buvo šventiškai už-
baigtas, pristačius visus 
dešimties menininkų kū-
rinius, gimusius Salų dva-
re įsikūrusioje menininkų 
rezidencijoje.

Ilsėjosi bei sukūrė dar 
daugiau darbų
Antrąją menininkų rezi-

dencijos dalį kūrėjai ilsė-
josi Salų dvare, kas kaip 
mokėdamas pramogavo. 
Pavyzdžiui, Artūras Stan-
čikas Dviragio ežere žvejo-
damas pagavo 5,6 kg svorio 
lydeką bei 1,7 kg sveriantį 
ešerį. Bepramogaudami, 
menininkai užbaiginėjo 
savo kūrybos idėjas. Tuo 
laikotarpiu gimė dar dau-
giau keramikos dirbinių, 
vyko tapybos pleneras, kurį 
vedė keramikas bei tapyto-
jas iš Indijos Siraj Saxena. 
Jo parodyta technika tapyti 
pabandė penkios Rokiškio 
tautodailininkų asociacijos 
narės bei jų vadovė Birutė 
Dapkienė. Tapybos darbai 
liko Salų dvare.

Seminaras sujungė 
dviejų projektų 
dalyvius
Menininkų rezidencijoje 

ir vėl pasirodė kito Rokiš-
kio turizmo ir verslo in-
formacijos centro projekto 
„Rokiškio miesto gyven-
tojų įtraukimas į visuome-

ninę veiklą ir jų turiningos 
veiklos bei prasmingo lais-
valaikio organizavimas“ 
dalyviai. Šįkart jie klausėsi 
Ilonos Šauša seminaro apie 
Raku bei Raugo kerami-
ką – kaip ji atsirado, kaip 
tokie kūriniai degami kros-
nyje, kokias turi savybes ir 
kaip atrodo.

„Puodžių karalius“ 
pastabų neturėjo
Keramikos Salose apsi-

lankė „Puodžių karaliumi“ 
vadinamas Vytautas Valiu-
šis - lietuvių tautodailinin-
kas keramikas, 2001 metais 
įsteigęs keramikos muziejų 
Leliūnuose, Utenos rajo-
ne. Sakoma, kad jis labai 
kritiškas kitų kūrybos ver-
tintojas, tačiau menininkų 
rezidencijos Salų dvare da-
lyviams, kaip bebūtų keis-
ta, pastabų neturėjo.

Keramika degta 
dviejose krosnyse
Šiuo laikotarpiu kera-

mikos darbai buvo degami 
dviejose krosnyse – įpras-
toje keramikams elektrinė-
je bei lauko krosnyje, skir-
toje degti Raku bei Raugo 
keramikai. Deja, degimas 
lauko krosnyje užtruko, 
nes ilgą laiką nepavyko 
pasiekti reikiamos tempe-
ratūros. Vis tik įvakarojus 
tokios keramikos mylėto-
jai sukrovė savo kūrinius 
į krosnį ir laukė rezultato. 
Dažniausiai iš anksto nėra 
žinoma, kaip atrodys ga-
lutinis tokios kūrybos va-
riantas. Dalis keramikos 
krosnyje suskilo. Vis tik tie 

Menininkų rezidencija ištuštėjo, o Salų dvaras pasipildė kūriniais

kūriniai, kurie pavyko, yra 
nuostabūs bei išskirtiniai ir 
šiuo metu puikuojasi Salų 
dvare. Planuojama juos 
parodyti bent keturiose 
parodose Lietuvoje bei La-
tvijoje.

Menininkams surengta 
apdovanojimų šventė
Nepaisant smulkių nesė-

kmių, keramikos dirbinius 
menininkai pristatė atvy-
kusiems Rokiškio turiz-
mo ir verslo informacijos 
centro, Rokiškio rajono 
savivaldybės atstovams. 
Pirmieji kūrybos vaisius 
pamatė į režisieriaus Eli-
gijaus Daugnoros spekta-
klio „Bunkeris“ premjerą 
atvykę žiūrovai. Kadangi 
projekto dalyvis Arūnas 
Augustis daugybę metų yra 

folkloro ansamblio „Gas-
tauta“ narys, jis pasikvie-
tė šį ansamblį į svečius. 
„Gastauta“ kartu su meni-
ninkais vakarojo - bendra-
vo, padainavo keletą dainų, 
kartu su visais vaišinosi 
šašlykais. Rokiškio turiz-
mo ir verslo informacijos 
centro direktorė Lina Va-
lotkienė projekto dalyvius 
apdovanojo padėkomis, 
dovanų įdėjo lietuviško 
balto sūrio, lietuviško re-
prezentacinio šokolado 
plytelę „Ką vasarą veikia 
Kalėda?“ su Rokiškio vaiz-
dais. Sveikinimo žodį tarė 
ir Rokiškio rajono savival-
dybės Kultūros ir komu-
nikacijos skyriaus vedėja 
Irena Matelienė. Galutinis 
menininkų rezidencijos 
sąstatas, baigęs projektą: 

Eugenijus Čibinskas (Pa-
nevėžys, Lietuva), Anda 
Svarane (Latvija), Siraj 
Saxena (Indija), Egidijus 
Radvenskas (Panevėžys, 
Lietuva), Arūnas Augutis 
(Rokiškis, Lietuva), Artū-
ras Stančikas (Panevėžys, 
Lietuva), Romas Galiaus-
kas (Panevėžys, Lietuva), 
Nellija Dzalba (Latvija), 
Ilona Šauša (Latvija), Noe 
Kuremoto (Japonija – Lie-
tuva).

Pasiplaukiojimas 
plaustu ir dalinimasis 
įspūdžiais
Po apdovanojimų kita 

diena buvo skirta meninin-
kų poilsiui – jie Salas su-
pančiame Dviragio ežere 
plaukiojo plaustu bei džiau-
gėsi paskutinėmis viešna-

gės valandomis. Rankinių 
kolekcijos, esančios Ro-
kiškio rajone, Tervydžių 
kaime, savininkei Nemirai 
Statulevičienei menininkas 
Siraj Saxena įteikė nau-
ją eksponatą – keramikinį 
rankinuką. Daugelis meni-
ninkų džiugiomis emocijo-
mis dalinosi socialiniuose 
tinkluose, kur sulaukė me-
nininkų iš kitų šalių palai-
kymo bei susidomėjimo 
Salų dvaru, galimybe ten 
užsiimti keramika kitais 
metais. Rokiškio turizmo ir 
verslo informacijos centro 
specialistė amatams Lore-
ta Araminienė, visą laiką 
kuravusi šį projektą, pra-
sitarė, kad menininkai jai 
kalbėję, jog mielai į Salas 
atvyktų ir kitąmet.

Rita GRIGALIENĖ

Liepos 29-ąją Rokiškio 
rajono savivaldybės tarybos 
nariai susirinko į paskutinį 
šią vasarą posėdį, kuriame 
priimtas 31 sprendimo pro-
jektas. Vieniems jų buvo 
pritarta be jokių papildomų 
klausimų, tačiau dėl kitų sa-
vivaldybės administracijos 
darbuotojams teko paplu-
šėti aiškinant sprendimus 
tarybos nariams. Tuo tarpu 
pastarieji savivaldos klausi-
mus pristačiusiems adminis-
tracijos atstovams negailėjo 
pagyrų ir padėkų.  

Skelbs konkursus
Vieni sprendimų, sulau-

kusių daugiau tarybos narių 
klausimų buvo susiję su nuo 
kitų metų Rokiškio rajono sa-
vivaldybės administracijoje 
atsirasiančiu Viešųjų pirkimų 
skyriumi. Nors tarybos nariai 
tam pritarė, tačiau jiems kilo 

klausimų, kodėl šis sprendimas 
turi būti priimtas dabar, likus 
pusmečiui iki skyriaus atsira-
dimo, o ne atidėtas vėlesniam 
laikui.

Savivaldybės administra-
cijos direktorius Andrius Bur-
nickas aiškino, kad 2023 metų 
sausio 1 dieną Viešųjų pirkimų 
skyrius jau turi pilnai dirbti, o 
iki to laiko dar reikia įsteigti 
etatus, skelbti konkursus būsi-
miems darbuotojams, taip pat 
jie turi praeiti specialius moky-
mus, kad gautų pažymėjimus, 
leisiančius dirbti viešųjų pirki-
mų srityje.

Pilna sudėtis
Šiame tarybos posėdyje 

buvo patvirtinta pilna Šeimos 
tarybos sudėtis. Joje buvusį 
Rokiškio rajono tarybos narį 
Stasį Meliūną pakeitė kitas ta-
rybos narys Stasys Mekšėnas.

Rokiškio rajono tarybos posėdis: naujas skyrius ir svarbūs 
klausimai mokinių tėvams

Savivaldybės šeimos 
taryba sudaroma 
savivaldybės tarybos 
kadencijos laikotarpiui.
„Mano vizija – kuo didesnė 

meilė šeimoje, valdžiai, merui, 
administracijos darbuotojams 
ir tarybos nariams. Pagarba šei-
mų tarybai, manau, kad vienas 
vyras joje nepamaišys. Neko-
vokime, nekeikime vieni kitų, 
bet gerbkime ir padėkite vieni 
kitiems“, – sakė S. Mekšėnas, 
paprašytas tarti žodį.

Šiame tarybos posėdyje 
buvo patvirtinti atnaujinti Šei-
mos tarybos nuostatai, tačiau 
Šeimos taryba dar turės išsi-
rinkti pirmininką.  

„Greitukių perteklius“
Galbūt ir ne pats svarbiau-

sias, bet vienas įdomesnių 
sprendimų buvo susijęs su 
Rokiškio ligoninės valdomu 
turtu, pavyzdžiui, penkiais ati-

tarnavusiais greitosios medi-
cinos pagalbos automobiliais, 
kuriuos prieš daug metų dova-
nojo partneriai iš užsienio.

Kaip sakė šios įstaigos di-
rektorius Raimundas Martinė-
lis, jie jau nebevažiuoja, tačiau 
teikiant ataskaitas Sveikatos 
apsaugos ministerijai rodomi 
penki automobiliai, tokiu būdu 
susidaro klaidinga statistika.

„Ligoninėje yra ir begalė 
kitų priemonių, kurias nurašyti 
ir mums susitvarkyti. Bus su-
daroma komisija, kuri ir spręs 
ar šis turtas netinkamas, galbūt 
galima juos išardyti, parduoti 
dalimis, skelbti aukcionus“, – 
sakė R. Martinėlis.

Didinama suma
Tarybos nariai pritarė ir 

tam, kad tėvams, globėjams 
ir privatiems pavežėjams, ku-
rie vaikus, turinčius didelių ar 
labai didelių specialiųjų ug-

dymosi poreikių arba jiems 
nustatytas vidutinis ar sunkus 
neįgalumo lygis, savarankiškai 
vežioja į Rokiškio rajono švie-
timo įstaigas, būtų padidintos 
kompensuojamos kuro sąnau-
dų išlaidos iki 14 ct už vieną 
nuvažiuotą kilometrą. Iki šiol 
suma siekė 11 ct.  

Pasak Švietimo ir sporto 
skyriaus vedėjo Aurimo Lau-
žadžio, šis sprendimas susijęs 
su kuro kainų kilimu.

Įves korteles
Taryboje priimtas dar vie-

nas aktualus  sprendimas, ak-
tualus mokyklinio amžiaus 
vaikus auginantiems tėvams. 
Pritarta, kad Rokiškio rajono 
savivaldybės administracija 
dalyvautų projekte „Atviros 
ekosistemos atsiskaitymams 
negrynaisiais pinigais bendrojo 
ugdymo įstaigų valgyklose kū-
rimas“ partnerio teisėmis. Juo 

siekiama, kad pradedant jau 
nuo mokyklinio amžiaus būtų 
skatinama finansinė elgsena, 
kai atsiskaitymams naudojami 
negrynieji pinigai, taip prisi-
dedant prie praktinių mokinių 
finansinio raštingumo įgūdžių 
formavimo. Atsiskaitymas 
negrynaisiais pinigais taip pat 
aktualus tėvams – paprastesni 
ir greitesni pinigų pervedimai, 
galimybė stebėti vaiko valgia-
raščio pasirinkimus.

Mokyklose taip pat pagal 
poreikį bu sudaroma galimybė 
skaitmenizuoti ir kitas funk-
cijas mokyklose, pavyzdžiui, 
nemokamo maitinimo aps-
kaitą, lankomumo kontrolę, 
praėjimo kontrolę, bibliotekos 
paslaugas.

Jį planuojama pradėti 2022 
metų III ketvirtį ir pabaigti iki 
2023-ųjų pabaigos.

Aušra 
MALINAUSKIENĖ
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Rokiškio rajono savi-
valdybės taryba pritarė 
sprendimui pasirašyti ben-
dradarbiavimo sutartį su 
Dubno miesto savivaldybe 
Ukrainoje. Oficialiai pasi-
rašyti sutartį dviejų savi-
valdybių merai Ramūnas 
Godeliauskas ir Vasilijus 
Antonyukas planuoja šių 
metų rugsėjo 16 dieną, kai 
Dubno miesto savivaldybės 
delegacija lankysis Rokiš-
kio miesto 523 gimtadienio 
šventėje.

Pasiruošę priimti
Kaip „Rokiškio Sirenai“ 

sakė Rokiškio savivaldybės 
administracijos Komuni-
kacijos ir kultūros skyriaus 

vedėja Irena Matelienė, kol 
bendradarbiavimo partnerių 
šalyje vyksta kariniai veiks-
mai, dvišaliai mainai vargiai 
įmanomi dėl mūsų piliečių 
saugumo.

„Jei partneriai papra-
šys konkrečios paramos ar 
praneš apie norą dalyvauti 
Rokiškyje vyksiančiuose 
kultūros renginiuose, mūsų 
savivaldybė tikrai ieškos ga-
limybių padėti ir priimti sve-
čius“, – teigė I. Matelienė.

Ketina dalyvauti
Nors dėl karo Ukrainoje 

situacija ir toliau šioje ša-
lyje išlieka labai sudėtin-
ga, tačiau būsimi partneriai 
planuoja atvyki į Rokiškį. 

Rokiškis stiprina draugystę su Ukraina: bus pasirašoma dar viena sutartis
Žinoma, jeigu tik leis aplin-
kybės.

„Dubno miesto delega-
cija pakviesta dalyvauti 
Rokiškio miesto 523 gim-
tadienio šventėje. Apie savo 
dalyvavimą meras V. An-
tonyukas yra sakęs žodžiu. 
Šią savaitę teiravausi ir ga-
vau patvirtinimą, kad keti-
na dalyvauti. Vis dėlto, su-
tarties projekte pasirašymo 
datą ir vietą palikome tuš-
čias tam atvejui, jei situacija 
pasikeistų ir Dubno miesto 
meras negalėtų atvykti į Ro-
kiškį. Tokiu atveju lauksime 
palankios situacijos, organi-
zuosime sutarties pasirašy-
mą kitu metu, gali būti, kad 
ir kitoje vietoje“, – kalbėjo 

I. Matelienė.

Prieš metus
Rokiškio rajono ir Dub-

no savivaldybes siejo 2021 
metų  rugpjūčio 4 dieną 
Dubno mieste pasirašytas 
tarptautinio bendradarbia-
vimo ketinimų protokolas, 
kai Rokiškio rajono meras 
Ramūnas Godeliauskas ir 
savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotojas 
Valerijus Rancevas viešėjo 
partnerių miesto šventėje 
Ukrainoje.

Šiuo metu Rokiškio rajo-
no savivaldybė turi 17 mies-
tų partnerių įvairiose šalyje.

Aušra 
MALINAUSKIENĖ

Rokiškio techninių ap-
žiūrų stotyje kabantis už-
rašas „Dirbame be kyšių“ 
papiktino Rokiškio rajono 
tarybos narį Stasį Mekšė-
ną, kuris nuogąstavo, kad 
toks užrašas žeidžia žmo-
nių orumą.

Sukėlė jausmus
Į „Rokiškio Sirenos“ re-

dakciją kreipėsi Rokiškio 
rajono tarybos narys Stasys 
Mekšėnas, kuris pasakojo, 
kad užėjęs į Rokiškio tech-
ninių apžiūrų stotį iškart iš-
vydo „rėkiančią reklamą“: 
„Dirbame be kyšių“.

„30 metų gyvename lais-
voje Lietuvoje. Pažiūriu, 
kitapus langelio, kur kabo 
užrašas „Dirbame be kyšių“, 
sėdi jaunimas. Šis sakinys 
man sukėlė jausmą, tarsi atė-
jo Lietuvos pilietis su kyšiu. 
Manau, kad už lango esantys 
vaikinukai irgi yra pažemin-
ti, nes iškart kilo mintis, jog 

jie šiandien dirba be kyšių, o 
anksčiau dirbo, juos imdami. 
Tas užrašas man atrodo labai 
žeminantis ir eilinį pilietį, ir 
šios stoties darbuotojus“, – 
kalbėjo S. Mekšėnas.

Reiškia meilę
Į klausimą, ar pašnekovo 

nežeidžia šalies gydymo įs-
taigose kabantys užrašai, kad 
medikui geriausia padėka 
yra žodis „Ačiū“, jis atsakė, 
kad šiuo klausimu irgi turi 
savo nuomonę.

„Ten nepykstu, nes žiū-
rint plačiąja prasme, tai yra 
meilė, apimanti požiūrį į 
visą pasaulį. Kai medicinoje 
taip pasakoma, reiškia mei-
lę, kad tai daroma iš širdies 
ir būtų geriau. Aš taip suvo-
kiu. Lyginant su anuo užrašu 
stotyje, tai – du skirtingi da-
lykai. Kažkada buvo kyšiai 
medicinoje, to neslėpkime, 
tačiau mūsų vaikai, jaunoji 
karta gali to jau nežinoti, nes 

Ar jus piktina užrašas „Dirbame be kyšių“?
jiems gėda patiems, taip jau-
čiu. To niekas nebedaro, vis-
kas pamiršta“, – samprotavo 
S. Mekšėnas.

Kreiptis kitur
Neprisistačiusi Utenos 

techninių apžiūrų centro, 
UAB filialo Rokiškio techni-
nių apžiūrų stoties darbuoto-
ja pabrėžė, kad tai yra asme-
ninė kliento nuomonė.

„Kreipkitės į Lietuvos 
techninės apžiūros įmonių 
asociaciją ir jums viską at-
sakys, mes tikrai nekompe-
tentingi tuo klausimu jums 
kažką pasakyti“, – sakė ji.

„Rokiškio Sirenai“ su 
Lietuvos techninės apžiūros 
įmonių asociacija susisiekti 
nepavyko – į skambučius ne-
atsiliepta ir el. laišką atsaky-
mo taip pat nesulaukta.

Aušra 
MALINAUSKIENĖ

Pabrangę degalai ne-
pakeitė kasmet didėjan-
čio keliavimo kemperiais 
masto – automobiliai 
nuomojami ilgesniam 
laikui, važiuojama į to-
limesnes šalis, teigia jų 
nuomos atstovai. Tačiau 
šio verslo plėtrą stab-
do vidutiniškai 30 proc. 
brangę automobiliai ir 
valdžios dėmesio stoka 
infrastruktūros vysty-
mui.

Pasak automobilius šei-
moms nuomojančios ben-
drovės „Valdo kemperiai“ 
savininko Valdo Valiuke-
vičiaus, šiemet su sezono 
pradžia – birželio viduriu 
sutapęs drastiškas kuro 
brangimas verslo nesu-
žlugdė – kemperių paklau-
sa liko tokia pati.

„Degalų kainos niekaip 
nepakeitė klientų gausos, 
nes pakilo ir pragyveni-
mo paslaugos. Pavyzdžiui, 
keturių asmenų šeimai Pa-
langoje be 100 eurų sunku 
rasti nakvynę, o panašiai 
už tiek gali išsinuomoti 
nenaują kemperį dienai“, 
– BNS teigė V. Valiukevi-
čius.

Jo teigimu, panaikinti 
pandemijos ribojimai davė 
teigiamą postūmį kempe-
rių nuomai – žmonės juos 
nuomojasi ilgesniam lai-
kui, važiuoja į tolimesnes 
keliones.

„Per pandemiją lietuviai 
bijojo važiuoti toli: marš-
rutai buvo – daugiausia 
Lietuva, Latvija, Lenkija 
– labai daug mini kelionių 
po 3-5 dienas. Šiemet, kai 
viskas atlaisvėjo, daug už-

Kemperių paklausa didėja, bet plėtrą stabdo infliacija ir infrastruktūros stoka
sakymų po dvi savaites, 10 
dienų ir važiuoja į tolimes-
nes šalis. Toks pagrindinis 
skirtumas“, – aiškino vers-
lininkas.

Pasak V. Valiukevičiaus, 
jo smulkus „trijų mašinų 
nuomos versliukas“ galėtų 
plėstis, nes poreikis yra di-
delis, tačiau plėtrą stabdo 
brangstančios mašinos ir 
stringanti jų gamyba.

„Jeigu turėtume 10 kar-
tų daugiau mašinų, visas 
jas vasarą išnuomotume, 
nes žmonės vertina šios 
paslaugos privalumus, iš 
kurių pagrindinis yra lais-
vė keliauti: tu nepriklausai 
nuo lėktuvų skrydžių, oro 
uostų streikų, galų gale oro 
sąlygų – atvažiavai į Len-
kijos kalnus, o ten pradėjo 
lyti, sėdi į kemperį ir va-
žiuoji ten, kur geras oras, 

nes tau nereikia užsisakyti 
viešbučio ir galvoti, kur 
ir už kiek pavalgysi – esi 
visiškai laisvas“, – teigė 
verslininkas.

„Mes kainas šiemet 
padidinome 5 proc., o 
kemperiai vidutiniškai pa-
brango 30 proc., be to, jų 
nusipirkti praktiškai neį-
manoma, nes vėluoja naujų 
modelių gamyba, o naudoti 
pabrango beveik dvigubai 
– nuo 20 iki 40 tūkst. eurų. 
Todėl, atrodo, apie plėtrą 
kol kas teks pamiršti“, – 
pasakojo V. Valiukevičius.

Jo teigimu, kemperių 
kultūros plėtrą šalyje stab-
do ir valstybės bei savival-
dybių dėmesio stoka tokių 
keliautojų poreikiams.

„Pagrindinis trūkumas – 
Lietuvoje nėra serviso taš-
kų, kur būtų galima nuleis-

ti panaudotą kanalizacijos, 
tualeto vandenį ir užsipilti 
švaraus vandens. Lietuvoje 
aš nežinau nė vieno tokio 
serviso taško. Tuo tarpu 
važiuoji, tarkim, Austrijo-
je, Italijoje ar kitose šaly-
se – yra specialus ženklas 
„kemperių servisas“, kur 
už kelis eurus arba nemo-
kamai prisipili ir išleidi 
panaudotą vandenį“, – 
sakė kemperius nuomojan-
tis verslininkas.

Pasak jo, į klientų klau-
simus, kur tai padaryti, 
jie neturi atsakymo: „Va-
dinasi, žmonės pila atlie-
kas kažkur gamtoje ir dėl 
valstybės ar savivaldybių 
neveiklumo yra verčiami 
teršti aplinką, nes nėra to-
kios infrastruktūros“. 

Tai, kad išskyrus ofici-
alius kempingus, sostinėje 

nėra kitos vietos, kur būtų 
galima išpilti panaudotą 
vandenį, BNS patvirtino ir 
Vilniaus savivaldybės at-
stovai.

„Kemperių savininkai 
paprastai atvyksta į kem-
pingo zonas. Jei jose nėra 
centralizuotų tinklų, jų 
administratoriai nuotekų 
išvežimo/vandens atveži-
mo paslaugas gali užsisa-
kyti bendrovėje „Vilniaus 
vandenys”, – teigė savi-
valdybės administracijos 
Energetikos skyriaus vedė-
jas Kęstutis Karosas. 

Jo teigimu, savivaldybė 
neturi kempingų, o įvairio-
se sostinės vietose įrengtos 
vandens gertuvės, kur ga-
lima nemokamai prisipilti 
vandens.

BNS inform.
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Panemunėlis šiais metais 
yra tapęs Mažąja Lietuvos 
kultūros sostine, todėl rengi-
nių čia netrūksta. Liepos 30-
31 dienomis Rokiškio krašto 
žmones bei svečius sukvietė 
XVIII Rokiškio rajono kai-
mo mėgėjų teatrų festivalis 
„Seklyčia“. Festivalio metu 
parodyti septyni spektakliai 
bei teatralizuota kompozici-
ja, kurios autorė – režisierė 
Neringa Danienė.

Pirmasis slaptas 
lietuviškas spektaklis – 
Panemunėlio 
apylinkėse
Teatralizuota kompozicija 

pavadinimu „Lietuviško tea-
tro lopšys“ nukelia beveik 130 
metų atgal į praeitį, kai 1893 
metais Panemunėlio apylin-
kėse, Naujikų kaime, buvo 
suvaidintas pirmas slaptas 
lietuviškas vaidinimas. Buvo 
vaidinama Vaižganto pjesė 
„Nepadėjus nėr ko kasti“. Pa-
sak kompozicijos režisierės N. 
Danienės, festivalyje atvaiz-
duoti tikri istoriniai faktai apie 
Panemunėlio kunigo švietėjo 
Jono Katelės bei kunigo Juozo 
Tumo – Vaižganto draugystę, 
bendravimą, požiūrį į lietu-
vybę. Kompozicijoje dalis 
momentų buvo surežisuoti, 
o kita dalis – spontaniška į 
pasirodymą įtrauktų žiūrovų 
vaidyba, todėl festivalio afišo-
je nurodyta: „Vadina Panemu-
nėlio bendruomenės nariai“. 
Teatralizuotoje kompozicijoje 
dalyvavo ir atvykusių į sve-
čius mėgėjų teatro kolektyvų 

nariai, pagrindinius Juozo 
Tumo – Vaižganto bei kunigo 
Jono Katelės vaidmenis atliko 
šmaikštusis Giedrius Viduo-
lis (Vaižgantas) bei panemu-
nėlietis Vladislovas Zlatkus 
(kunigas J. Katelė). Šioje ins-
cenizacijoje netrūko juoko, 
kai iš žiūrovų pasirinktus ak-
torius vaidinti mokė J. Tumas 
– Vaižgantas. Buvo bandoma 
atkartoti pjesę „Nepadėjus nėr 
ko kasti“. Režisierė N. Danie-
nė pasakojo, kad prieš festiva-
lį repetuota buvo tik savaitę, 
bet kiekvieną dieną. Dainos 
buvo žinomos iš anksčiau. J. 
Tumo  - Vaižganto vaidmeniui 
pasirinktas Giedrius Viduolis 
puikiai atitiko jo suvaidinto 
kunigo asmenybę – jis taip pat 
buvęs linksmas, mėgstantis 
juokauti, bendrauti žmogus. 
Kaip žinia, G. Viduolis yra 
žinomas iš lietuviško humo-
ro serialo „Miesčionys“ kaip 
„Tata“, taip pat - humoro gru-
pės „Ambrozija" narys. Pa-
sak N. Danienės, V. Zlatkus 
kunigą J. Katelę vaidina nebe 
pirmą kartą, į pagalbą reži-
sierė jį anksčiau kvietėsi daž-
nai. Naujikų kaimo, kur buvo 
suvaidintas pirmas slaptas 
lietuviškas vaidinimas, prasi-
dėjus melioracijai, nebeliko. 
Išsaugota tik klėtelė, kurioje 
esą aktoriai persirengdavo. Ši 
klėtelė yra pervežta pas Joną 
Bitiną, gyvenantį netoli Pane-
munėlio. Fotografas – video 
operatorius Darius Baltakys 
nufilmavo epizodus, kuriuose 
matoma ši klėtelė. Žiūrovai 
turėjo galimybę juos pamatyti 

„Seklyčioje 2022“ – dėmesys lietuviškajam mėgėjų teatrui

festivalio atidaryme. Beje, ki-
tais metais švęsime spektaklio 
„Nepadėjus nėr ko kasti“ jubi-
liejų – 2023 metais jam sukan-
ka 130 metų.

Pirmoji diena. Trys 
skirtingi spektakliai
Pirmąją festivalio dieną, 

šeštadienį, žiūrovus ir liūdino, 
ir linksmino svečiai iš Kupiš-
kio kultūros centro Skapiškio 
teatro „Stebulė“ (režisierė 
Vita Vadoklytė), Anykščių 
kultūros centro Svėdasų sky-
riaus mėgėjų teatro „Iliuzija“ 
(režisierė Ramunė Lapienytė) 
bei Rokiškio rajono, Obelių 
bendruomenės centro mėgėjų 
teatro (režisierė Aldona Žėkie-
nė). Skapiškio teatro aktoriai 
bei režisierė Rokiškio rajo-
ne lankosi nebe pirmą kartą. 
Visai neseniai, šią vasarą, šis 
teatras suvaidino spektaklį 
apie kunigą J. Katelę „Lietu-
vybės lopšys“. Šįkart atvež-
tas ne mažiau rimtas ir taip 
pat su lietuvybės išsaugojimo 
tema susijęs spektaklis pagal 
iš Skapiškio kilusio rašytojo, 
tremtinio Jurgio Usinavičiaus 
(tikrasis vardas bei pavar-
dė Napalys Augulis) kūrybą 
„Nulaužytų šakų giesmės“. 
Anykščių kultūros centro 
Svėdasų skyriaus mėgėjų te-
atras „Iliuzija“ parodė spek-
taklį pagal Justo Tertelio pjesę 
„1/3 gyvenimo“. Pusantros 
valandos trukęs vaidinimas – 
kartu ir filosofiškas, ir komiš-
kas pasakojimas apie sapnus. 
Spektaklio pavadinimo pras-
mė – mes vieną trečdalį savo 

gyvenimo miegame. Ne kar-
tą spektaklyje svarstyta, kuo 
skirtingi sapnai bei gyveni-
mas, teatras ir sapnai, kas mes 
esame savo sapnuose ir ką 
reiškia tai, ką sapnuojame. Pa-
rodyta ne viena tariamo sapno 
scena, kuri dažnai - absurdiš-
ka tikrojo gyvenimo parodija. 
Sapnuose matome savo svajo-
nes, mintis, dienos įspūdžius, 
tik sutirštintus, paspalvintus. 
Beveik vietiniai, obeliečiai, 
savo spektakliu „Nakties 
paukščiai“ prajuokino ne vie-
ną. Pagal Viktoro Miliūno 
kūrybą sukurtas spektaklis 
– gerai suprantamas ir pajau-
čiamas paprastam žmogui. 
Komiškai vaizduojamas bra-
konierių gyvenimas.

Dovanos ir dėmesys
Festivalio svečius pasvei-

kino ir organizatoriams pado-
vanojo šakotį (kitaip tariant, 
bankucheną) Rokiškio rajono 
savivaldybės Komunikacijos 
ir kultūros skyriaus vedėja Ire-
na Matelienė. Sveikinimo žodį 
tarė Rokiškio rajono savival-
dybės Panemunėlio seniūnijos 
seniūnė Dalia Dubenčiukienė. 
Festivalio vedėja Audronė 
Šakalienė bei renginio orga-
nizatoriaus Rokiškio rajono 
Panemunėlio mokyklos – 
daugiafunkcio centro atsto-
vė direktorė Inga Belovienė 
kiekvienam festivalio svečiui 
įteikė atminimo dovanas – 
medžio drožėjo Vidmanto Za-
karkos medines skulptūrėles 
festivaliui „Seklyčia 2022“ 
atminti bei rėmėjų AB „Ro-

kiškio sūris“ dovanas, kitus su 
festivalio atributika susijusius 
suvenyrus.

Antroji diena, 
prasidėjusi pakiliai ir 
pasibaigusi lietumi
Jeigu pirmąją festivalio 

dieną veiksmas vyko neto-
li Panemunėlio Šv. Juozapo 
globos bažnyčios, pievelėje 
prie buvusios klebonijos, ku-
rioje kadaise gyveno kunigas 
J. Katelė, tai antrąją dieną visi 
susirinko prie naujai pastaty-
tos scenos Panemunėlio gele-
žinkelio stoties gyvenvietėje, 
netoli Panemunėlio mokyklos 
– daugiafunkcio centro. Se-
kmadienį iškilmingai buvo 
perkirpta naujosios scenos ati-
darymo juostelė. Antrąją festi-
valio dieną žiūrovų laukė įvai-
rus spektaklių „asortimentas“. 
Panevėžio rajono Miežiškių 
kultūros centro Nevėžio pada-
linio suaugusiųjų mėgėjų te-
atras „Plepys“ (režisierė Rita 
Grybauskienė) parodė spek-
taklį „Motinos dalia“ kunigo 
dramaturgo Kazimiero Či-
plio – Vijūno motyvais - apie 
motinos dalią, kuri gali būti 
visokia, kartais sunki, kartais 
laiminga. Panevėžio rajono 
Ramygalos kultūros centro 
jaunimo teatras „AkMenukai“ 
(režisierė Audronė Palionie-
nė) paruošė ir atvežė į Pane-
munėlį pusvalandžio trukmės 
spektaklį „Visiškas Rudnosiu-
kas“ Vytauto V. Landsbergio 
kūrybos motyvais. Nors spek-
taklyje vaidino jaunimas, jis 
skirtas ir brandžiam žiūrovui. 

Rudnosiukas – tai mūsų są-
monės būsena, sąlyčio taškas 
su vaikyste, kurią visi nešioja-
si su savimi, nors kartais giliai 
ją savyje paslėpę, suniveliavę 
ir užkasę. Ukmergės rajono 
Taujėnų mėgėjų teatras „Bi-
čiuliai“ (režisierius Vidmantas 
Krikštaponis) dar kartą Rokiš-
kio krašto žiūrovams parodė 
komediją „Nuoma ir trys kiau-
šiniai“, kurią matė mėgėjų te-
atro festivalio „Jonvabalis“ 
žiūrovai. Kaip sakė antrą kartą 
žiūrėję šį spektaklį, jis ir šįkart 
lygiai taip pat pralinksmino, 
sušildė širdį. Beje, spektaklyje 
vieną iš svarbiausių vaidmenų 
vaidino Ukmergės rajono me-
ras Rolandas Janickas. Anks-
tesniame pasirodyme interpre-
tavęs apie šiukšlių rūšiavimo 
svarbą, jis ir šįkart „nepamiršo 
pasidomėti“, kaip Panemu-
nėlyje rūšiuojamos šiukšlės. 
Paskutiniam spektakliui atėjo 
laikas, kai jau ėmė teškenti lie-
tus. Rokiškio kultūros centro 
Priemiesčio padalinio mėgėjų 
teatro „Šnekutis“ (režisierė 
Nijolė Čirūnienė) monospek-
taklio lietus neišgąsdino ir 
žiūrovai neišsibėgiojo. Nijolė 
Čirūnienė pristatė Violetos 
Palčinskaitės kūrybą pagal 
knygą „Baltosios nykštukės“. 
Spektaklis romantiškai pava-
dintas „Atėjau, kad nepamirš-
tum“.

Tiek festivalio organizato-
riai, tiek dalyviai, tiek žiūrovai 
tebegyvena renginio akimir-
komis ir visų laukia kitų metų 
„Seklyčioje“...

Rita GRIGALIENĖ
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Per pirmąjį šių metų 
pusmetį pirminė nemoka-
ma teisinė pagalba buvo 
suteikta 145 asmenims, 
kurie kreipėsi į Rokiškio 
rajono savivaldybėje dir-
bančius teisininkus.

Populiariausi 
klausimai
Pasak Daivos Jasiūnie-

nės, Rokiškio rajono savi-
valdybės administracijos 
Teisės ir personalo sky-
riaus vyriausiosios speci-
alistės, Asmenys, norintys 
gauti pirminę teisinę pa-
galbą turi kreiptis į savi-
valdybės, kurioje gyvena, 
administraciją.

Daugiausia gyventojų 
kreipėsi civilinio proceso 
ir civilinės teisės: paveldė-
jimo, daiktinės, prievolių 
teisės klausimais, taip pat 
dėl šeimos teisės: santuo-
kos nutraukimo, nepilna-
mečių vaikų išlaikymo, 
tėvystės nustatymo ar pri-
pažinimo, asmenų globos, 
rūpybos nustatymo, reika-
lų.

„Besikreipiančiųjų skai-
čius palyginti su pernai 
metų pusmečiu padidėjo, 
pavyzdžiui, 2021-aisiais 
mūsų teisininkų konsulta-
cijų prašė 115 Rokiškio ra-
jono gyventojų“, – teigė D. 
Jasiūnienė.

Vykdo mediaciją
Pašnekovės teigimu, kol 

kas daugeliui vis dar yra 
nežinomas mediacijos pro-
cesas, kuris nuo 2020 metų 
sausio 1 dienos yra priva-
lomas šeimos ginčuose, na-
grinėjamuose ginčo teisena 
Civilinio proceso kodekso 
nustatyta tvarka.  

„Valstybės garantuo-
jamos teisinės pagalbos 
tarnyba priima prašymus 
vykdyti privalomąją medi-
aciją, kurios teikimas yra 
nemokamas“, – priminė D. 
Jasiūnienė.

Vieną kartą
Savivaldybės adminis-

tracijos specialistai, tei-
kiantys pirminę teisinę 
pagalbą, konsultuoja įvai-
riais teisiniais klausimais. 
Vienos pirminės teisinės 
pagalbos trukmė yra ne il-
gesnė kaip viena valanda. 
Tuo pačiu klausimu asmuo 
gali kreiptis tik vieną kartą.

„Jei įstatyme nurodyto 
laiko neužtenka klausimui 
išspręsti, specialistai siūlo 
kreiptis į advokatą“, – pa-
brėžė D. Jasiūnienė.

Rengia, pataria
Lietuvos Respublikos 

valstybės garantuojamos 
teisinės pagalbos įstatymo 
nustatyta tvarka teikiama 
teisinė informacija, teisi-
nės konsultacijos ir valsty-
bės bei savivaldybių insti-
tucijoms skirtų dokumentų 
rengimas.

Nemokamos teisinės pagalbos ieško vis daugiau rokiškėnų: kur kreiptis? 
„Pirminė teisinė pagal-

ba apima procesinių doku-
mentų parengimą, taip pat 
patarimus dėl ginčo spren-
dimo ne teismo tvarka, 
veiksmus dėl taikaus ginčo 
išsprendimo ir taikos sutar-
ties parengimą, bet neapi-
ma mokesčių administra-
toriui teikiamų deklaracijų 
pildymo“, – komentavo D. 
Jasiūnienė.

Padeda surašyti
Pirminę teisinę pagal-

bą teikiantys savivaldybės 
specialistai rengia prašy-
mus dėl santuokos nutrau-
kimo abiejų sutuoktinių 
bendru sutikimu, sutartis 
dėl santuokos nutraukimo 
teisinių pasekmių, pareiš-
kimus dėl teismo įsakymo 
išdavimo, prieštaravimus 
dėl kreditoriaus pateikto 
pareiškimo, prašymus dėl 
teismo leidimo parduoti ar 
įkeisti nekilnojamąjį tur-
tą išdavimo, prašymus dėl 
teismo leidimo priimti pa-
likimą išdavimo ir prašy-
mus dėl išankstinių teismo 
leidimų sudaryti sandorius, 
susijusius su neveiksnaus 
tam tikroje srityje ar ribotai 
veiksnaus tam tikroje srity-
je asmens turtu.

Jeigu, teikiant pirminę 
teisinę pagalbą, pareiškėjas 
išsako pageidavimą ginčą 
spręsti mediacijos būdu, 
pirminę teisinę pagalbą 
teikiantis specialistas be-

sikreipiančiajam padeda 
surašyti ar surašo prašymą 
dėl mediacijos vykdymo. 
Jeigu, teikiant pirminę 
teisinę pagalbą, paaiškė-
ja, kad pareiškėjui reikės 
antrinės teisinės pagalbos, 
pirminę teisinę pagalbą 
teikiantis specialistas jam 
padeda surašyti ar surašo 
prašymą suteikti antrinę 
teisinę pagalbą.

Kada neteikiama
„Pirminė teisinė pagal-

ba neteikiama, jeigu: pa-
reiškėjo reikalavimai yra 
akivaizdžiai nepagrįsti, 
asmeniui tuo pačiu klausi-
mu buvo suteikta pirminė 
teisinė pagalba arba yra 
akivaizdu, kad jis advoka-
to konsultaciją gali gauti 
nesinaudodamas šio įsta-
tymo nustatyta valstybės 

garantuojama teisine pa-
galba. Taip pat, jeigu žmo-
gus kreipiasi ne dėl savo 
teisių ir teisėtų interesų, 
išskyrus atstovavimo pa-
gal įstatymą atvejus arba 
pareiškėjas piktnaudžiau-
ja valstybės garantuojama 
teisine pagalba, savo ma-
terialiosiomis ar procesinė-
mis teisėmis“, – aiškino D. 
Jasiūnienė.

Laisvės atėmimo baus-
mę atliekantys asmenys ir 
kardomojo kalinimo vieto-
se laikomi asmenys turi tei-
sę kreiptis į savivaldybės 
vykdomąją instituciją dėl 
pirminės teisinės pagalbos 
teikimo pagal laisvės atė-
mimo vietą.

Kur kreiptis?
Pirminė teisinė pagalba 

Rokiškio rajono savival-

dybės gyventojams nemo-
kamai teikiama Rokiškio 
rajono savivaldybės admi-
nistracijoje Respublikos g. 
94, Rokiškis.

Priėmimo laikas derina-
mas iš anksto, pirminė tei-
sinė pagalba teikiama tik iš 
anksto suderintu laiku, taip 
pat užsiregistruoti konsul-
tacijai galima prisijungus 
prie Valstybės garantuoja-
mos teisinės pagalbos tar-
nybos informacinės siste-
mos TEISIS adresu www.
teisis.lt

Šią paslaugą teikia Tei-
sės ir personalo skyriaus 
specialistė Daiva Jasiūnie-
nė 416 kabinetas, tel. (8 
620) 64 169, el. paštas d.
jasiuniene@post.rokiskis.lt

Aušra 
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Liongino Šepkos parkas 
jau senokai nematė tokio 
pasisekimo: jo takeliuose ir 
seni ir jauni. Ir visiems vie-
tos užtenka, visi laimingi, 
besisupantys, bekrykštau-
jantys. Rajono meras Ra-
mūnas Godeliauskas sako, 
kad visai netrukus aikštelė 
bus plečiama.

 
Maloniai nustebino 
Rajono meras R. Gode-

liauskas neslepia: į aikštelės 
atidarymo šventę atėjusių 
žmonių gausa viršijo drąsiau-
sius lūkesčius. Vienas gražiau-
sių jos epizodų buvo tai, kad 
šventė suvienijo įvairių kartų 
žmones: nuo mažylių iki ži-
lagalvių senelių. „Ir visi tilpo, 
ir visiems gera kartu“, – sakė 
meras. 

Tačiau žaidimų aikštelės 
atidarymas nebuvo vienkar-
tinė jos žvaigždžių valanda: 
kiekvieną dieną parkas ir 
aikštelė pilni žmonių. „Nuo 
pirmųjų dienų matome, koks 
reikalingas ir koks pasiteisi-
nęs buvo sprendimas ją čia 
įkurti“, – džiaugėsi meras R. 
Godeliauskas. 

Aikštelė nuo pat pirmųjų 

minučių tapo traukos vieta. 
Nors ji veikia vos porą sa-
vaičių, jau organizuojamos 
šventės, tokios kaip piknikų 
popietės. Meras tikisi, kad 
formuosis graži tokių švenčių, 
susitikimų tradicija.

 
Dėmesys ir paaugliams 
Jau pirmosiomis aikštelės 

dienomis lankytojų srautai pa-
diktavo ir tolesnes jos plėtros 
gaires. Artimiausiu metu bus 
sprendžiama, ką įdomaus ir 
interaktyvaus pasiūlyti paau-
gliams. Vietos paaugliams ir 
jaunimui mieste labai reikia. 

Tiesa, anksčiau planuota, 
kad jaunimo ir paauglių zona 
taps Šimtmečio aikštė. Ta-
čiau meras akcentuoja, kad 
paaugliams skirtos veiklos 
turi atsirasti ir L. Šepkos, ir 
Rotary, ir V. Lašo parkuose. 
Priežastis paprasta– Šimtme-
čio aikštė dėl savo lokacijos, 
judrių gatvių artumo vaikams 
yra nesaugi ir apskritai netin-
kama rekreacijai. O L. Šepkos 
parkas ir dabar yra jaunimo 
būrimosi vieta. Tik reikia rasti 
jiems įdomių sprendimų. Ta 
kryptimi ir bus dirbama. 

Plėsis ir pati aikštelė. Dar 

Vaikų žaidimų aikštelė L. Šepkos parke įgauna pagreitį – numatyta plėtra
šiemet bus įgyvendintas antra-
sis jos plėtros etapas – kuria-
ma zona, laimėjusi idėjų kon-
kursą. Bus rengiami batutai, 
sūpynės.

Trečiasis aikštelės kūrimo 
etapas numatytas kitąmet.

 
Kiek kainuos aikštelės 
plėtra? 
Meras R. Godeliauskas ak-

centavo, kad prie konkrečių 
sumų neprisirišta. Tikslas – 
sukurti įdomią, miestelėnams 
ir Rokiškio svečiams patrau-
klią erdvę. O sumas sunku 
prognozuoti dar ir todėl, kad 
statybų kainos nuolat kinta.

 
Pinigai – baigus darbus 
Kaip ir kiekvienas naujas 

daiktas, taip ir aikštelės įrengi-
mai turi savo garantinį laiko-
tarpį, per kurį išryškėja įvairūs 
trūkumai. Jau šiuo metu ran-
govai šalina nedidelius trūku-
mus. Meras neskuba kaltinti 
jų nekokybe: įrenginius reikia 
tvarkyti ir dėl objektyvių prie-
žasčių. „Pavyzdžiui, laipynių 
lynai. Jie nauji, nepatyrę di-
desnių apkrovų, aplinkos po-
veikio. Natūralu, kad jie šiek 
tiek tempiasi. Rangovas dirba 

– tvirčiau įbetonuos stovus, 
sureguliuos lynus“, – sakė R. 
Godeliauskas. 

Nors meras pabrėžia, kad 
niekas it prievaizdas prie aikš-
telės nestovės ir nevaikys, ra-
jono savivaldybės Architektū-
ros ir paveldosaugos skyriaus 
vedėjas Raimondas Simanavi-
čius ragina aikštelę ir jos įren-
gimus tausoti it savo turtą, kad 
visi ilgai galėtų jais džiaugtis. 

„Nesklandumų šiek tiek 
yra, rangovai juos šalina. 
Aišku, gal ir ne visi lankyto-

jai su aikštelės įrenginiais el-
giasi kaip su savo daiktu: gal 
ir šiek tiek nesaugo. Būkime 
sąmoningi: kuo rūpestingiau 
elgsimės, tuo aikštelė ilgiau 
tarnaus“, – ragino jis. 

Aikštelės apkrova, pasak 
pašnekovo, didelė nuo pat pir-
mųjų dienų. Būtent tai leidžia 
pamatyti nedidelius trūkumus 
ir juos laiku pašalinti. R. Si-
manavičius pabrėžė, kad aikš-
telės įrenginiai parinkti mak-
simaliai saugūs, atitinkantys 
griežtus reikalavimus. Be to, 

jiems taikoma ir garantija. 
Meras priminė, kad rango-

vai pinigus už atliktus darbus 
gaus tik tada, kai aikštelė bus 
visiškai įrengta ir pašalinti visi 
jos trūkumai. Taigi, rokiškė-
nams nėra ko nerimauti. Tai 
viena įdomiausių ir origina-
liausių investicijų į jų gerovę 
tikrai duos ilgalaikę naudą ir 
džiaugsmą.

Rokiškio rajono 
savivaldybės inform.
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Nepriklausomas rajono laikraštis

PRANZŪZIŠKAS 
SAVAITGALIS 
DVARE
PRAMOGAUK, 
PATIRK, UŽUOSK

Rugpjūčio 6 d.  
10 val. žaidimas PETAN-

KĖ. Kaina 2 Eur
12 val. L'odeur de France. 

Pažintis su aromatais. Nemo-
kama

17 val. ekskursija paro-
doje „Dvaro mada. Ampyras 

– Napoleono laikų (1812–
1830) dvasia. Iš Alexandre 
Vassiiliev fondo kolekcijos“. 
Kaina 5 Eur 

Nauja pramoga dvaro par-
ke visą vasarą – GOLFink. 
Registracija tel. +370 458 
31512, +370 615 44586 

Antradienį–penktadienį 
13, 17 val. ekskursija paro-
doje „Dvaro mada. Ampyras 
– Napoleono laikų (1812–
1830) dvasia. Iš Alexandre 
Vassiiliev fondo kolekcijos“. 

Rokiškio krašto muziejus kviečia į renginius
Kaina 5 Eur

PARODOS 
Tarptautinio menininkų 

susitikimo VIEVERSYNĖ 
2022 dalyvių darbų paroda 

„Raimondas Gailiūnas 
Rokiškio dvare“ 

„Dvaro mada. Ampyras 
– Napoleono laikų (1812–
1830) dvasia“ iš Alexandre 
Vassiliev fondo kolekcijos 

Vaidos Matiukaitės juve-
lyrikos darbų paroda „Stiklo 

atspindžiai“ 
Klaudijaus Pūdymo (Klai-

pėda) skulptūros retrospekty-
va

 Paukščių iškamšų paroda 
iš Telšių žemaičių muziejaus 
„Alka“ gamtos eksponatų ko-
lekcijos 

Lietuvos medžiotojų ir 
žvejų draugijos Rokiškio 
skyriuje (Laisvės g. 19, Ro-
kiškis) Medžiotojų trofėjų 
paroda.

Norint apžiūrėti parodą 

prašome susitarti iš anksto 
tel. +370 458 31512. +370 
615 44586  

Laisvės kovų istorijos 
muziejuje Obeliuose
Knygos ATODANGOS 

NOTIGALĖS SKAUSMO 
SPALGENŲ pristatymo va-
karas

17.00 val. knygos pristaty-
mas. Autoriaus žodis, svečių 
pasisakymai, vertinimai, ko-
mentarai, muzikiniai intarpai

18.30 val. ekskursija Lais-
vės kovų istorijos muziejuje 
Obeliuose

19.30 val. šiltas pasibu-
vimas partizaninės dvasios 
aplinkoje su prisiminimais, 
diskusijomis prie vakaro glo-
bėjų suneštinio užkandžių 
stalo 

Kriaunų muziejuje 
Keramikės iš Japonijos 

Noe Kuremoto skulptūrų par-
oda „Projekct Haniwa“

Liepos 28 d. švenčia-
mas Jungtinių Amerikos 
Valstijų ir Lietuvos di-
plomatinių santykių 100 
metų jubiliejus.

Rokiškio krašto muzie-
jus tiek ilgai trunkančiais 
santykiais su JAV pasigirti 
negali, tačiau svečiai iš už 
Atlanto jau ne toks retas 
reiškinys koks buvo prieš 
10 metų ar dar ankščiau. 
Kasmet sulaukiama kelių 
grupių ar asmenų, atvy-
kusių iš JAV ieškoti savo 
protėvių šaknų ar tiesiog 
pažintiniais, turistiniais 
tikslais.

Su kai kuriais muziejaus 
svečiais užsimezga tvirta 
draugystė, kuri tęsiasi ne 
vienerius metus.

Phillas ir Aldona 
Šapiro
Pirmą kartą Lietuvoje 

Philas su savo broliu Da-
vidu lankėsi 1997-aisiais. 
Kaip ir daugelis turistų, jie 
leidosi į „šaknų ieškojimo“ 
kelionę, kadangi protėviai 
buvo kilę ir Rokiškio kraš-
to Kamajų, Pandėlio apy-
linkių, kur gyveno jau XIX 
a. pradžioje.

Tuomet užsimezgusi pa-
žintis su Philu peraugo į il-
gametę draugystę, kuri mus 
sieja ir šiandien.

Philas yra daugelio pro-
jektų iniciatorius ir rėmė-
jas,  su broliu Davidu yra 
įkūrę visuomeninę organi-
zaciją „Prisiminant litva-
kus, Inc“ (Remembering 
Litvaks, Inc.). Šios orga-
nizacijos lėšomis nauja 
tvora buvo aptvertos Ro-
kiškio žydų kapinės, įreng-
ti puošnūs vartai, šalia 
kapinių pastatytas pamin-
klinis akmuo. Philas kartu 
su savo žmona Aldona ir 
visuomenine organizaci-
ja remia įvairias Rokiškio 
krašto muziejaus iniciaty-
vas, renginius, projektus, 
edukacijas.

2016 m. organizaci-
ja „Prisimenant Litvakus, 
Inc“, atstovaujama Philo 

Šapiro, ir Rokiškio krašto 
muziejus įsteigė Lietuvos 
eilinio kario savanorio Ru-
vino Būno (1902–1920) 
vardo premiją. R. Būnas 
– žydų tautybės jaunuolis, 
kilęs iš Pasubatės (Rokiš-
kio r.) kaimo. Lietuvai ko-
vojant už Nepriklausomy-
bę, jis tapo kariu savanoriu. 
1920-aisiais R. Būnas pa-
guldė galvą už Lietuvos 
laisvę Giedraičių mūšyje. 
Jo palaikai ilsisi Ukmergės 
žydų kapinėse. Po mirties 
savanoriui R. Būnui buvo 
skirtas valstybinis apdo-
vanojimas, kuris 1937 m. 
įteiktas jo tėvui Abraomui.

Eilinio savanorio R. 
Būno premija skiriama už 
Nepriklausomos Lietuvos 
tautinių mažumų istorijos 
ir kultūros paveldo tyrinė-
jimus, jų sklaidą visuome-
nėje, už veiklą įtvirtinant 
daugiakultūrės įvairovės 
suvokimą, už idėjų, bran-
dinančių visuomenės pilie-
tiškumą ir toleranciją, įgy-
vendinimą.

Ellen Cassedy
Žurnalistė E. Cassedy 

pirmą kartą į Lietuvą atvy-
ko 2004 m., tada ji norėjo 
pažinti savo šeimos praeitį, 
aplankyti protėvių gyven-
tas vietas bei išmokti jidiš 
kalbą. Ellen senelis gyveno 
Rokiškyje, tad netrukus ji 
atidūrė čia. Rokiškyje ji su-
sipažino su muziejininkais, 
o pažintis su tuometinės 
muziejaus direktoriaus pa-
vaduotojos šešuru, tikru ro-
kiškėnu Stasiu Mieliausku 
ir jo pasakojimai apie Ro-
kiškio žydų gyvenimą bei 
tragišką likimą holokausto 
metu įkvėpė Ellen parašyti 
knygą „Mes esame čia. At-
siminimai apie holokaustą 
Lietuvoje“.

2013 m. vyko šios kny-
gos pristatymai Lietuvoje, 
nepamirštas buvo ir Ro-
kiškis. Knyga pristatyta 
Rokiškio „Romuvos“ gim-
nazijos bibliotekoje.  Pri-
statyme dalyvavo JAV am-
basados Lietuvoje atstovai.  

Rokiškio krašto muziejus džiaugiasi turėdamas draugų JAV

Po to Ellen Rokiškyje lan-
kėsi dar keletą kartų, kon-
sultavo muziejininkus dėl 
jidiš kalbos ruošiant stendą 
Rokiškio sinagogoms at-
minti. 

Kęstutis Mikėnas
2013 m. liepos pradžio-

je Rokiškio krašto muzie-
juje lankėsi Kalifornijoje, 
Los Andžele gyvenantis 
kraštietis keramikas, ar-
chitektas Kęstutis Mikėnas 
su žmona Milda Grigara-
vičiūte. K. Mikėno darbai 
yra dengiami unikalia tech-
nika – kristaline glazūra. 

Jo  kūriniuose ryškūs du 
elementai: charakteringa 
kūrinio forma ir paviršiaus 
įvairiaspalvėje dangoje iš-
augintų kristalų ornamen-
tika, o formos pirmiausia 
pasižymi paprastumu ir iš 
to išplaukiančia elegancija.

K. Mikėnas muziejui 
padovanojo tris autorines 
vazas ir du savo dėdės 
Jono Mikėno (1889–1988) 
keraminius suvenyrus. K. 
Mikėno dėdė Jonas buvo 
nepriklausomos Lietuvos 
karo lakūnas, majoras, ke-
ramikas, skulptorius.

Marija Vygantienė ir 
Monika Sabalis
2014 m. muziejuje vyko 

Reginos Matuzonytės-In-
gelevičienės (1905–1980) 
tapybos darbų paroda 
„Spalva ir linija išreikšti 
pojūčiai“ iš ciklo „Sugrįži-
mas tėviškėn“. 

Parodos pristatymo metu 
vyko susitikimas su R. Ma-
tuzonytės-Ingelevičienės 
dukra Marija Vygantiene 
ir anūke Monika Sabalis, 
gyvenančiomis JAV, Niu-
jorke. Jos taip susižavėjo 
Rokiškio krašto muzieju-
mi, o ypač prakartėlių eks-

pozicija, kad prakartėlių 
konkursinėms parodoms 
organizuoti įteikė 1000 
dolerių čekį. Už šią sumą 
buvo įsteigtos specialios – 
žiūrovų simpatijų nomina-
cijos prakartėlių autoriams 
2015 ir 2016 metais.

Regina Matuzonytė-In-
gelevičienė buvo kraš-
tiečio, gydytojo, nepri-
klausomos Lietuvos karo 
sanitarijos pulkininko Vla-
do Ingelevičiaus žmona.

Rokiškio krašto 
muziejaus inform.
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10:00 Rimti reikalai
10:55 Keičiu žmoną
12:00 Vidurdienio žinios
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Lemties paslaptys
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bus visko
20:30 Turtuolė varguolė
21:30 Žinios
22:30 Operacija "Finalas"
00:55 Juodasis sąrašas
01:45 Legenda
03:55 Volkeris, Teksaso reindžeris
04:45 Alchemija
05:15 Kultūrinė dokumentika.

Btv

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

10:35 Čikagos policija
11:35 Mentalistas
12:35 FTB
13:30 Mano virtuvė geriausia
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Kalnietis
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Čikagos policija
19:30 Akloji zona
20:30 Pričiupom!
21:00 Nėra kur bėgti 
22:50 Sukčiai
00:55 Strėlė
01:45 Akloji zona

Lrytas

05.15  Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06.30 Klausimėlis
07.00 Reali mistika
08.00 Juvelyrų klanas
09.00 Vieno nusikaltimo istorija
10.05 Gyvi
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Pagalbos šauksmas
09:40 31-oji nuovada
10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Dviračio žinios
12:00 Smalsumo genas
12:30 Tai kur toliau?
13:30 Gyvenk kaip galima 
švariau
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:30 Frenki Dreik 
paslaptys
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 Kai nutyla artilerija
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Dviračio žinios

22:00 Klanas 
23:00 Laukiniai Vakarai prie molo
23:45 31-oji nuovada
00:30 Pusryčiai pas kaimyną
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Kai nutyla artilerija
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 Stilius
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Vizionieriai
05:15 Ponių rojus

Tv3

06:00 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia
06:30 Didvyrių draugužiai
07:00 Monstrų viešbutis
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 Artūras ir Merlinas. 
Kameloto riteriai
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
10:55 Keičiu žmoną
12:00 Vidurdienio žinios
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Lemties paslaptys
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bus visko
20:30 Turtuolė varguolė
21:30 Žinios
22:30 Legenda 
01:05 Taiklus šūvis
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 Sukčiai
23:05 Svetimas
00:55 Strėlė
01:45 Akloji zona

Lrytas

05.15  Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06 30 Grilio skanėstai
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 Neatrasta Rusija
13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Žudikų pėdsakais
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 Žudikų pėdsakais
00.30 Teisingumo agentai
01.30 Reali mistika
02.30 TV parduotuvė
02.45 Mokslo ritmu
03.00 Gyvi
03.55 Rysas Darbis Japonijoje
04.35 Reali mistika
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04 06:00 Himnas

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

21:30 Dviračio žinios
22:00 Klanas
22:50 Laukiniai Vakarai prie molo
23:35 31-oji nuovada
24:00 LRT radijo žinios
00:05 31-oji nuovada
00:30 Mūšio laukas
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Pasaulio puodai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Frenki Dreik paslaptys
02:50 Gimę džiaugtis
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios
04:05 Praeitis ateičiai
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Vizionieriai
05:15 Ponių rojus

Tv3

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

07:00 Monstrų viešbutis
07:30 Kempiniukas Plačiakelni
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 Vyrų krepšinio kontrolinės 
rungtynės. Lietuva – Estija
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Kietas riešutėlis
01:25 Elementaru
02:25 Atostogos rifuose
03:20 Naktinė pamaina
04:20 Tobula kopija

Lnk

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

11.10 Mama
12.15 TV parduotuvė
12.30 Neatrasta Rusija
13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Žudikų pėdsakais
17.30 Aiškiaregė
18.00 Reporteris
18.30 Pokalbiai prie jūros
19.00 Reali mistika
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Mama
22.30 Reporteris
23.00 Pokalbiai prie jūros
23.30 Žudikų pėdsakais
00.30 Teisingumo agentai
01.30 Reali mistika
02.30 TV parduotuvė
02.45 Mokslo ritmu
03.00 Gyvi
03.55 Rysas Darbis Japonijoje
04.35 Reali mistika
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05 06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Pagalbos šauksmas
09:40 31-oji nuovada
10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Dviračio žinios
12:00 Pusryčiai pas 
kaimyną
12:30 Gimę tą pačią dieną
13:30 Euromaxx
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:30 Frenki Dreik 
paslaptys
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl? TV 
žaidimas. Ved. Darius 
Jurgelevičius.
18:30 Svarbi valanda

19:30 Nekasdienė duona
20:30 Panorama
21:00 Auksinis protas
22:15 Paryžiaus imperatorius
00:15 Nuodėmės prisilietimas
02:20 Istorijos detektyvai
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Mano geriausias draugas
04:00 Išpažinimai
04:30 Šventadienio mintys
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Vizionieriai
05:15 Ponių rojus

Tv3

06:00 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia
06:30 Didvyrių draugužiai
07:00 Monstrų viešbutis
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis
08:00 Sveiki atvykę
08:25 Mano meilė karantinas

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 Ledynmetis. Žemynų 
atsiradimas
21:15 Fantastiškas ketvertas. 
Sidabrinio banglentininko iškilimas
23:05 Bėk!
00:50 Kietas riešutėlis
03:35 Tobuli aferistai

Lnk

05:15 Kultūrinė dokumentika
05:45 Programos pabaiga
06:05 Pakvaišusi porelė
06:35 Ūkininkas ieško žmonos

08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Rimti reikalai 
10:55 Keičiu žmoną
12:00 Vidurdienio žinios
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Lemties paslaptys
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Itališkas apiplėšimas 
23:10 Priešnuodis gyvenimui 
02:00 Operacija "Finalas"
04:05 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 Amerikietiškos imtynės
21:30 Trigubas X. Aukštesnis lygis
23:25 Nėra kur bėgti
01:15 Strėlė

Lrytas

05.15  Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06.30 Klausimėlis
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 Neatrasta Rusija
13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Žudikų pėdsakais
17.30 Aiškiaregė
18.00 Reporteris
18.30 Klausimėlis
19.00 Reali mistika
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 A. Raudonikio koncertas
22.30 Reporteris
23.00 Klausimėlis
23.30 Žudikų pėdsakais
00.30 Teisingumo agentai
01.30 Reali mistika
02.30 TV parduotuvė
02.45 Mažos mūsų pergalės 
03.00 Gyvi
03.55 Rysas Darbis Japonijoje
04.35 Reali mistika

Apsilankymai parodose įkvepia kūrybai
Menininkė kraštietė 

Ilona Keršulytė artima ir 
pažįstama muziejininkų 
bendruomenei. Pirmoji as-
meninė pažintis buvo dar 
2012 metais. Menininkė 
sukūrė „Baltijos kelio“ 
paminklinės vietos sutvar-
kymo eskizą ir projektą 
paminklui (2014 m.), žy-
minčiam Rokiškio krašto 
pilietinės bendruomenės 
stovėjimo vietą 1989 metų 
rugpjūčio 23 dieną „Bal-
tijos kelio“ akcijos metu, 
115 kilometre automagis-

tralėje Vilnius Panevėžys.
Ilona Keršulytė papuošė 

ir šalia Laisvės kovų isto-
rijos muziejaus Obeliuose 
esančio ūkinio pastato sie-
ną. Jos kūrinys „Miškas 
viską matė“ jau ketvirtus 
metus žymi šią erdvę. Kitą 
pastato dalį,kurioje sau-
gomi etnografiniai ekspo-
natai, menininkė pažadė-
jo taip pat papuošti savo 
kūrybos darbu. Per keletą 
metų prisirinko daugybė 
etnografinių eksponatų 
ir ši patalpa tapo traukos 

vieta muziejaus lankyto-
jams. Menininkės papuoš-
ta pastato dalis tarpukario 
stiliaus ornamentika, tarsi 
kvietimas apsilankyti šioje 
erdvėje, susipažinti su joje 
esančiomis vertybėmis.

Šio ornamentikos moty-
vo idėja kilo svečiuojantis 
Pandėlio kultūros namuo-
se, kur buvo eksponuojami 
šviesaus atminimo Leono 
Ernesto Juozonio kūrybos 
darbai.

Laisvės kovų muzie-
jaus Obeliuose inform.
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PASLAUGOS

•  Ieškau kas nuimtų šiferį nuo 
stogo. Pastatas avarinės būklės 
ir randasi Rokiškyje .  
Tel. 8 682 36 492. Rokiškis
•  Skubiai 
reikalingas automobilių 
dažytojas darbui Švedijoje, 
Helsingborg . Kaina 4400 Eur. 
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
•  Ieškomas vairuotojas 
darbui su vilkiku su savivarte 
puspriekabe po Lietuvą. 
Daugiau informacijos telefonu . 
Tel. 8 650 23 641. Rokiškis
•  Ūkyje reikalingas traktoristas 
ir kombainininkas .  
Tel. 8 615 34 570. Rokiškis
•  Gal atsirastų žmogus, kuris 

PERKA

IEŠKO DARBO

SIŪLO DARBĄ

galėtų surinkti virtuvės baldų 
komplektą . Tel. 8 676 02 443. 
Rokiškis
•  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
•  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 krūmų 
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

•  Ieškau darbo. Galiu dirbti 
statybose pagalbiniu darbuotoju. 
Dirbęs Norvegijoje statybose. 
Turiu B kategorijos vairuotojo 
pažymėjimą. Galiu dirbti ir 
kitus darbus . Tel. 8 648 11 044. 
Rokiškis
•  Du pilnamečiai ieško įvairaus 
pobūdžio darbo rokiškyje ir 
aplink. Siūlykite a.ž. .  
Tel. 8 678 57 899. 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

KITA

•  Nebrangiai 6 kub. m eglės 
rąstų. Ilgis 6 m .  
Tel. 8 616 87 163. Rokiškis
• Daiktus iš garažo valymo.  
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis
•  Tvarkingus senovinius 
pokario laikotarpio lagaminus. 
Interjerui, rekvizitui ir kitiems 
poreikiams. Kaina 5 Eur/vnt . 
Tel. 8 682 20 068. Rokiškis
•  Naujas ištraukiamas kopėčias. 
Ilgis 7 m . Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 659 64 181. Rokiškis
•  Įvairias skaldytas malkas. 

Vežu po 2,5 m. Info telefonu . 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 602 87 040. 
Rokiškis
•  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

NUOMA

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

NEKILNOJAMASIS TURTAS

•  2 kambarių butą Panevėžio g. 
7 aukštas, namas renovuotas . 
Tel. 8 634 88 847. Rokiškis
•  Sodybą. 6 km nuo Rokiškio, 
link Žiobiškio, Buteikių kaime. 
Ūkiniai pastatai, pirtis, rūsys. 
Reikalingas remontas. 30 a 
žemės . Kaina 7000 Eur.  
Tel. 8 605 70 336. Rokiškis
•  3 kambarių butą renovuotame 
name. 4 aukštas. Pigus 
išlaikymas, labai šiltas. 
Renovacija mokama. Viduje 
reikalingas kapitalinis remontas 
. Kaina 46000 Eur.  
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Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
•  2 kambarių butą Panevėžio 
g. 34. 5 aukštas, plastikiniai 
langai, į dvi puses. Erdvi 9,3 kv. 
virtuvė. Priklauso rūsys . Kaina 
30500 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
•  2 kambarių butą P. Širvio g., 
Rokiškis. Teirautis telefonu . 
Tel. 8 679 50 829. Rokiškis
•  2 kambarių butą Laisvės g. 3 
aukštas iš 3. Galima gyventi iš 
karto . Kaina 27000 Eur.  
Tel. 8 682 78 019. Rokiškis
•  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

• Perleidžiame retro stiliaus 
medines tvirtas tvarkingas 
natūralaus medžio kėdes. 
Perlakavus, perdažius puiki 
būklė. Kaina už visas tris - 15 
Eur. Tel. 8 682 20 068. Rokiškis
•  Lentyną. Aukštis 1,64 cm, 
plotis 62 cm . Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 620 31 551. Rokiškis
•  Duris. Matmenys su stakta 
93x210 cm. 3 vnt. (su stiklais) 
po 50 Eur. 64x210 cm, 1 vnt. 30 
Eur. Lauko duris 87x203 cm, 
kaina 30 Eur .  
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis

BALDAI

•  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
• Geros būklės dvigulę lovą. 
Plotis 160 cm, ilgis 200 cm. Su 
grotelėmis ir dviem labai gerais 
čiužiniais po 80 cm pločio 
arba be jų. Nuotraukoje lovoje 
esantis čiužinys neparduodamas. 
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

• Geros būklės šaldytuvą su 
šaldikliu ir šaldiklį.  
Tel. 8 600 48 659. Rokiškis
•  Šaldiklį Snaigė Design Line. 
Naudotas, bet nebereikalingas . 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 604 83 293. 
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
•  Trys 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.  

BUITINĖ TECHNIKA

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

•  Dovanoju dvejas Rokiškio 
Juozo Tūbelio progimnazijos 
uniformas. 164 cm ir 158 cm . 
Tel. 8 652 92 396. Rokiškis
•  Dovanoju jauną vokiečių 
aviganį. Piepalių k .  
Tel. 8 602 36 899. Rokiškis
•  Dovanoju savo berniuko 
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
• 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

DOVANOJA

DRABUŽIAI/AVALYNĖ
• Dėvėtus drabužius iš 
Skandinavijos. Maišais. 
Nerūšiuoti. Galima rasti 
visko: striukių, megztukų, 
marškinėlių ir t.t. Vyriški, 
moteriški, vaikams, 
paaugliams. Visiems metų 
laikams. Maišo svoris apie 
120 kg. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 610 06 806. Rokiškis
•  Labai gražią elegantišką 
suknelę. Medžiagytė labai 
maloni ir švelni. Dydis M . 
Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
•  Vieną kartą dėvėtus 
marškinius ir varlytė. Dydis 
98 . Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
•  Puošnią elegantišką 
suknelę. Tinka įvairioms 
progoms: vestuvėms, 
jubiliejiams, krikštynoms. 
Dydis M . Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
•  Rankinę ir piniginę. 
Komplektukas kačių 
mylėtojai ir gerbėjai. Rankinė 
lengva, viduje yra kišenėlių. 
Galima užsidėti ilgą dirželį . 
Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
•  Kartą dėvėtą sijoną. Dydis 
XL - 54 . Kaina 7 Eur.  
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
•  Vestuvinę pagalvėlę 
žiedams . Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• 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
• Sauskelnes, 35 vnt. 5 Eur. 
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

•  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

GARSO TECHNIKA

•  Samsung Galaxy S20. 
Idealios išvaizdos, nes visą 
laiką buvo naudotas su 
silikoniniu dėklu ir apsauginiu 
stikliuku. Nedaužtas ir 
neremontuotas. Viskas veikia 
kaip priklauso. Yra dėžutė, 
įkroviklis. Pridėsiu naują 
juodą silikoninį dėklą . Kaina 
270 Eur. Tel. 8 697 41 092. 
Rokiškis
•  Xiaomi Poco X3 Pro. 
Versija 6 - 128 GB. Puikios 
būklės, pilnas komplektas, du 
dėklai. Kaina galutinė . Kaina 
130 Eur. Tel. 8 611 61 207. 
Rokiškis
•  Gerai veikiantį nedužusi 
telefoną Huawei P30 Lite 
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

MOBILIEJI TELEFONAI
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Informuojame žemės sklypo Nr.7385/0003:42 esančio Steponių 
k., Rokiškio k. sen., Rokiškio r., paveldėtojus, kad R.Barono žemė-
tvarkos darbų įmonės matininkas Eugenijus Mikulėnas (kvalifi-
kacijos pažymėjimo Nr.2M-M-328) 2022-08-24 d. 10 val. vykdys 
žemės sklypo Nr.7385/0003:45 esančio Steponių k., Rokiškio k. 
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. 1833

Informuojame SB"Vingerinė" pirmininką, kad R.Barono žemė-
tvarkos darbų įmonės matininkas Eugenijus Mikulėnas (kvalifi-
kacijos pažymėjimo Nr.2M-M-328) 2022-08-24d. 10 val. vykdys 
žemės sklypo (kadastro Nr. 7385/0003:45), esančio Vingerinės 
4-oji g.10., Steponių k., Rokiškio k.sen., Rokiškio r., ribų ženkli-
nimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis 
į R.Barono žemėtvarkos įmonės R.Baroną adresu Taikos g.5, Ro-
kiškis el. paštu rim@parok.lt. arba telefonu 861295721

Užs. 1834

• Mielai priimtume į savo 
šeimos ratą mažą katinėlį 
(berniukas ar mergytė 
nesvarbu). Ne vyresnius 
kaip dviejų mėnesių. 
Labai norėtume baltos, 
juodos arba pilkos spalvos. 
Margų, ryžiukų ar panašiai 
nesiūlykite. Tik Rokiškis.  
Tel. 8 632 92 334. 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

PRAŠO PADOVANOTI

•  Fiskars L74 sekatorių 
žalioms šakoms, genėjimui. 
Kaip ir visi Fiskars gaminiai, 
pasižymi patogumu, kokybe, 
patvarumu, ilgaamžiškumu. 
Labai geros būklės, naudotas 
nedaug. Už mažiau nei pusę 
kainos . Kaina 17 Eur.  
Tel. 8 682 20 068. Rokiškis
•  Akumuliatorinės žolės 
žirklės Gardena ClassicCut. 
Pakraunama laidu. Patogu 
naudoti. Puikus pagalbininkas 
peraugusios žolės, stiebu 
prikirpimui, ties bordiurais 
ar tiesiog formavimui palei 
augalus ir kt . Kaina 22 Eur. 
Tel. 8 682 20 068. Rokiškis
• Kultivatorių - frezą. Kaina 
199 Eur. Tel. 8 625 04 387. 
Rokiškis
•  Benzininę savaeigę 
žoliapjovę . Kaina 90 Eur. 
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
•  Elektrinę žoliapjovę Toro . 
Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
•  Tvarkingą traktoriuką 

SODO, DARŽO TECHNIKA

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

•  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

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS

•  Dviračių laikiklį 
Volkswagen T4 . Kaina 
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

•  Elektrinį trifazį diskinį 
pjūklą . Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 642 05 029. Rokiškis
• 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

STATYBINĖ ĮRANGA

• 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

•  Traktoriaus T-16 
dokumentus . Kaina 350 Eur. 
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis
•  Tralą rulonams vežti. Ilgis 
4,50 m, plotis 2,85 m . Kaina 
350 Eur. Tel. 8 672 76 732. 
Kupiškis
•  Traiškytuvą. Piepalių k . 
Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 602 36 899. Rokiškis
• Viengubą grėblį Rokiškio 

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

gamyklos. Naujas diržas, 
automobiliniai ratai, visos 
spyruoklės. Kalvių km.. 
Kaina 500 Eur.  
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

•  Ford Galaxy dalimis .  
Tel. 8 628 47 947. Kupiškis
•  Škoda Octavia dalimis. 1,9 
l, 66 kW . Tel. 8 628 47 947. 
Kupiškis
•  Audi A4 dalimis. 1997 m., 1,9 
l, 66 kW, TDI, sedanas. Žalios 
spalvos. Skaitau ir sms . Kaina 
350 Eur. 
 Tel. 8 606 74 172. Rokiškis
•  Lietus ratus R16 su 
padangomis. Tarpas tarp skylių 
5x100. Ratai nuo Golf 4 . Kaina 
120 Eur.  
Tel. 8 606 74 172. Rokiškis
• 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
• 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 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

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

•  Mažai naudotą moterišką 
dviratį . Tel. 8 622 75 014. 
Rokiškis
•  Moterišką naują dviratį. 
Ratai 28. Stabdžiai kojiniai, 
šviesos, kojelė atraminė . Kaina 
145 Eur. Tel. 8 659 64 181. 
Rokiškis
•  Tvarkingą dviratį paugliui 
. Kaina 45 Eur. Tel. 8 612 28 
947. 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
•  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.  

TRANSPORTO PRIEMONĖS

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
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Saugaus eismo taisykles 
prisiminti kvies „Saugaus eismo 
stotelės“

Lietuvos automobilių 
kelių direkcijos organi-
zuojamos saugaus eismo 
stotelės nuo pirmadienio 
pradeda kelionę po Lie-
tuvą.

Mėnesį truksiančio pro-
jekto metu iki rugsėjo 2 
dienos skirtinguose šalies 
miestuose ir miesteliuose 
veiks 98 saugaus eismo 
stotelės, kuriose Kelių di-
rekcijos saugaus eismo 
ekspertai su lankytojais 
bendraus įvairiomis sau-
gaus eismo temomis.

Kaip ir pernai, taip ir 
šiemet, didžiausias dėme-
sys bus skirtas labiausiai 
pažeidžiamiems eismo da-
lyviams – pėstiesiems, dvi-
račių, paprastų ir elektrinių 
paspirtukų vairuotojams, 
nurodo Lietuvos automo-
bilių kelių direkcija.

„Jau trečią kartą organi-

zuojamos akcijos privalu-
mas tas, jog eismo dalyviai 
gali tiesiogiai bendrauti su 
mūsų saugaus eismo speci-
alistais, todėl tokia infor-
macijos perdavimo forma 
yra efektyviausia. Į sau-
gaus eismo stoteles užsukę 
dalyviai gali ir patys akty-
viai, diskutuoti ir užduoti 
jiems rūpimus klausimus 
apie saugų eismą“, – sako 
Transporto infrastruktūros 
planavimo ir inovacijų de-
partamento direktorius Ai-
varas Vilkelis.

Šia akcija ypač siekia-
ma atkreipti jaunųjų eis-
mo dalyvių dėmesį. Kelių 
direkcijos saugaus eismo 
specialistai padės tiek bū-
simiems pirmokams, tiek 
suaugusiesiems ne tik at-
rasti savo saugų maršrutą, 
bet ir patars, kaip saugiai 
pereiti gatvę, pamokys, 
kaip taisyklingai naudoti 

atšvaitus.
Parenkant saugaus eis-

mo stotelių vietas, kaip ir 
praėjusiais metais, orien-
tuotasi į mažesnius mieste-
lius ir gyvenvietes, kurio-
se rečiau organizuojamos 
saugaus eismo akcijos, 
tačiau eismo įvykiai su nu-
kentėjusiais pėsčiaisiais ar 
dviratininkais yra sąlygiš-
kai dažnesni. 

Daugiau informacijos 
kur ir kada vyksta akcija 
„Saugaus eismo stotelės“ 
galima sužinoti apsilan-
kius Kelių direkcijos tin-
klalapyje.

Lietuvos automobilių 
kelių direkcijos organi-
zuojamos saugaus eismo 
stotelės Rokiškio rajone 
lankysis 2022 metų rug-
pjūčio 30 dieną Kriaunose 
ir Jūžintuose.

BNS inform.

Seime registruotos 
pataisos taikyti netermi-
nuotą 9 proc. pridėtinės 
vertės mokesčio (PVM) 
tarifą viešbučiams. Šį 
lengvata viešbučiams 
taikoma jau septynerius 
metus. 

Pridėtinės vertės mo-
kesčio įstatymo pataisą 
trečiadienį Seime regis-
travo Biudžeto ir finansų 
bei Ekonomikos komitetų 
pirmininkai konservatoriai 
Mykolas Majauskas ir Ka-
zys Starkevičius. 

Jų teigimu, pataisa ska-
tins smulkų ir vidutinį 
verslą išlaikyti apgyvendi-
nimo paslaugų sektoriaus 
konkurencingumą paly-
ginti su kitomis Europos 
Sąjungos (ES) šalimis, ma-
žins šešėlį apgyvendinimo 
paslaugų sektoriuje. 

„Daugelyje šalių tam 
(apgyvendinimo paslau-
goms – BNS) yra 9 proc.“, 
– BNS sakė K. Starkevi-
čius. 

Jis tikisi, kad dėl neaug-
siančio tarifo nedidės ir 
paslaugų kainos, pritrauks 
turistų ir leis Lietuvai atsi-
kratyti „pafrontės zonos“ 
įvaizdžio, dėl ko kai kurie 
keliautoja vengia atvykti.

„Tai tokia pataisas dėl 
lengvatos palikimo bus 
kaip kompensacija viešbu-
čiams“, – teigė K. Starke-
vičius. 

Jei Seimas pataisos ne-
priims, nuo 2023 metų 
sausio apgyvendinimo pas-
laugoms būtų taikomas 21 
proc. PVM.  

Ekonomistai tokį siūly-
mą vertina atsargiai – kai 
kurie sako, kad įmonės 
turėtų grįžti prie įprastos 
konkurencijos. Kiti siūlo 
įvertinti, kad nuo pande-
mijos nukentėjo ir daugiau 
verslų, bet tuo pačiu teigia, 
kad lengvatą panaikinti 
būtų sudėtinga.  

Lietuvos banko valdy-
bos pirmininkas Gedimi-
nas Šimkus yra sakęs, kad 
nepritaria siūlymui pra-

tęsti lengvatą. Pasak G. 
Šimkaus, centrinis bankas 
buvo skeptiškas kuomet 
buvo pasiūlyta taikyti šią 
lengvatą, neigiamai žiūri 
ir į jos tolesnį išsaugojimą.

 Apgyvendinimo pas-
laugoms 2002-2008 metais 
buvo taikytas lengvatinis 5 
proc. PVM  tarifas. 2012 
metų pradžioje lengvatinis 
tarifas buvo panaikintas ir 
nebuvo taikytas iki 2014 
metų pabaigos. 9 proc. 
PVM tarifas vėl nustaty-
tas nuo 2015-ųjų, numaty-
ta, kad jis galios iki 2022 
metų pabaigos.

Dėl lengvatinio 9 proc. 
PVM tarifo taikomo ap-
gyvendinimo paslaugoms, 
Finansų ministerijos duo-
menimis, pernai valstybės 
biudžetas nesurinko apie 
14 mln. eurų. 
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Seime registruotos pataisos dėl 
neterminuotos PVM lengvatos 
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Rugpjūčio 2-oji, 
antradienis, 
31 savaitė.

Iki Naujųjų liko  151 dienos.
Dangaus kūnai: 

saulė teka 5.30 val., 
leidžiasi 21.18 val. 

Dienos ilgumas 15.48 val.
Mėnulis (jaunatis) 

Ubagų diena, Porciunkulė, Šv. 
Mergelės angeliškosios šventė

Romų genocido atminimo diena

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Alfonsas, Euzebijus, Guoda, 

Gustavas, Steponas, Tautvydas
Rytoj: Lidija, Mangirdas, 

Lengvinė, Augustė
Poryt: Gerimantas, Milgedė, 

Dominykas

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1875 — gimė Mstislavas Dobu-
žinskis, lietuvių scenografas, tapyto-
jas ir grafi kas. Mirė 1957 m.

1918 — gimė literatūros tyrinė-
tojas Jonas Zinkus.

1924 — Berlyne gimė Stasys 
Lozoraitis, diplomatas, politikas, tei-
sininkas. Mirė 1994 m.

1931 — gimė dailininkė Lelija 
Bičiūnaitė.

1936 — gimė poetas ir žurnalis-
tas Leonardas Valaitis.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1552 — Vokietijos liuteronams 
suteikta religijos išpažinimo laisvė.

1589 — nužudytas Prancūzi-
jos karalius Henrikas III, žinomas ir 
Henriko Valua vardu.

1754 — gimė Piere Charles 
L&#39;Enfant (Pjeras Čarlzas Len-
fantas), prancūzų inžinierius, supla-
navęs JAV sostinę Vašingtoną.

1788 — mirė anglų dailinin-
kas Thom Gainsborough (Tomas 
Geinsboras).

1799 — mirė prancūzas Etien-
ne-Jacques de Montgolfi er (Etje-
nas Žakas Mongolfjė), oro baliono 
išradėjas.

1830 — po sukilimo Paryžiuje 
buvo priverstas atsistatydinti kara-
lius Karolis IX.

Post scriptum
Apskritai pasaulis juda į priekį, 
tačiau jaunimui kaskart tenka 

pradėti iš naujo.

Traškūs saldžiarūgščiai marinuoti 
agurkų gabaliukai

PARUOŠIMO BŪDAS:
1. Agurkus pjauti perpus, nedideliu šaukšteliu išskobti sėklas ir puses supjaustyti 1-2 cm storio 
griežinėliais.
2. Imti didesnį puodą, geriau platesnį. Iš karto virti 3 litrus marinato, nes net ir jo likus, kitą dieną 
jame vėl galima blanširuoti agurkus ir gaminti konservus. Tačiau proporciją, kad būtų aiškiau, 
aprašyta vienam litrui vandens.
3. Vandenį kaitinti iki užvirimo, berti cukrų ir druską ir maišyti, kol ištirpsta, o vanduo pradeda 
kunkuliuoti.
4. Supilti actą ir iškart į puodą dėti agurkų gabaliukus. Blanširuoti, vis pamaišant, kol agurkų oda 
pakeičia spalvą. Tuomet suberti prieskonius, pavirti apie 1 minutę ir agurkus su visu skysčiu su-
dėti į paruoštus stiklainius. Juos užsukti, apversti ant pledo ir palikti iki pilnai atvėsta.
Patarimai:
• Šiems konservams naudoti žalius, bet jau storapilvius agurkus. Jų žievė būna kieta, todėl agur-
kų gabaliukai lieka traškūs.
• Šie konservai puikiai laikosi namų spintelėje. Atidarius jau vertėtų perdėti į šaldytuvą. O ir prieš 
valgant neprošal palaikyti šaldytuve, visgi gera taisyklė, kad maistas turi būti arba karštas, arba 
šaltas.
• O kas yra recepte keliskart paminėtas blanširavimas? Lietuvių žodynas sako, kad: „Blanširuoti – 
(pranc. blanchir – nuplikyti, apvirinti) – apvirinti ar nuplikyti verdančiu vandeniu arba garais žuvis, 
vaisius, daržoves ir kt., juos konservuojant ir norint išlaikyti jų spalvą.“

INGREDIENTAI:
• 1 litras vandens
• 150 mililitrų obuolių acto
• 90 gramų cukraus
• 30 gramų rupios druskos
• 1 šaukštas prieskonių marinavimui 
mišinio

Geriausiems šalies studentams 
skirtos vardinės prezidentų 
premijos

28 studentai, įvertinti už 
puikius akademinius pa-
siekimus įvairiose studijų 
kryptyse, tapo 2022–2023 
studijų metų prezidentų 
vardinių stipendijų laure-
atais.

Lietuvos prezidentų An-
tano Smetonos, Aleksandro 
Stulginskio, Kazio Griniaus, 
Jono Žemaičio ir Algirdo 
Brazausko garbei įsteigtos 
stipendijos geriausiai besi-
mokantiems šalies studen-
tams skiriamos kiekvienais 
metais, pirmadienį pranešė 
Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerija (ŠMSM).

Pasak pranešimo, kandi-
datai stipendijoms atrenkami 
pagal jų pasiekimus studi-
jose, mokslinėje, visuome-
ninėje ir meninėje veikloje. 
Studentai įvertinami už itin 
aukštus studijų rezultatus, 
dalyvavimą konkursuose, 
ekspedicijose ir studentų 
mokslinės praktikos projek-
tuose, paskelbtus mokslo 
darbus ir kt. 

Stipendijas gausiantys 
studentai studijuoja bakalau-
ro, magistrantūros ir vien-
tisųjų studijų programose 
vienuolikoje šalies aukštųjų 
mokyklų – aštuoniuose uni-
versitetuose ir trijose kolegi-
jose. 

Šiemet daugiausia stipen-
dijų – trylika – skiriama stu-
dentams iš Vilniaus universi-
teto. Trys stipendijos atiteks 
Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijos studentams, po 
dvi keliaus į Kauno techno-
logijos ir Vilniaus Gedimino 
technikos universitetus, po 
vieną – į Lietuvos sveikatos 
mokslų, Vytauto Didžiojo ir 
Klaipėdos universitetus bei 
Vilniaus dailės akademiją. 

Prezidentų vardinės sti-
pendijos taip pat skiriamos 
dviem studentams iš Kauno 
kolegijos, po vieną pasida-

lins Vilniaus ir Šiaulių vals-
tybinė kolegijos. 

Devyniems studentams 
prezidentų vardinės stipen-
dijos įteikiamos už pasieki-
mus humanitarinių mokslų 
ir menų studijose. Penki 
geriausi studentai atrinkti iš 
gyvybės, sveikatos, veteri-
narijos ir žemės ūkio moks-
lų bei sporto studijų grupės. 
Dar penki – iš inžinerijos ir 
technologijos mokslo studi-
jų grupės, taip pat penki iš 
socialinių ir ugdymo moks-
lų, teisės, verslo ir viešosios 
vadybos studijų grupės. Ke-
turi studentai įvertinti už itin 
aukštus rezultatus matema-
tikos, informatikos ir fi zinių 
mokslų studijose. 

Bakalauro studijų pro-
gramose studijuojantiems 
studentams skiriamų stipen-
dijų dydis siekia 230 eurų 
(5 BSI), iš viso jų teikiama 
penkiolika. Studijuojantie-
siems magistrantūros arba 
vientisųjų studijų progra-
mose teikiamos 322 eurų (7 
BSI) dydžio stipendijos, to-
kių šiemet trylika. 

Geriausiems studentams 
kasmet numatoma iki 30 
prezidentų vardinių stipen-
dijų. Į jas gali pretenduo-
ti visų aukštųjų mokyklų 
studentai, studijuojantys 
valstybės fi nansuojamose ir 
nefi nansuojamose vietose. 
Kandidatūras stipendijoms 
teikia aukštosios mokyklos, 
jas vertina Lietuvos mokslų 
akademijos ekspertai. 

Prezidentų vardinės sti-
pendijos įsteigtos 1995 me-
tais, siekiant pagerbti Lietu-
vos prezidentus ir paskatinti 
geriausius šalies studentus. 

BNS inform.

Daugiau nei pusė gyventojų 
priešiškų komentarų nelaiko 
saviraiškos laisve – apklausa

Daugiau nei pusė Lie-
tuvos gyventojų priešiškų 
komentarų internete ne-
laiko saviraiškos laisve, 
o asmeniškai susidūrę su 
neigiamais komentarais 
internete į teisėsaugą 
kreiptųsi ketvirtadalis, 
rodo Lygių galimybių 
kontrolieriaus tarnybos 
užsakymu birželį atlikta 
apklausa.

„Spinter tyrimų“ atlik-
tos apklausos duomenimis, 
su teiginiu, kad neigiami 
komentarai internete apie 
tam tikras visuomenės gru-
pes yra saviraiškos laisvės 
išraiška, nesutinka arba vi-
siškai nesutinka 59 proc. 
apklaustųjų. Prieš dvejus 
metus atliktos apklausos 
metu tokios pozicijos lai-
kėsi 46 proc. respondentų.

Lygių galimybių kontro-
lieriaus tarnybą šią savaitę 
paskelbtame pranešime 
pažymi, kad per praėju-
sius dvejus metus išaugo 
gyventojų, nesutinkančių, 
kad neigiami komentarai 
nedaro žalos, skaičius. Su 
teiginiu, jog neigiami ko-
mentarai internete apie tam 
tikras visuomenes grupes 
nieko nežeidžia, nesutinka 
arba visiškai nesutinka 76 
proc. gyventojų (2020 me-
tais – 70 proc.).

Su teiginiu, kad tokie 
komentarai yra tik nekalti 
juokeliai, nesutinka arba 
visiškai nesutinka 73 proc. 
apklaustųjų, 2020 metais 
metais taip manančių buvo 
62 procentai.

Pakartotinė gyvento-
jų apklausa parodė, kad 
2022 metais išaugo žmo-
nių, kurie imtųsi veiksmų, 
jei asmeniškai susidurtų su 
neigiamais komentarais in-
ternete, skaičius.

Į teisėsaugos institucijas 
kreiptųsi 24 proc., o į soci-
alinių tinklų arba interneto 
svetainės administratorių 
– 22 procentai paklaustų-
jų. Prieš dvejus metus pa-
sirengusių kreiptis į teisė-
saugą tokiu atveju buvo 18 
proc., o į administratorių 
– 15 procentų.

Apklausos dalyvių 
pasiteiravus, ar jie per 
pastaruosius metus rašė 
komentarus norėdami išsa-
kyti neigiamą savo požiūrį 
apie tam tikrą visuomenės 
grupę, 10 proc. jų atsakė 
„Taip, keletą kartų“ (2020 
metais – 5 proc.). Septyni 
iš dešimties apklaustųjų 
tokių komentarų nerašė.

76 proc. apklaustųjų su-
tiko ar iš dalies sutiko su 
teiginiu, kad prieš rašyda-
mi komentarus, ką nors sa-
kydami ar darydami įverti-

na, ar tai neįžeis, neužgaus 
kitų žmonių.

Apklausą Lygių galimy-
bių kontrolieriaus tarnyba 
inicijavo įgyvendindama 
projektus „NoPlace4Hate“ 
ir „Hatefree“. Projektų va-
dovė Rūta Juodelytė sako, 
kad pokytis neapykantos 
kalbos prevencijos srityje 
teikia vilties, kad visuome-
nė labiau atpažins neapy-
kantos kalbą ir taps mažiau 
pakanti įvairioms neapy-
kantos ir diskriminacijos 
apraiškoms.

„Džiaugiamės, kad dvie-
jų metų darbas nenuėjo 
veltui. Akivaizdu, kad po-
kyčiai visuomenėje, nors 
ir lėtai, bet tikrai vyksta“, 
– pranešime spaudai cituo-
jama R. Juodelytė.

Reprezentatyvią Lie-
tuvos gyventojų apklau-
są tarnybos užsakymu 
šių metų birželio 18–28 
dienomis atliko rinkos ir 
visuomenės nuomonės ty-
rimų kompanija „Spinter 
tyrimai“. Tyrimo metu ap-
klausta 1015 respondentų, 
paklaida 3,1 procento.

BNS inform.
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas 

Rugpjūčio 2 d. Naktį 14
Dieną 24

V,
3-8 m/s

Rugpjūčio 3 d. Naktį 12
Dieną 25

PV,
3-8 m/s

Rugpjūčio 4 d. Naktį 13
Dieną 27

P,
3-8 m/s

Orų prognozė rugpjūčio 2-4 d.

PRO MEMORIA

A. Dulkys: esame augančio 
sergamumo COVID-19 stadijoje, 
tikėtina, ja viskas ir pasibaigs

Lietuva yra augančio 
sergamumo COVID-19 
stadijoje, bet tikėtina, 
kad ja viskas ir pasi-
baigs, todėl papildomų 
ribojimų įvesti nereikės, 
sako sveikatos apsaugos 
ministras Arūnas Dulkys.

„Mes dabar esam tik di-
dėjančio sergamumo sta-
dijoj, pirma stadija, labai 
tikėtina, kad viskas ja gali 
ir pasibaigti. (...) Tokiose 
šalyse kaip Ispanija, Portu-
galija, Kipras šitos bangos 
arba praėjo, arba pradėjo 
leistis, ir jų patirtis rodo, 
kad netgi pačio piko metu 

jų sveikatos apsaugos sis-
temoms jokių didelių bėdų 
nebuvo. Tikimės, kad taip 
bus ir pas mus“, – pirma-
dienį interviu LRT sakė A. 
Dulkys.

Pasak ministro, kadangi 
situacija ligoninėse šiuo 
metu yra stabili, viduti-
niškai užimta apie šimtas 
COVID-19 skirtų lovų, 
papildomų apsaugos prie-
monių be uždarose erdvėse 
rekomenduojamų kaukių 
nereikia.

„Štai todėl dabar be re-
komendacijų dėvėti medi-
cinines kaukes uždarose 
erdvėse, transporte ir kitur, 

kur jaučiate, kad yra daug 
žmonių, be šitų dalykų kitų 
rekomendacijų šiuo metu 
nereikia“, – teigė A. Dul-
kys.

Pasak jo, karantinas 
būtų griežčiausia situaci-
ja, o praktika rodo, kad 
grėsmė sveikatos apsaugos 
sistemai Lietuvoje kyla, 
kai užimta apie 240 reani-
macijos lovų. Paskutiniais 
penktadienį skelbtais duo-
menimis, ligoninėse buvo 
gydomi 126 COVID-19 
sergantys pacientai, iš jų 
keturi – reanimacijoje.

BNS inform.

Pandėlio seniūnija
OLGA AUDRUTĖ KARAZIJIENĖ 1941-04-03 - 2022-07-26
MONIKA KALENDRIENĖ 1935-05-04 - 2022-07-24
Kamajų seniūnija
JONAS JUZELSKIS 1938-04-15 – 2022-07-22
Panemunėlio seniūnija
VANDA ELENA MATIUKIENĖ 1939-01-30 - 2022-07-24

Seimo socialdemokratai siūlo 
braukti būsimą 40 valandų 
darbo ribojimą padėjėjams

Seimo socialdemokra-
tai siūlo atsisakyti ateity-
je įsigaliojančio ribojimo 
parlamentarų padėjė-
jams ir patarėjams dirbti 
daugiau nei 40 valandų 
per savaitę.

Opozicinės frakcijos 
atstovai siūlo iš Valstybės 
tarnybos įstatymo braukti 
nuostatą, kad Seimo nario 
patarėjas ir padėjėjas gali 
eiti ne vienas politinio pa-
sitikėjimo pareigas pas tai 
pačiai frakcijai priklausan-
čius Seimo narius, bet jo 
darbo laikas negali būti il-

gesnis kaip 40 valandų per 
savaitę.

Tokia nuostata įsigalio-
tų nuo 2023 metų sausio, 
tačiau, pasak pataisas ini-
cijavusio socialdemokra-
to Eugenijaus Sabučio, ji 
būtų diskriminacinė.

„Toks įsigaliosiantis 
teisinis reguliavimas yra 
nelygiateisis ir diskrimi-
nuojantis vienus valstybės 
tarnautojus kitų atžvilgiu, 
nes nuostata bus taikoma 
tik politinio pasitikėjimo 
valstybės tarnautojams, 
einantiems pareigas Seimo 
kanceliarijoje, bet ne kito-

se institucijose“, – sakoma 
pataisos aiškinamajame 
rašte.

Parlamentarai taip pat 
atkreipia dėmesį, kad tokia 
tvarka galėtų pažeisti da-
bartinių Seimo narių padė-
jėjų ir patarėjų lūkesčius, 
nes ribojimai įsigaliotų vi-
duryje kadencijos.

Seimo narių grupė siū-
lo palikti galioti esamą 
redakciją, kuri nustato 60 
valandų darbo per savaitę 
maksimalią ribą.

BNS inform.

Labiausiai visuomenė pasitiki ugniagesiais 
gelbėtojais ir kariuomene

Lietuvos visuomenė 
labiausiai pasitiki ugnia-
gesiais gelbėtojais ir ka-
riuomene, rodo šeštadie-
nį paskelbta „Lietuvos 
ryto“ užsakymu atlikta 
„Vilmorus“ apklausa.

Jos duomenimis, ugnia-
gesiais gelbėtojais pasi-
tiki 90,8 proc. apklaus-
tųjų (90,9 proc. gegužę), 
kariuomene – 65,8 proc. 

(64,1 proc.), trečioje vie-
toje yra policija su 60,9 
proc. gyventojų pasitikė-
jimu (65,3 proc. prieš mė-
nesį).

„Sodra“ pasitiki 60,7 
proc. apklaustųjų, pa-
sieniečiais – 52,9 proc., 
sveikatos apsauga – 51,6 
proc., Bažnyčia – 47,5 
proc., švietimu – 44,5 
proc., bankais – 40,6 
proc., o Prezidentūra – 

40,4 procento.
Tuo metu labiausiai gy-

ventojai nepasitiki partijo-
mis, Seimu, žiniasklaida, 
Vyriausybe ir teismais.

Visuomenės nuomonės 
ir rinkos tyrimų centro 
„Vilmorus“ reprezentatyvi 
apklausa atlikta birželio 
9–18 dienomis, tyrimo re-
zultatų paklaida siekia 3,1 
procento.

BNS inform.

VMI 867 tūkst. gyventojų 
grąžino 252 mln. eurų GPM

Valstybinė mokesčių 
inspekcija (VMI) šiemet 
867 tūkst. gyventojų per-
vedė per 252 mln. eurų 
pajamų mokesčio (GPM) 
permokos.

Permoka gyventojams 
dažniausiai susidarė dėl 
taikyto mažesnio nei pri-
klauso neapmokestinamų-
jų pajamų dydžio (NPD) 
taip pat dėl GPM lengvatų, 
pirmadienį pranešė VMI.

„Deklaracijas pateikę, 
tačiau permokų iki liepos 

31 dienos nesulaukę gy-
ventojai turėtų pasitikrinti, 
ar jiems nereikia patikslin-
ti deklaracijos“, – praneši-
me sakė VMI Mokestinių 
prievolių departamento 
direktorė Inga Gedminienė

Anot jos, deklaracijas 
dar turėtų patikslinti be-
veik 31 tūkst. gyventojų, 
kuriems dėl to sugrįžtų 9 
mln. eurų GPM.

Mokesčio permoka grą-
žinama tada, kai gyven-
tojas yra pateikęs ar pa-

tikslinęs visas privalomas 
ankstesnių metų pajamų 
deklaracijas, o taip pat, jei 
reikia, ir nekilnojamojo 
turto mokesčio deklaraci-
jas. 

Praėjusiais metais 245 
tūkst. gyventojų deklara-
vo 249 mln. eurų mokėtino 
GPM. Daugiau nei 1 mln. 
gyventojų VMI grąžino 
apie 267 mln. eurų GPM 
permokos. 

BNS inform.
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- Tu geriau patylėk... 
Trijų vaikų motina!

- Tai tu patylėk, dviejų 
vaikų tėve!

***
Žmogus susiruošė 

žvejoti. Pasiėmė šunį ir 
meškerę. Įsėdo į valtį 
ir plaukia. Žiūri ešerys 
išlenda. Ešerys sako:

- Duok saldainį!
Žmogus žiūri tai į šunį, 

tai į ešerį, tai į šunį, tai į 
ešerį. Šuo sako:

- Ko į mane žiūri? Aš 
pats apakęs!

***
Mokytoja klausia:
- Vaikučiai, kas yra 

mumija?
Petriukas atsako:
- Konservuota 

karalienė.
***
Viršininkas sako savo 

pavaldiniui:
- Ką jūs čia veikiate?
- Vykdau jūsų 

paliepimą.
- Bet aš nieko 

neliepiau!
- O aš nieko ir nedarau.

Politikas žvejoja, pagauna 
auksinę žuvelę ir sako:

- Tu dabar išpildysi 3 
mano norus.

Žuvelė atsako:
- Geriausiu atveju tik 1!
- Na gerai, tada aš noriu, 

kad Pakistane baigtųsi karas.
- Aš nežinau, kur yra tas 

Pakistanas. Geriau galvok 
kitą norą...

- Na gerai. Padaryk mano 
žmoną gražią.

- Parodyk man jos 
nuotrauką.

Politikas atneša 
nuotrauką, žuvelė pasižiūri 
ir sako:

- Atnešk gaublį, ieškosim 
Pakistano.

***
- Žmonai nupirkau žiedą 

su deimantu. Tai jau dvi 
savaites su manimi nekalba.

- Kodėl?
- Prieš pirkdamas tokią 

sąlygą iškėliau.
***
Madų demonstravimas. Jį 

stebi vyras ir žmona. Vyras 
negali atitraukti akių nuo 
manekenių. Žmona:

- Užteks spoksoti! Einam 
namo, jos ne tavo nosiai!

Vaikinas įeina į barą ir 
sušunka:

- Barmene, kai Džo geria, 
tai visi geria!

Barmenas pripila jam ir 
visiems kitiems, sėdintiems 
bare, po bokalą. Praėjus 
ketvirčiui valandos, tas pats 
vaikinas vėl sušunka:

- Barmene, kai Džo geria, 
tai visi geria!

Barmenas dar kartą 
aptarnauja jį ir visus kitus. 
Kai ateina laikas mokėti, 
Džo sušunka:

- Kai Džo moka, tai visi 
moka!

***
- Mama, o kai aš 

užaugsiu, į ką būsiu panaši?
- Į mane.
- Tikrai į tave?
- Žinoma, o į ką gi 

daugiau?
- Ir kam tada gyventi.
***
Kalbasi dvi sekretorės:
- Tai sakai, viršininkas 

buvo geros nuotaikos, 
kai paprašei jo padidinti 
atlyginimą?

- Taip, jis vos nemirė iš 
juoko.

***

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

AUGALAI
•  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

• Pigiai naudotus triušių 
narvus. Daugiau perkant, 
vienas dovanų. Obeliai. 
Tel. 8 686 87 492. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

•  Raudonuosius serbentus. 
Kaina sutartinė . 
Tel. 8 678 81 317. Rokiškis
•  Raudonuosius serbentus. 
Išsiskinti patiems, netoli 
Kriaunų km . 
Tel. 8 458 33 355. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

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

PREKĖS VAIKAMS

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

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA


