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Rokiškio rajono mokyklų vadovai vieningi – 
Rugsėjo 1-osios šventės vyks

3 p.

Mieli mokiniai ir mokytojai,Mieli mokiniai ir mokytojai,
sveikiname visus, su jauduliu ir 

jaunatvišku veržlumu pradedančius naujus 
mokslo metus. Tegul jie bus sėkmingi ir 
kūrybingi, skatinantys tobulėti ir stiebtis 
aukštyn. Tegul kiekviena mokslo diena 
dovanos pažinimo džiaugsmą!

SU RUGSĖJO 1-ąja!
Savivaldybės meras Ramūnas GODELIAUSKAS
Savivaldybės mero pavaduotojas Tadas BARAUSKAS

Administracijos direktorius Andrius BURNICKAS
Administracijos direktoriaus pavaduotojas 

Valerijus RANCEVAS
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas 

Aurimas LAUŽADIS

Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjungos seminaro metu
siekta atkreipti dėmesį į šia liga sergančius žmones

3 p.

3 p.
Rokiškio psichiatrijos ligoninės direktoriaus 
konkursą laimėjo A. Liausėdas
Pauliaus Širvio lyrika jaukiame muziejuje 
Uoginiuose ir Laukminiškiuose

5 p.

q q Visos kapų tvarkymo ir Visos kapų tvarkymo ir 
restauravimo paslaugos.restauravimo paslaugos.
q q Paminklų gamyba, kapų tvarkymas.Paminklų gamyba, kapų tvarkymas.
  q q Natūralaus akmens paminklai Natūralaus akmens paminklai 
ir kiti gaminiai.ir kiti gaminiai.
q q Priimame nestandartinius Priimame nestandartinius 
užsakymus.užsakymus.
q q Dirbame visoje Lietuvoje.Dirbame visoje Lietuvoje.

q q Suteikiame garantiją ir galimybę mokėti dalimis.Suteikiame garantiją ir galimybę mokėti dalimis.
q q Siūlome nuolatinę kapaviečių priežiūrą: Siūlome nuolatinę kapaviečių priežiūrą: 
sodinti ir laistyti gėles, uždegti žvakes švenčių metu.sodinti ir laistyti gėles, uždegti žvakes švenčių metu.

Tel. +370 695 01401Tel. +370 695 01401
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Rokiškio savaitės įvykių apžvalga

Sigtas Daščioras – apžvelgė rajono savaitės įvykius.

Rokiškėnai gali džiaug-
tis: nepatingėję balsuoti už 
savo miestą, laimėjo mo-
toakrobato Aro Gibiežos 
ir jo bičiulių pasirodymą. 
Proga pamatyti tokio lygio 
žvaigždę būna ne kasdien. 
Tačiau Rokiškio sėkmė at-
skleidė ir kitą problemą, 
ryškiai paženklintą kelinin-
kų kūgeliais Taikos gatvės 
turgelyje. Labiausiai iš visų 
Rokiškio atributų šiame 
šou buvo pagarbintos... jos 
didenybės duobės. Tai jos 
buvo kuo rūpestingiausiai 
paženklintos. Tai aplink jas 
ratelį šoko net trys motoci-
klai. O jei rimtai, tai šito-
kiam renginiui net padorios 
vietos nėra: visur duobėta. 

Masiniuose renginiuose 
vis opesnis korona viruso 
klausimas. Pamažu infekcija 
priartėjo ir prie mūsų rajono. 
Jei anksčiau būdavo tik in-
fekuoti, tačiau besimptomiai 
ligoniai, tai dabar, pasak rajo-
no savivaldybės Ekstremalių 
situacijų komisijos vadovo 
Andriaus Burnicko, panašu, 
kad turime ir sergantįjį.

Pamažu komentaruose at-
gyja ir virtuali kaukių nešio-
jimo inspekcija: kiekvienos 
šventės aprašyme būtinai 
reikia pridėti komentarą, ko-
dėl žmonės be kaukių ir ne-
silaiko metro atstumo. Žino-
ma, įstatymų, kad ir kaip jie 
nepatiktų, laikytis būtina. Bet 
ir renginių organizatoriai ne-
gali su liniuote atstumų tarp 
žmonių matuoti. O ir kaukės 
jau seniai ne deficitas. Juolab, 
kad kaip juokaujama, taupūs 
lietuviai jas kruopščiai spin-
toje laikė nuo pat birželio 
pradžios.

Karantinas ne visiems 
buvo ramybės ir saviizoliaci-
jos metas. Štai Vastybinė dar-

bo inspekcija per pirmąjį šių 
metų pusmetį nustatė per 1,5 
tūkst. su darbo teise susiju-
sių pažeidimų, arba viso labo 
pusantro karto daugiau, nei 
pernai per tą patį laikotarpį. 
Rokiškėnai nedaug prisidėjo 
prie šios statistikos gerinimo: 
buvo nustatyti 22 darbo teisę 
reglamentuojančių teisės aktų 
pažeidimai. Didžiausią baudą 
– 1000 Eur – teko sumokėti 
įmonei, kurioje dirbo nelega-
lus darbuotojas. 

Politikos padangėje nau-
jienų mažai. Iki Seimo rin-
kimų likus kiek daugiau nei 
mėnesiui, politinės partijos 
dar neskuba pristatyti savo 
programų. Tiesa, šią savaitę 
partijos, kurios dalyvauja rin-
kimuose, buvo sunumeruo-
tos. Tai dabar bus nors tiek 
apie jų dalyvavimą rinkimuo-
se žinoma. Nors, sprendžiant 
iš komentarų, kai kurie ro-
kiškėnai iki šiol dar nežino, 
kad Seimo narius rinks ne tik 
vienmandatėje, bet ir daugia-
mandatėje apygardoje. 

„Rokiškio Sirena“ visuo-
menės informavimo tenden-
cijomis domisi nuolat. Mūsų 
komanda – nuolatinė įvai-
riausių mokymų dalyvė. O 
šią savaitę ir redakcijoje buvo 
surengti Pilietinio atsparumo 

iniciatyvų organizacijos bei 
Vokietijos ambasados orga-
nizuojami mokymai visuo-
menei. Ir gyvai, ir tiesioginės 
transliacijos metu rokiškėnų 
dėmesio netrūko: paskaitą 
peržiūrėjo beveik du su puse 
tūkstančio žiūrovų. 

Kultūrinis gyvenimas, lyg 
bandant atsigriebti už pirmo-
jo pusmečio štilį, kaip niekad 
aktyvus. Festivalis Startas 
kviečia rokiškėnus pakalbė-
ti... apie Rožinį arklį. 

Tiesą sakant, ir ne tik. Jau-
nimo festivalyje didžiausio 
anšlago turėjo sulaukti disku-
sija apie kasiaką ir baudžiaką. 
Bet va bėda... Diskusijoje pa-
noro dalyvauti ir kostiumuoti 
dėdės. O tokių akivaizdoje 
jaunimui tik ir belieka vaiz-
duoti dorus ir pamaldžius. Ir 
iš įdomios diskusijos išėjo 
dorų ir teisingų minčių įgar-
sinimas. 

O štai vargšas poetas Pau-
lius Širvys dar gerokai iki jo 
šimtojo gimtadienio jau buvo 
išeksploatuotas taip, kad dabar 
baisu jau ir konservų dėžutę at-
sidaryti, kad iš jos nepasklistų 
jo eilės. Tačiau net ir persiso-
tinusiems jo kūryba, kai kurių 
renginių, tokių kaip bibliote-
kininkų rengiamos Širvynės, 
visgi vertėtų nepraleisti.

O va su gandrais metas 
atsisveikinti... Sudie šiems 
paukščiams šeštadienį pasakė 
laibgaliečiai. Gandrai, sakoma, 
Lietuvą palieka per šv. Baltra-
miejų. O jis – ne tik amatinin-
kų, bet ir jūžintiškių globėjas.

Sporto pasaulyje yra sma-
gių žinių. Norintieji sportuo-
ti ir smagiai praleisti laiką, 
buvo pakviesti į nemokamą 
šotokan karatė treniruotę. 
Šiek tiek neįprastoje salėje. 
Tačiau panorusių išbandyti 
įdomią veiklą netradicinėje 
erdvėje netrūko: prie salės 
durų savininkų laukė nemen-
ka eilė įvairaus dydžio batukų 
ir batų. 

Sinoptikų gąsdinimų lietu-
mi nepabūgo ir dviračių spor-
to mėgėjai. Jie vis drąsiau 
jaukinasi motokroso trasas. 
Jose netrūksta išbandymų ir 
naujokams, ir patyrusiems 
dviratininkams.

Kriminalinis rajono po-
grindis šią savaitę nesnaudė. 
Vieni sodybas plėšė. 

Kiti niekaip nemeta įpro-
čio neblaivūs keliais šlaisty-
tis. Tuos, kuriems pasiseka, 
sustabdo policija. O tuos, ku-
rie mažiau sėkmingi, tvarkin-
go vairavimo moko griovys. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

PRO MEMORIA
Stasys Šlikas

1956.03.01 -  2020.08.24
Palydėjome į paskutinę žemišką kelionę Psichiatrinės li-

goninės darbuotoją Stasį Šliką. Dirbti ir gyventi tėvo pra-
šymu atvežiau į Laibgalius tris Šlikus, nes tėvas Stasys ir 
motina Jadvyga paleido į pasaulį 10 vaikų, tarp jų – ir ve-
lionį. Baigęs septynmetę mokyklą, jis įgijo mechanizatoriaus 
profesiją Viekšnių profesinėje mokykloje ir dirbo gimtajame 
ūkyje. Velionį apgyvendinau Laibgaliuose, su juo atvyko 
ir dvynukas Albinas, ir vidurinę baigęs Rimgaudas. Velio-
nis buvo ramaus būdo, visą laiką su šypsena. Laibgaliuose 
sugyveno su kolektyvu, dirbo traktorininku, darbštumo jam 
netrūko. Su žmona Irena užaugino dukterį Laurą ir sūnų Ro-
landą, kuris baigęs studijas jau beveik 20 metų saugo Lietu-
vos sieną. Velionio mirties priežastys nežinomos, bet, matyt, 
sustojo širdis.

Sunaikinus Liudo Giros kolūkį, Jis pasuko į Rokiškio 
miestą ir ilgai dirbo Psichiatrinėje ligoninėje. Ten turėjo 
darbinį ir žmogišką autoritetą, nes didelė kolektyvo grupė 
atėjo atsisveikinti su velioniu. 

Iš Žemaitijos atsisveikinti atvyko visi broliai ir seserys 
gyvenantys Lietuvoje. Ir aš netekau nuoširdaus, draugiško 
sūnėno, kuris aplankydavo mane ir kai kada padėdavo atlikti 
žemiškus darbus.

Nuoširdžią užuojautą reiškiu sūnui Rolandui, sesutėms 
Vidai, Reginai, Jolantai, broliams Albinui, Remigijui, Virgiui 
ir broliui gyvenančiam Laibgaliuose Rimgaudui, velionio 
draugei Redai.

Ilsėkis, mielas sūnėne.
Vytautas Šlikas

Patikrinta, kaip tvarkomos buitinės nuotekos Laibgaliuose
Aplinkos apsaugos de-

partamento Kupiškio aplin-
kos apsaugos inspekcijos 
pareigūnai per reidą Ro-
kiškio r. Laibgalių kaime 
tikrino, kaip gyventojai, ne-
prisijungę prie centralizuo-
tų tinklų, tvarko buitines 
nuotekas. Aplankius 36 kie-
mus buvo nustatytas vienas 
pažeidimas.

Laibgalių kaimo Rokiš-
kio rajone gyventojai gali 
atsikvėpti – šį pavasarį buvo 
pastatyti ir pradėjo veikti 
nauji nuotekų biologinio va-
lymo įrenginiai. Galimybė 
prisijungti prie centralizuo-
tos nuotekų sistemos suteikta 
150 vartotojų. Tačiau, kaip 
informavo UAB „Rokiškio 
vandenys“ direktorius, prisi-
jungusių yra apie 80. Todėl 
Aplinkos apsaugos departa-
mento Panevėžio valdybos 

Kupiškio aplinkos apsaugos 
inspekcijos pareigūnai su 
„Rokiškio vandenų“ vadovu 
rugpjūčio viduryje tikrino, 
kaip Laibgalių kaimo gyven-
tojai, neprisijungę prie cen-
tralizuotų tinklų, tvarko bui-
tines nuotekas.

Per reidą buvo aplankyti 
36 laibgaliečių kiemai, na-

muose rasti 22 vartotojai. De-
šimt vartotojų nuotekas išve-
ža patys, 4 jau turi pasistatę 
mažuosius biologinio valymo 
įrenginius, artimiausiu metu 
jungtis ketina 5 vartotojai, 
3 neplanuoja jungtis iš viso, 
nes neturi tam lėšų.

AAD pareigūnai nustatė 1 
pažeidimą – buitinės nuote-

kos iš namo buvo leidžiamos 
tiesiai į aplinką. Gyventojui 
bus taikoma administracinė 
atsakomybė. Už aplinkos ter-
šimą nuotekomis, kai jų išlei-
dimui nereikalingas leidimas, 
asmenims  numatytos baudos 
nuo 60 iki 300 eurų, juridinių 
asmenų vadovams ar kitiems 
atsakingiems asmenims – nuo 
170 iki 1170 eurų.

AAD primena, jog labai 
svarbu rasti galimybių, kad 
nuotekos patektų į biologinio 
valymo įrenginius. Prisijun-
gus prie centralizuotos nuo-
tekų sistemos, gyventojams 
nebereikės sukti galvos, kada 
užsipildys nuotekų kaupimo 
rezervuarai ir kas jas išveš. 
Tikrai neverta (ir neatsakin-
ga!) ieškoti vietinių vežėjų 
su „bačka“, nuotekas nugabe-
nančių ne ten, kur reikia.

Aplinkos apsaugos 
departamento inform.

Pribrendo reikalas statyti 
naują gaisrinę

Ištisos rokiškėnų kartos savo mokyklinių dienų neįsi-
vaizduoja be ekskursijos į Rokiškio gaisrinę. Ne kartą 
keitėsi šios tarnybos pavadinimai. Tačiau jau daugybę 
metų kaukdami sirenomis ir signalizuodami švyturėliais 
ugniagesių automobiliai lekia gelbėti rajono žmonių ir jų 
turto.

Kalbų apie tai, kad gaisrinės pastatas nebeatitinka šian-
dienos poreikių, kalbama jau seniai. Buvo kilę kalbų, kad 
ugniagesiai švęs įkurtuves pastate Pramonės gatvėje, bet tos 
kalbos nepasitvirtino. Tačiau idėjos ugniagesius perkelti į 
patogesnį būstą neatsisakyta. 

Rugpjūčio 27 d. rajono savivaldybėje lankėsi Priešgaisri-
nės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Saulius 
Greičius ir jo pavaduotojas Giedrius Sakalinskas (nuotr.).

Tarp daugelio aptartų temų viena svarbiausių – naujas 
pastatas ugniagesiams. Mat dabartinis, ir rajono mero, ir 
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vado-
vybės teigimu, jau nebeatitinka šiandieninių poreikių. O ir 
išvažiuoti į įvykius iš ganėtinai siaurų Respublikos arba J. 
Gruodžio gatvių yra labai nepatogu. Svarstyta, kas geriau: 
renovuoti esamą, ar statyti naują pastatą. Kadangi renovacija 
atsieitų maždaug tiek pat, kiek ir naujo pastato statyba, buvo 
aptarta, kad verčiau būtų statyti naują gaisrinę.

Rajono savivaldybė jau pasiruošusi ugniagesiams pasiū-
lyti sklypą, kuris būtų arčiau pagrindinių į Rokiškį ir iš jo 
vedančių kelių. Pasak rajono mero Ramūno Godeliausko, jei 
viskas seksis, įkurtuves naujame pastate ugniagesiai galėtų 
švęsti jau po trejų metų.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
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Rokiškio rajono mokyklų vadovai vieningi – 
Rugsėjo 1-osios šventės vyks

Rajono mokyklos rugsė-
jo 1-osios šventės neatsisa-
ko. Jos vyks mokyklos te-
ritorijoje, lauke. Didesnėse 
mokyklose mokiniai pirmą-
ją mokslo dieną laukiami 
skirtingomis valandomis, 
mažesnės mokyklos šventę 
planuoja organizuoti vi-
siems kartu.

Mokykloje bus laukiami 
skirtingu metu
Rokiškio Juozo Tūbe-

lio progimnazijos direkto-
riaus pavaduotoja Dalia Pe-
trauskienė sako, jog labai 
trumpą šventinę dalį organi-
zuos tik pirmokams ir penk-
tokams. „Šventinį sutikimą 
jiems numatėme skirtingu 
laiku, kad galėtume užti-
krinti saugumo reikalavimus 
ir reguliuoti vaikų srautus. 
Atsisakėme ir kai kurių iki 
šiol gyvavusių tradicijų. Vy-
riausia klasė, t. y. aštuntokai, 
nelydės pirmokų pirmai pa-
mokai. Dalyvaus tik aštuntų 
klasių atstovai, nes jie yra pa-
grindiniai šios šventės orga-
nizatoriai. Pirmokus pasitiks 
ir palydės klasių mokytojai. Į 
penktą klasę taip pat susiren-
ka mokiniai iš kitų mokyklų, 
kur įgijo pradinį išsilavinimą, 
todėl trumpą šventinę dalį nu-
matėme organizuoti ir jiems. 
Stengiamės, kad vienu metu 

būtų kuo mažiau žmonių, 
todėl visų kitų klasių moki-
niai į mokyklą bus kviečiami 
skirtingu laiku ir jie rinksis 
pas savo klasės mokytoją ar 
auklėtoją“- sako pavaduotoja 
Dalia Petrauskienė.

9:30 val. Juozo Tūbelio 
progimnazijoje laukiami pir-
mokai ir jų tėveliai. 10 val. 
mokykloje laukiami antro-
kai – ketvirtokai, kurie ren-
kasi savo klasėse. 10:30 val. 
į trumpą šventinę dalį lauke 
bus kviečiami penktokai ir jų 
tėveliai. Nuo 11 val. pirmai 
šių mokslo metų pamokai pas 
savo auklėtojus renkasi 6-8 
klasių mokiniai. Juozo Tū-
belio progimnazijoje mokosi 
apie 650 mokinių.

„Pagal gautas Švietimo 
ministerijos rekomendacijas 
siekiame atriboti mokinių ju-
dėjimą mokykloje. Rugsėjo 
pradžioje visų laukia nemažai 
iššūkių. Kai kurie reikalavi-
mai sunkiai įgyvendinami. 
Esam numatę ilgesnes per-
traukas, skirtingą pietų metą. 
Mokiniai nevaikščios po kla-
ses, o pas juos ateis mokyto-
jai. Negalime labai išplėsti 
pamokų ir pertraukų laiko, 
nes daugelis mokinių lanko 
būrelius, kitą užklasinę vei-
klą“ - apie numatomą ugdy-
mą pasakoja pavaduotoja Da-
lia Petrauskienė.

Šventės metu 
dovanos trumpą
spektakliuką
„Rugsėjo pirmosios ren-

ginį planuojame organizuo-
ti lauke. Šios šventės proga 
mokiniams dovanosime mini 
spektakliuką, kurį mums pa-
ruošė Rokiškio viešosios bi-
bliotekos vaikų ir jaunimo 
skyriuas darbuotojos. Jis taip 
pat bus rodomas lauke. Kaip 
bebūtų, tai šventė daugeliui 
vaikų ir jų tėvų. Mokykla 
didelė, o mokinių nėra daug, 
klasės jungtinės, tad užtikrin-
ti numatytus saugumo reika-
lavimus nebus sunku,“ - sako 
Panemunėlio mokyklos – 
daugiafunkcio centro direkto-
rė Inga Belovienė.

Paklausus, ar bus sunku 
įvykdyti saugumo reikalavi-
mus mokslo metų eigoje,mo-
kyklos-daugiafunkcio centro 
direktorė I. Belovienė sako, 
kad mokslo metams yra pasi-
ruošę, turi vienviečius stalus 
bei yra galimybė juos pasta-
tyti saugiu atstumu. Vaikų 
srautus valdyti nebus sunku. 
Mokyklos valgykla yra dide-
lė, todėl mokiniams pietų me-
tas gali būti organizuojamas 
vienu metu. 

Suvaldyti mokinių 
srautus – didelis iššūkis
Rokiškio Juozo Tu-

mo-Vaižganto gimnazijos di-
rektorė Diana Guzienė sako, 
kad Rugsėjo 1-osios šventę 
planuoja organizuoti lauke, 
vėliau mokiniai bus pakviesti 
į klases. 

„Vienokia ar kitokia for-
ma šventė vyks. Šiomis die-
nomis vyksta derinimo dar-
bai. Šventė vyks skirtingu 
laiku. Senuosiuose rūmuose 
renginys prasidės 10 val., 
Romuvos padalinyje – 11 
val. Mokslo metu stengsi-
mės suvaldyti mokinių srau-
tus, todėl organizuosime 1-2 
klasių srautus atskirai nuo 
3-4 klasių mokinių. Dauge-
lis pamiršta, jog gimnazijoje 
mokomasi grupėmis pagal 
pasirinktus dalykus, todėl su-
valdyti, kad skirtingų klasių 
mokiniai nesusitiktų yra labai 
sunku. Be to jie susitiks už-
klasinėse veiklose, būreliuo-
se. Padaliniuose yra sudaryti 
tvarkaraščiai, yra mokytojų, 
kurie dirba skirtinguose pa-
daliniuose, todėl didelės lais-
vės pasirinkimui neturime. 
Kadangi turime atskirti Se-
nuosiuose rūmuose didžiąją 
dalį patalpų Senamiesčio pro-
gimnazijai, mūsų mokiniams 
lieka mažiau patalpų“ - apie 
naujus iššūkius šiems moks-
lo metams pasakojo direktorė 
Diana Guzienė.

Enrika PAVILONIENĖ

Rokiškio psichiatrijos 
ligoninės direktoriaus 
konkursą laimėjo 
A. Liausėdas

Sveikatos apsaugos mi-
nisterija (SAM) informuo-
ja, kad konkursą į Rokiš-
kio psichiatrijos ligoninės 
direktoriaus pareigas lai-
mėjo gydytojas psichiatras 
Algimantas Liausėdas. Iš 
viso konkurse dalyvavo 2 
kandidatai. A. Liausėdas 
atrinktas po abiejų kandi-
datų pokalbio su ministru. 

Iki šiol A. Liausėdas  lai-
kinai ėjo direktoriaus pa-
vaduotojo specialaus ste-
bėjimo sveikatos priežiūrai 
pareigas, prieš tai dirbo gy-
dytoju psichiatru. Ilgą laiką 
yra vadovavęs Rokiškio psi-
chiatrijos ligoninei. 

Taip pat jis yra dirbęs 
Santaros klinikose, Respu-

blikinėje Vilniaus psichia-
trijos ligoninėje, Vilniaus 
miesto klinikinėje ligoninėje 
gydytoju psichiatru, Vilniaus 
miesto greitosios pagalbos 
stotyje.

Konkursą laimėjęs A. 
Liausėdas studijas baigė Vil-
niaus universitete.  

Artimiausiu metu bus iš-
siųstos reikiamos užklausos 
į specialiąsias tarnybas, kad 
pateiktų informaciją apie 
konkurso laimėtoją. Tik 
gavus informaciją, patvir-
tinančią jo patikimumą eiti 
įstaigos vadovo pareigas, A. 
Liausėdas bus paskirtas va-
dovauti Rokiškio psichiatri-
jos ligoninei.

Sveikatos apsaugos
ministerijos inform.

Korona viruso židinys
rajone lokalizuotas

Prieš porą dienų korona virusas buvo nustatytas Ka-
majų seniūnijos gyventojui. Netrukus ėmė sklisti gandai, 
kad infekuotųjų jau yra keli. Tą patvirtino ir rajono li-
goninės paskelbta informacija. Kokia iš tiesų situacija, 
„Rokiškio Sirena“ klausė rajono savivaldybės Ekstrema-
lių situacijų komisijos vadovo Andriaus Burnicko.

Pašnekovas paaiškino, kad kol kas korona virusas nusta-
tytas keturiems vienos šeimos asmenims. Jie – Kamajų se-
niūnijos gyventojai. Visi saviizoliacijoje. „Todėl galime ma-
nyti, kad korona viruso židinį pavyko lokalizuoti ir plačiau 
jis neišplito“, – komentavo A. Burnickas.

Kadangi visa šeima izoliuojasi, pasak pašnekovo, kilo 
tam tikrų problemų. Kažkas turi pasirūpinti maisto tiekimu. 
Taip pat ir palaikyti šios šeimos narių psichologinę sveikatą. 
„Kartu su seniūnija sprendžiame šias problemas“, – sakė A. 
Burnickas.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjungos seminaro metu
siekta atkreipti dėmesį į šia liga sergančius žmones

Lietuvos išsėtinės sklerozės 
sąjunga Rokiškio viešojoje 
bibliotekoje organizavo semi-
narą „Nauji iššūkiai“. Kaip 
sakė šios sąjungos generalinė 
sekretorė Aldona Droseikienė, 
šio seminaro tikslas - sutelkti 
bendruomenę per partnerystę 
ir veiklas, supažindinti žmones 
su šios ligos požymiais bei pa-
kviesti sergančiuosius burtis į 
draugijas ir dalyvauti organi-
zuojamose veiklose. 

„Kai išgirsta apie sergančiuo-
sius išsėtine skleroze, daugelis 
nustemba, kad tai jaunų žmonių 
liga. Dažniausiai ja suserga 20-
40 amžiaus žmonės. Tai centri-
nė nervų sistemos, t. y. galvos 
ir nugaros smegenų lėtinė liga. 
Išgirdę diagnozę sergantieji išsė-
tine skleroze ar kitomis ligomis, 
dažniausiai užsidaro savo aplin-
koje - dėl ligos požymių, atsira-
dusių psichologinių problemų. 
Draugijos reikalingos tam, kad 
padėtų sergantiesiems nelikti 
vieniems su savo liga. Labai 
svarbu sukontroliuoti savo emo-
cinę būseną.  Išsėtinė sklerozė 
yra nepagydoma liga, tačiau me-
dikų pagalba sukontroliuojama. 
Šio renginio metu norėtume at-
kreipti sergančiųjų dėmesį, kad 

jie turi galimybę burtis į bendras 
veiklas bei pakviesti neįgaliuo-
sius vienijančias draugijas susi-
telkti bendram darbui, bendrai 
veiklai“- sakė renginio organiza-
torė A. Droseikienė. 

Pagal registrų duomenis, 
Rokiškio rajone yra 90 išsėtine 
skleroze sergančių asmenų. Prieš 
aštuonis mėnesius Rokiškyje 
įkurta Išsėtinės sklerozės asoci-
acija vienija 34 sergančiuosius. 
Jos vadovė Diana Gudeikienė 
sakė, kad pati susidūrė su išsėti-
ne skleroze, todėl labai supranta 
šia liga sergančius žmones.

„Siekiu suburti panašias pro-
blemas turinčius žmones ben-
drai veiklai. Padėti jiems, tiek 
gaunant medicinines paslaugas, 
reikalingas gydymui priemo-
nes, tiek įtraukiant į užimtumą 
ir veiklas, organizuojant laisva-

laikį. Prieš įkuriant asociaciją 
Rokiškio rajone, kelerius metus 
aktyviai dalyvavau Kupiškio 
krašto žmonių su negalia sąjun-
gos veikloje. Man buvo įdomu 
dalyvauti jų organizuojamoje 
veikloje, todėl paskatinta ir pa-
laikoma jų vadovo Gedimino 
Virbicko įkūriau asociaciją Ro-
kiškio rajone.

Visas veiklas organizuoja-
me padedant Lietuvos išsėtinės 
sklerozės sąjungai. Tai labai 
stipri organizacija, įtraukianti į 
savo veiklas, organizuojanti se-
minarus, siekianti, kad žmonės 
bendrautų vieni su kitais“- sakė 
Rokiškio skyriaus vadovė Diana 
Gudeikienė.

Renginyje dalyvavusi Ro-
kiškio rajono savivaldybės 
administracijos Socialinės para-
mos ir sveikatos skyriaus vedė-

jo pavaduotoja Zita Čaplikienė 
dalyvavusius supažindino su 
rajone teikiamomis paslaugo-
mis neįgaliesiems, bei paskati-
no nevyriausybines organizaci-
jas stiprinti savo veiklą. Seimo 
narys Raimundas Martinėlis, 
Rokiškio rajono meras Ramū-
nas Godeliauskas atkreipė dė-
mesį, jog Rokiškio rajone yra 
nemažai neįgaliųjų problemas 
sprendžiančių organizacijų, pa-
kvietė vieniems su kitais ben-
dradarbiauti, dalintis patirtimi, 
naudotis rajone jau teikiamomis 
paslaugomis.

Į renginį pakviestam Pandė-
lio seniūnui Algirdui Kuliui Lie-
tuvos išsėtinės sklerozės sąjun-
gos generalinė sekretorė Aldona 
Droseikienė padėkojo už glaudų 
bendradarbiavimą ir pagalbą 
sergantiesiems.

Psichodromos praktikė Rūta 
Janulevičienė susirinkusiuosius 
pakvietė kartu sukurti organiza-
cijos viziją.

Rokiškio rajono išsėtinės 
sklerozės asociacija laukia žmo-
nių, galinčių padėti šia liga ser-
gantiems žmonėms savanoryste, 
pravedant mokymus ar edukaci-
jas, organizuojant užimtumą ir 
veiklas.

Enrika PAVILONIENĖ
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„Prie Nemunėlio“: svarių debiutų pranašas
Dienos šviesą išvydo pirmasis šiemet ir 44-asis nuo leidimo pradžios Rokiškio krašto kultūros žurnalas „Prie Nemunėlio“. Solidus ir apimtimi (daugiau nei 150 pusla-

pių), ir temomis žurnalas alsuoja šiandieniniu rajono kultūros ritmu, netgi jį pralenkdamas: prieš gerą dešimtmetį čia pirmą kartą išspausdintas jaunosios poetės Matildos 
Olkinaitės dienoraštis. Kuris šiemet kovą pasirodė solidžia knyga, kuri tapo įvykiu šalies literatūriniame gyvenime. Gerų naujienų pranašas ir režisieriaus Gyčio Padegimo 
spektalis „Pirmeiviai“, kurio tekstas „Prie Nemunėlio“ aplenkė premjerą maždaug savaite.

Išlaikytas dizainas 
ir ieškojimai
Žurnalą „Prie Nemunėlio“ 

nuo pat leidybos pradžios 
ženklina mėlynos-žalios-gel-
tonos spalvų gama. Ji ne tik 
puikiai atspindima tiek Ro-
kiškio miesto, tiek rajono 
kaimų peizažuose– poeto 
Pauliaus Širvio gimtųjų De-
gučių, ir koreliuoja su miesto 
herbo spalvomis. Kartu žur-
nalas ir pakankamai matomas 
lentynoje, ir ganėtinai ramaus 
dizaino, kuris taip ir kviečia 
jį skaityti jaukų ankstyvo ru-
dens vakarą.

Pirmasis priešlapis ilius-
truotas poeto Pauliaus Širvio 
laiškų faksimilėmis. Pasku-
tinysis priešlapis: originalus 
poeto ir fotografo Albino Ku-
liešiaus žvilgsnis į senąsias 
Rokiškio kapines. Žinantie-
siems kapinių istoriją, šios 
nuotraukos pasako daug. Nu-
virtęs kryžius, kuriame įrašy-
tas Elijo Djoto vardas… Atro-
dytų, paprastas lietas kryžius 
su nežinomo žmogaus pa-
varde… Iš tiesų italas Elijas 
Djotas yra vienas muzikinės 
kultūros, taip garsinusios Ro-
kiškio miestą, pradininkų. Tai 
dvaro muzikantas, padėjęs 
pamatus tai kultūrai, kurios 
ryškiausiu šviesuliu tapo jo 
įpėdinis – čekas Rudolfas 
Lymanas. Kita nuotrauka – 
dviejų berniukų, tai vienos 
skandalingiausių tarpukario 
Rokiškio istorijų pėdsakas. 
Šių berniukų kapą rokiškėnai 
lankydavo pasakodami žiau-
rią šeimos tragediją. Vaikus 
nužudė jų tikras tėvas, dvari-
ninkas Kiela.

Vidiniuose puslapiuose – 
skoningas žurnalo dizainas: 
išraiškingos, įdomiai pateik-
tos iliustracijos. Ypatingų 
pagyrų nusipelno Matildos 
Olkinaitės dienoraščio bei 
poečių Vidos Papaurėlienės 
ir Evos Juškevičiūtės eilėraš-
čiams skirtos iliustracijos.

Spalvotose įklijose – dai-
lininko Sigito Daščioro pa-
veikslai bei drožėjo Romual-
do Kaminsko kūriniai.

Turinys – kaip visada
įvairialypis
Kultūros žurnalas „Prie 

Nemunėlio“ vertingas temų 
įvairove. Atskiros pagyros 
nusipelno jo redaktorė Ali-
cija Matiukienė už tai, kad 
juntamas labai jautrus temų 
balansas. Čia nėra nei domi-
nuojančių, nei užgožtų kul-
tūros sričių. Ypatingų įžval-
gų reikalauja gebėjimas du 
kartus per metus leidžiamam 
žurnalui temas parinkti taip, 
kad jos yra labai aktualios 
ir šviežios. Čia nėra to, kas 

kažkur ir nuo kažko liko, už-
sigulėjo stalčiuje.  Keturias-
dešimt ketvirtasis numeris 
lyg savaime suponuotų mintį, 
kad kažkur bus pakartota tai, 
kas anksčiau girdėta. Tačiau 
pagarba redaktorei už visa-
dos šviežią ir aštrų žvilgsnį į 
rajono kultūros pjūvius.  Nes 
vienos ar kitos temos, vieno 
ar kito kūrinio pasirodymas  
„Prie Nemunėlio“ paprastai  
yra pranašas, kad tai įgis di-
desnį atgarsį ir sklaidą.

Istorijos tema: 
nuo senųjų gyvenviečių 
iki kaimų pavadinimų 
kilmės
Proistorė mūsų rajone 

nėra geriausiai ištyrinėta ir 
garsiausiai skelbiama tema. 
Visgi Algirdo Girininko 
staipsnis „Mažos sėlijos sa-
lelės – Jaros apyežerio prie-
šistorė“ puikiai pasakoja ne 
tik šio krašto ankstyviausią 
istoriją, remiantis archeologi-
niais radiniais. Šis straipsnis 
yra ir puikus pačios archeo-
logijos, kaip mokslo, raidos 
istorijos šaltinis: nuo pirmųjų 
žingsnių: senienų rinkimo, iki 
sisteminių, moksliniais meto-
dais grįstų, tyrimų.

Marijona Mieliauskienė 
verta pagyros už unikalią idė-
ją: Kariūnų kaimo (Kamajų 
sen.) ir jo gyventojų istorija 
papasakoti tarpukario Lietu-
vos, kovos, vilčių ir lūkesčių 
bei sovietinės okupacijos pra-
radimų kelią. Šis straipsnis 
– puikus socialinės istorijos 
pagadigmos rėmuose vieno 
kaimo pavyzdžiu nupieštas 
ne tik šio krašto, bet ir visos 
šalies tendencijų paveiks-
las.  Autorė nusipelno pri-
pažinimo už ilgą ir kruopštų 
tyrimų kelią, už surastus ir 
apklaustus šio kaimo gyven-
tojų ainius, už tai, kad spė-
jo sugaudyti jau pro pirštus 
besprūstančią į nebūtį Ka-

riūnų kaimo istoriją. Kartu 
šio straipsnio atsiradimas at-
spindi ir didelę šiandieninės 
Lietuvos istorijos problemą: 
trūkstant pajėgų tiriamajam 
darbui Lietuvos provincijoje, 
pamažu išmiršta neapklausti 
tarpukario ir pokario istorijos 
gyvieji liudininkai.

Raimondos Stankevi-
čiūtės-Vilimienės išsamus 
interviu su istoriku Riman-
tu Mikniu įdomus įvairiais 
pjūviais: ir jaunos Lietuvos 
valstybės paieškų bei pėdsa-
kų pasauliniame kontekste, 
ir Mykolo Riomerio, vis dar 
iki galo nepažinto ir neatrasto 
nei tautiečiams, nei kraštie-
čiams įvairialypės asmenybės 
gylio, ir paties mokslininko 
pažinties bei kitų mokslinin-
kų pažindinimo su Rokiškio 
kraštu. Tai straipsnis, kvie-
čiantis vėl ir vėl sėsti prie M. 
Riomerio dienoraščių tomų, 
vėl ir vėl iš jų semtis idėjų, 
suvokti, kokio gylio ir jėgos 
asmenybės kūrė mūsų valsty-
bės pamatus.

Kas bendro 
tarp Krošinskių pilaitės 
ir jūrų kiaulytės?
Istorikas Giedrius Kujelis, 

remdamasis istoriniais šal-
tiniais ir XIX a. išlikusiais 
piešiniais bei paveikslais, de-
konstravo Krošinskių pilaitės 
mitą. Ši tema labai aktuali 
tapo pernai, savivaldos rinki-
mų, o tiksliau, mero rinkimų 
kampanijos metu. Istoriko iš-
vada: Krošinskių pilaitės ro-
mantiškas pavadinimas iš es-
mės yra neteisingas. Tačiau, 
kaip neretai būdinga tokioms 
klaidoms, jau spėjo įsigalėti 
ir rokiškėnų buitinėje kalbo-
je, ir netgi oficialiuosiuose 
dokumentuose. O iš tiesų šis 
alaus bravoro pastatas skam-
biai tituluojamas Krošinskių 
pilaite, galima pajuokauti, 
yra kaip jūrų kiaulytė: nie-

ko bendro nei su jūra, nei su 
kiaulėmis, kitaip sakant, nie-
ko bendro nei su Krošinskių 
gimine, nei su pilimi.

Audronės Telšinskienės 
straipsnis apie naujųjų Ro-
kiškio bažnyčios varpų lie-
jimo istoriją taip pat svarbus 
keliais aspektais. Pirmiausia, 
kalbama apie tai, ką savo 
akimis pamatyti iki šiol dau-
gumai rokiškėnų neteko.  
Skoningai ir detaliai pateikta 
ir paties varpo gimimo tech-
nologija, ir įspūdinga varpų 
liejyklos istorija. Taigi, per-
skaitę šį straipsnį rokiškėnai 
ir miesto svečiai jau kitomis 
akimis žvelgs į kitąmet pla-
nuojamus į Rokiškio šv. apaš-
talo evangelisto Mato baž-
nyčios varpinę planuojamus 
įkelti du varpus.

Teatro istorija – 
režisierių akimis
Teatro istorija – gija, or-

ganiškai sujungianti „Prie 
Nemunėlio“ istorinius pasa-
kojimus su kultūros aktua-
lijomis. Tai teatro istorijos 
pasakojimai dviejų skirtingų 
režisierių akimis, pateikti 
skirtingais būdais, tačiau to-
kie pat aktualūs ir įtraukian-
tys. Gyčio Padegimo pjesė 
„Pirmeiviai“, skirta „Teatro 
sesėms ir broliams“, jų pačių 
lūpomis pasakoja profesio-
naliojo Lietuvos teatro raidą. 
Tiesa, šios pjesės dėka rokiš-
kėnai turi progą pasijusti kul-
tūrinių įvykių naujienų srau-
te. Mat pjesė  kvepia ne tik 
istorija, bet ir premjera: ją tik 
rugpjūčio 21-ąją visuomenei 
pristatė Nacionalinis Kauno 
dramos teatras.

Eligijus Daugnora, kalbė-
damas apie Rokiškio liaudies 
teatro istorijos knygos rengi-
mą, vėlgi mina ant skaudžios 
buvusių ir esamų istorikų 
nuospaudos: nesuskubta lai-
ku išklausyti tų, kurie turėjo 

daug vertingų žinių. Ištisi ar-
chyvai nugrimzdo į nežinią, 
ir vietoj gausių detalių, beli-
ko tik nedidelės įdomių teatro 
gyvenimo įvykių nuotrupos 
bei retoriniai klausimai. Ta-
čiau ir juos autorius, remda-
masis mažomis detalėmis, 
pieštuku albumuose įrašytose 
frazėse, laikraščių straipn-
siuose likusiose užuominose,  
sugeba pateikti su nemenka 
intriga.

Ir literatūra tampriai
siejama su istorija…
Poetės Matildos Olkinaitės 

vardas jau beveik dvi dešimtis 
metų žinomas Rokiškio žmo-
nėms. Simboliška, kad vėl 
apsukus laiko ratą, ištraukos 
iš dienoraščio grįžta ten, kur 
buvo pirmą kartą spausdintos 
– į žurnalą „Prie Nemunėlio“. 
Grįžta kitaip: jau tapusios 
vienu ryškesnių šių metų Lie-
tuvos kultūros įvykių. Kai po 
daugybės paslapties metų, į 
viešumą jie grįžo jaunos tra-
giško likimo poetės svajonės 
išsipildymu: knyga. „Matilda 
Olkinaitė. Atrakintas dieno-
raštis“. Vargu ar galima apie 
tai pasakyti daugiau, nei buvo 
pasakyta Vilniaus knygų mu-
gėje ir Rokiškio krašto mu-
ziejuje vykusių šios knygos 
pristatymų metu. Todėl vie-
nintelis teisingas yra žurnalo 
redaktorės sprendimas – leisti 
vėl prabilti paties dienoraščio 
eilutėms…

Juolab, kad puikus istori-
nis kontekstas pateiktas akto-
rės Virginijos Kochanskytės 
straipsnyje. Apie to dienoraš-
čio sunkų ir akmenuotą kelią 
į viešumą. „Europos paveldo 
dienų metu literatūrinė-mu-
zikinė programa, skirta poe-
tės M. Olkinaitės atminimui 
„… širdy nepasakytą žodį aš 
nešu…“ buvo pristatyta rug-
sėjo 13 d.: 12.00 val. Pane-
vėžio lėlių teatre, 15.00 val. 
Kupiškio viešojoje bibliote-
koje, 18.00 val. Panemunė-
lio pagrindinėje mokykloje, 
20.00 val. Rokiškio J. Tu-
mo-Vaižganto gimnazijoje“, 
– teigiama strapsnyje.  V. Ko-
chanskytė mandagiai ir diplo-
matiškai rašo, kad dalyvavo 
miestų merai, seniūnai, mo-
kiniai. Taip jau nutiko, kad 
toje programoje Rokiškio J. 
Tumo-Vaižganto gimnazijos 
salėje teko būti ir šio straips-
nio autorei. Ta prieš 16-ka 
metų rodyta programa įsirėžė 
į atmintį keliais aspektais. M. 
Olkinaitės ir V. Kochanskytės 
talento galia, dieviško grožio 
muzika. Ir visišku beviltiš-
kumu: žiūrovus salėje buvo 
galima suskaičiuoti ant rankų 
pirštų. O gimnazijos moky-

tojos, kad nebūtų tokia gėda 
dėl savo miesto visuomenės, 
iš gretimų informatikos ka-
binetų į salę priprašė atei-
ti kompiuterininkų būrelio 
moksleivius… Laimė, vėliau 
dėmesys ėmė augti. Ir tai – 
didelis ir rokiškėnų teatralų, 
bibliotekininkų, ir V. Ko-
chanskytės nuopelnas.

Tarp istorijos ir literatūros 
balansuoja ir jautrūs prisimi-
nimai apie Paulių Širvį.

O Agnės Aržuolaitės 
straipsnis apie Joną Meką – 
puikus pavyzdys, kaip aktu-
aliai, remiantis vienu pavyz-
džiu, nuosekliai atskleisti ne 
tik garsiojo autoriaus kūrybą, 
suteikti „Prie Nemunėlio“ dar 
vieną argumentą, kodėl jis iš-
eina gerokai toliau už rajono 
kultūrinės orbitos ribų, bet 
ir pristatyti Juozo Keliuočio 
viešosios bibliotekos kultūri-
nį potencialą bei galimybes.

Irenos Varnaitės straipsnis 
apie Pandėlio ateitininkus ir 
šaulius tapo ne tik proginiu 
straipsniu, skirtu organizacijų 
šimtmečiams. Tačiau po įdo-
maus interviu su vadovėmis 
Egle Glemžiene ir Rima Žė-
kiene, prašyte prašosi temos 
plėtotė: pokalbis su jaunai-
siais šių organizacijų nariais, 
apie tai, kuo šiandieniam 
jaunam žmogui aktuali tokia 
veikla, kaip šiandien jaunų 
žmonių suprantamos tikėji-
mo, patriotizmo temos…

Erdvė skleistis
Kaip jau minėta, „Prie Ne-

munėlio“ žurnalas – tai ne tik 
istorinių ir kultūrinių įvykių re-
trospektyva. Apie poečių – jau 
seniai rajono visuomenei žino-
mos Vidos Papaurėlienės ir tik 
pirmuosius nedrąsius žings-
nius pripažinimo link žengian-
čios Evos Juškevičiūtės – kū-
rybą kalbama esamuoju laiku. 
Nepiktnaudžiaujant nuopelnų 
skaičiavimais, o leidžiant kal-
bėti autorėms ir jų kūrybai.

Vizualiųjų menų atspindys 
– įvairialypė menininko Sigi-
to Daščioro asmenybė. Foto-
grafas, dailininkas, aktorius. 
Spalvotose žurnalo įklijose 
– ne nuotraukos. Paveikslai. 
Apie požiūrį į grožį, teatrą ir 
gyvenimą ne tik pro objekty-
vą, jį kalbino Reda Milaknie-
nė. Aurika Aurylė pasakojo 
Romualdo Kaminsko gyve-
nimo istoriją: nuo medžio 
drožinių iki bene paskutinio 
Lietuvoje pluoštinių linų lau-
ko… Nuo Panemunėlio krašto 
vienkiemio tylaus atokumo, 
iki Prancūzijos miestelyje at-
siradusio lietuviško medinio 
kryžiaus…

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Pauliaus Širvio lyrika jaukiame muziejuje 
Uoginiuose ir Laukminiškiuose

Pauliaus Širvio atminimui skirtų renginių Laukminiškiuose (nuotr. viršuje) bei Uoginiuose akimirkos.
R. Kirstuko ir L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Šiomis dienomis mini-
ma 100-osios sudėtingo ir 
skaudaus likimo poeto Pau-
liaus Širvio gimimo metinės. 
Įspūdingu reginiu „Paulius 
Širvys – Šimtmečio kelionė-
je“ galėjo pasidžiaugti ne tik 
Uoginių, Laukminiškių, bet 
ir visos šalies žmonės, my-
lintys poeto lyriką, ieškantys 
joje naujų spalvų ir detalių. 
Ją – ir švelnią, ir ilgesingą, ir 
rūsčią skaitė aktorius bei re-
žisierius Jonas Buziliauskas. 
Jautrias poeto gyvenimo de-
tales priminė režisierė Nijolė 
Ratkienė. O į seniai daino-
mis virtusias P. Širvio eiles 
nauju žvilgsniu pažvelgė ži-
nomas ansamblis „Nalšia“.

Šimtmečio kelionė poeto 
pėdomis prasidėjo jaukiame 
Uoginių kaime (Kupiškio 
sen.), jo įspūdingose A. Pe-
trausko muziejaus erdvėse. Po 
poeto numylėtais beržais. Ku-
rie dar nepasidabinę eilėse ap-
dainuotu auksu ir variu. Prie 
aukštaitiškos šiaudais dengtos 
klėtelės, primenančios poeto 
gimtinę... Jautri literatūrinė 
kompozicija, pavadinta „Pa-
lik tik dainą man“. Po to ja 
žavėjosi Laukminiškių kaimo 
žmonės...

Uoginiuose režisierė Nijolė 
Ratkienė, prie balto stalo, pa-

dabinto vazele su beržų šake-
lėmis, pasakojo poeto likimą 
ir jo paties, ir kitų užrašytais 
žodžiais. Skoningai sudėlioti 
esminiai P. Širvio biografijos 
akcentai puikiai atliepė šios 
kompozicijos pavadinimą. 
Kai viskas buvo atimta arba 
dingo, praėjo, prasprūdo pro 
delnus. Pažadai, kurie dalyti 
mirčiai žvelgiant į akis, atro-
dė tokie tikri. Žadėta aukso 
kalnai. Bet... po karo. Už juos 
mokėta brangia kaina: kelis 
kartus bėgta iš nacių nelais-
vės, karo laukuose laimėta 
išgyvenimo kova, draugų, 
bendražygių mirtys, paties su-
žeidimai... Tokia baisi patirtis, 
kad poetas nebegalėjo miego-
ti neužgesinęs šviesos. O po 
karo... „seni sovietiniai Soba-
kinai, Kiseliovai galvojo, kad 
gali mane dar kartą kontūzyti. 
Kai tik pradėjo auklėti, išsi-
traukiau maiše, kaip tėškiau 
prieš jų nosis, pažėriau savo 
ordinus ir medalius. Mano ka-
ras tęsiasi. Kiekvieną dieną, 
kiekvieną naktį“, – poeto žo-
džius skaitė N. Ratkienė. Jos 
rankose beržo šakelė: ir švel-
nus žymeklis tarp vartomos 
knygos puslapių.

Aktorius ir režisierius J. 
Buziliauskas kūrė įspūdingą, 
daugialypį poeto P. Širvio pa-
veikslą. Nors daugeliui poetas 

– romantikos, šviesios, nelai-
mingos meilės dainius, retas 
susimąsto, kaip karo ir pokario 
patirtys paveikė jo asmenybę. 
O J. Buziliauskui tas eiles pa-
vyko perteikti taip, kad jose 
pro skausmo, rūsčios realybės 
tikrovę prasiveržtų ir meilės, 
ir švelnumo blyksniai. Poeto 
eilėraščiai skambėjo ir rūsčiai, 
ir tvirtai, meilės temą priešpa-
statydami karo baisumams. Iš 
jo eilių skleidėsi tai, kaip meilė 
netampa jaukiu namų židiniu, 
o lieka tik atspindžiu dainoje, 
šiluma ilgoje kelionėje... 

Virsta daina, daugybę metų 
dainuojama kitų. Meilės ro-
mansais „Nalšios“ atlikėjų 
lūpose. Jie – atsvara J. Buzi-
liausko rūsčiai tvirtybei. Kal-
bantys meile, ilgesiu, baltų ber-
žų romantika... Primenantys ir 
tų dienų jaunimo pasibuvimus, 
kuriuose poetas buvo labiau 
žiūrovas, dūžtančios meilės ir 
kitų gyvenimo šventės liudi-
ninkas... Todėl jis ir liko dai-
nose. Ir jam liko tik dainos... 
Kurias ilgai su šiluma prisi-
mins Uoginių ir Laukminiškių, 
bei Kupiškio, Rokiškio krašto 
žmonės: „Rokiškio Sirenos“ 
facebook paskyroje vien tik 
per parą šią kompoziciją per-
žiūrėjo 2,4 tūkst. lankytojų.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Parodomoji karatė treniruotė sudomino rokiškėnus
Ketvirtadienio, rugpjū-

čio 27-osios popietę rokiš-
kėnai buvo pakviesti į pa-
rodomąją shotokan karatė 
treniruotę. Treneris Remi-
gijus Pečkys teigė, kad joje 
laukiami visi: nuo vaikų iki 
senjorų.

Rokiškėnai kvietimą išgir-
do. Ir prie treniruočių salės, į 
kurią reikėjo įžengti basomis, 
šeimininkų laukė surikiuota 
įvairaus dydžio batukų ir batų 
eilė. Net kažkieno kuprinėje 
skambantis telefonas nesu-
trikdė treniruotės.

Vienu metu treniravosi 
daugiau nei tuzinas įvairaus 
amžiaus asmenų. Nors karatė 
– kontaktinis sportas, tačiau 
palaikyti atstumus nesunku. 
Pasak trenerio, dvikovose 
savo įgūdžius sportininkai 
galės bandyti maždaug po 
pusmečio, priklausomai nuo 
progreso. O pirmoje treniruo-
tėje – žinios apie sporto šaką, 
pirmieji, patys paprasčiausi 
judesiai. Kuriems, kaip sako 
treneris R. Pečkys, didelio 
ploto nereikia. Tad ir salė-
je liaudis nesunkiai sutilpo. 
Paklausti, ar treniruotė įdo-
mi, pirmieji pasisakė patys 
jauniausi: jie entuziastingai 
šaukė, kad taip. Vyresnieji 
– santūresni, tačiau neslėpė, 
kad pajudėti, susipažinti su 
iki šiol nebandyta sporto šaka 
yra smagu.

Nors karatė skamba kaip 
kovinis sportas, tačiau, pasak 
treniruotės rengėjo, klubo Ro-
kiškio „Karatė Do“ vadovo R. 
Pečkio, visų pirma, tai – svei-
kos gyvensenos būdas, tinka-
mas ir vaikams, ir senjorams. 
Tad susipažinti su šia sporto 
šaka kviečiami visi, be jokių 
amžiaus apribojimų. Su savimi 
reiktų turėti sportinį kostiumą 
ir batelius.

Kaip sakė pašnekovas, šie-
met Vasaros olimpinėse žai-
dynėse Tokijuje turėjo vykti 
karatė, kaip olimpinės sporto 
šakos, debiutas. Tačiau spręsti, 
ar siekti sportinių aukštumų, ar 
tiesiog mėgautis kūną ir protą 
lavinančiomis treniruotėmis, 
spręsti kiekvienam, atsižvel-
giant į amžių, sveikatos gali-
mybes ir tikslus. Todėl trene-
ris pabrėžė: ši sporto šaka yra 
universali. Kurie sportininkai 
norės, galės siekti sportinių 
aukštumų, ginti diržus, daly-
vauti varžybose. O tie, kurie 
norės tiesiog sportuoti savo 
malonumui, galės tiesiog turi-
ningai leisti laiką treniruotėse, 
ugdyti pasitikėjimą savimi, ge-
rinti sveikatą.

Kaip sakė R. Pečkys, kara-
tė tinkama bet kokio amžiaus 
žmogui. Jauniausias jo treni-
ruotes lankantis vaikas – pen-
kerių metukų. O vyresniems 
nėra jokių amžiaus apribojimų. 
„Po pasaulį važinėja ir paskai-
tas skaito aštuoniasdešimtme-

tis iš Japonijos. Kad jūs maty-
tumėt, ką jis sugeba“, – sakė 
pašnekovas.

Įdomu tai, kad Lietuvoje 
šotokan karatė puikiai se-
kasi ne tik vaikinams, bet ir 
merginoms: ne viena jų pa-
sidabino Europos čempiona-
to, kitų tarptautinių varžybų 
medaliais. Kaip jau minėta, 
karatė tapo olimpine sporto 
šaka, todėl konkurencija čia 
didžiulė ir medaliais pasida-
bina tik didelio meistriškumo 
sportininkai.

Su tuo, kad karatė tapo 
olimpine sporto šaka, susijusi 
ir jos pastarųjų kelių dešim-
tmečių raida, neigianti jos, 
kaip žiauraus kovinio sporto 
mitą. Dvikovose varžovai 
nėra žalojami: už per stiprų 
smūgį karatistui gresia netgi 
diskvalifikacija. „Todėl nerei-
kia manyti, kad treniruotėse 
reikės skaudžiai muštis. Tai, 
kad karatė yra sporto šaka, 
kurioje reikia ir pačiam sti-
priai smūgiuoti, ir gauti smū-
gių nuo varžovų, yra netiesa“, 
– sakė pašnekovas.

Jis pabrėžė, kad treniruo-
čių metu bus ugdoma ne tik 
fizinė sveikata, ištvermė, bet 
ir propaguojamas sveikas 
gyvenimo būdas. Karatė ne-
suderinama su tabaku, alko-
holiu, kitomis svaigiosiomis 
medžiagomis.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rezultatyvi Rokiškio futbolo klubo savaitė
Rokiškio futbolo klubas 

per savaitę surinko net 4 
taškus: rungtynes išvykoje 
sužaidė lygiosiomis, o štai 
itin rezultatyviose rungty-
nėse penktadienį namuo-
se laimėjo 5:4. Pastaruoju 
metu nesustabdomas tam-
pa komandos kapitonas 
Gedvidas Sirvydis: per dve-
jas rungtynes įmušęs net 
keturis įvarčius. Pastangų 
rezultatas akivaizdus – Ro-
kiškio futbolo klubas Pa-
nevėžio apskrities futbolo 
federacijos 8x8 pirmeny-
bėse iš devintosios pakilo į 
šeštąją vietą.

Mūsiškiai futbolininkai 

tašką parsivežė iš Panevėžio. 
Čia jie susitiko su vienais 
iš pirmenybių favoritų „FK 
2000“. Ši komanda pirmeny-
bėse žengia antra. Abi koman-
dos ir pirmajame, ir antraja-
me kėlinyje pelnė po įvartį. 
Rokiškėnų abiejų įvarčių au-
torius – kapitonas saugas G. 
Sirvydis.

Penktadienį rokiškėnai ne-
kantriai laukė rungtynių na-
muose su panevėžiečiais, „FK 
Fokusas“ žaidėjais. Tai buvo 
labai svarbios rungtynės, nes 
mūsiškiai, buvę devintojo-
je turnyrinės lentelės vietoje, 
neslėpė ketinimų pakilti aukš-
čiau. Nors rokiškėnų žaidi-
mo stilius yra pirmiau sergėti 

savuosius, paskui jau pulti 
varžovų vartus, žiūrovus abi 
komandos pradžiugino tikra 
įvarčių fiesta. Jų abi ekipos 
įmušė net devynis. Rezulta-
tyviose rungtynėse – vėl G. 
Sirvydžio dublis. Po įvar-
tį prie komandos pergalės 
pridėjo: Laurynas Streikus, 
Vaidas Bulovas bei Modestas 
Kartenis.

Rokiškėnai sirgaliai lau-
kiami ir rugsėjo 4-ąją J. Tū-
belio progimnazijos stadione. 
Čia mūsiškiai susitiks su ly-
deriais – Panevėžio „PSSK 
Atomas“. Rungtynių pradžia 
numatoma 20 val.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 
Peticijų komisija informuoja

PRANEŠIMAS
APIE PETICIJOS „DĖL LIETUVOS PIRMOSIOS
 TEISĖJOS MOTERS ELENOS JACKEVIČAITĖS

 GIMTINĖS, BUVUSIO MAŽEIKIŠKIŲ PALIVARKO, 
PANEMUNĖLIO GELEŽINKELIO STOTIES GYVENVIETĖJE 

ESANČIŲ SENŲ MEDŽIŲ IŠSAUGOJIMO DABARTIES 
VISUOMENEI IR ATEITIES KARTOMS“ NAGRINĖJIMĄ

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos Peticijų komisija 2020-08-26 posėdyje 
svarstė gyventojo teikiamą kreipimąsi „Dėl Lietuvos pirmosios teisėjos moters 
Elenos Jackevičaitės gimtinės, buvusio Mažeikiškių palivarko, Panemunėlio 
geležinkelio stoties gyvenvietėje esančių senų medžių išsaugojimo dabarties 
visuomenei ir ateities kartom“. Kreipimosi pasiūlymą pripažino peticija ir, 
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo nustatyta tvarka bei 
Rokiškio rajono savivaldybės tarybos peticijų komisijos nuostatais, paskiria 
peticijos nagrinėjimą Rokiškio rajono savivaldybės tarybos peticijų komisijos 
posėdyje š. m. rugsėjo 8 d.

Posėdžio pradžia 17.00 val. Posėdis vyks Rokiškio rajono savivaldybės I a. 
salėje (Respublikos g. 94, Rokiškis).

Užs. 1106

Paskutiniosios „Vasaronės“: lietaus aplenkta Pauliaus Širvio lyrika

Dešimt ketvirtadienio 
vakarų rokiškėnus drau-
gėn kvietusios „Vasaronės“ 
baigėsi... Ketvirtus metus 
Rokiškio kultūros centro 
puoselėjama idėja neįparei-
gojantiems vakarams su mu-
zika ir poezija šiemet įgavo 
naujų spalvų. Atrastos nau-
jos lokacijos. O žiūrovai vis 
dar negali patikėti, kad „Va-
saronės“ baigėsi...

Debesys plaukė pro šalį
Vienas didžiausių „Vasa-

ronių“ iššūkių, be abejo, buvo 

oras. Jei giedra – jomis šur-
muliavo L. Šepkos parkas. Jei 
lyja– visi skubėjo į Kultūros 
centro mažąją salę. Tačiau ji 
tokiam renginiui, ypač griež-
tėjančio karantino sąlygomis, 
yra gerokai per maža. O ir žiū-
rovai taip nenori eiti į salę...  
Šiemet rasta ir trečioji vieta, 
toks savotiškas tarpinis vari-
antas – Savivaldybės aikštė, o 
scena atlikėjams pasitarnavo 
jos erdvės: kanklininkėms – 
jauki pieva prie eglaičių, tea-
tralams – natūralia scena tapęs 
Kultūros centro prieangis. Ir 

oras kaip tyčia pasitaikė „ant 
ribos“: dangų dengę juodi de-
besys pamažu plaukė pro šalį. 
„Vis dar pavyksta susitarti“, – 
rodydama į dangų sakė Kultū-
ros centro direktorė Vaiva Bal-
trūnaitė-Kirstukienė.

Kultūros centro prieangyje, 
tapusiame scena, savo spek-
taklį „Laiko lašai“ rodė pas-
kutinieji „Vasaronių“ svečiai: 
Ramygalos kultūros centro tru-
pė „Ąžuolynė“. Tema – kartu 
ir aktuali, ir teikianti nemažai 
iššūkių. Šiomis dienomis mi-
nėsime poeto Pauliaus Širvio 

100-ąsias gimimo metines. 
Renginių gausa ir sklaida di-
džiulė – nuo rugpjūčio 29-ąją 
vyksiančios Širvynės poeto tė-
viške tapusiuose Degučiuose, 
iki Krašto muziejaus erdvių, 
saviveiklininkų spektaklių.

Įtraukiantis pasakojimas
Visgi maždaug valandos 

spektaklis rokiškėnus prikaustė 
prie kėdžių. Nemažai tų, kurie 
jų neatsinešė, visą renginio lai-
ką prastovėjo. Užkandę žadą.  
Ramygaliečiai lakoniškai, bet 
labai taikliai ir įtraukiančiai pa-

sakojo poeto istoriją. Atrodytų, 
ką gi čia naujo bepasakysi: P. 
Širvio gyvenimas skersai iš-
narstytas, kiekvienas eilėraštis 
kritikų išnarstytas smulkiomis 
detalėmis. Tačiau jiems pavy-
ko užkabinti žiūrovų širdis: 
jautria našlaičio, karo ir gyve-
nimo audrų mėtyto žmogaus 
istorija. Žmogaus, tapusio savo 
šalies likimo veidu: iš 18 De-
gučių vyrų, išėjusių į Antrąjį 
pasaulinį karą, grįžo tik... 6. O 
ir grįžę parsinešė ne tik apdo-
vanojimus, bet ir kūno bei sie-
los randus...

Staigmenos – 
kruopščiai slėptos
Jau kelintas „Vasarones“ 

žiūrovams ruošiamos ir stai-
gmenos: renginio programon 
ir afišon neįtraukti kolektyvai. 
Vasarones įtraukiančiais šokiais 
pradėjo „Saltare de lavanda“: 
Kultūros centro senovinių šokių 
kolektyvas. Jo repertuare sma-
gūs viduramžiški, renesanso 
laikų rateliai. O romantiškomis 
dainomis žavėjo kitas Kultūros 
centro kolektyvas – „Bella Fa“.

Lina DŪDAITĖ-
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Dar vienas neblaivus kelių 
erelis atsidūrė griovyje
Rugpjūčio 27 d., 13.34 
val. Rokiškio r., Lašų k., 
neblaivus (1,60 prom. 
girtumas), neturėdamas teisės 
vairuoti vyras (gim. 1986 m.) 
vairavo automobilį „OPEL 
FRONTERA“, nesuvaldęs 
automobilio, nuvažiavo nuo 
kelio ir apsivertė. Įtariamasis 
sulaikytas.

Įkliuvo neblaivus 
vairuotojas
Rugpjūčio 28 dieną, 13.38 
val. Rokiškio r., Antanašės 
k., neblaivus (2,36 prom. 
girtumas) vyras (gim. 1960 
m.) vairavo automobilį „VW 
GOLF“.

Upelyje rado sprogmenį
Rugpjūčio 29 d., 16.23 val. 
pranešta, kad Rokiškio r., 

Obelių k., upelyje, prie namo, 
rastas daiktas, panašus į 
sprogmenį. 16.59 val. įvestas 
planas „SKYDAS“.
Atvykę Lietuvos kariuomenės 
J. Vitkaus inžinerinio 
bataliono išminuotojai 
nustatė, kad rastas daiktas - 
antrojo pasaulinio karo 120 
mm minosvaidžio minos 
korpusas be sprogdiklio ir 
sprogstamosios medžiagos. 
Korpusas pavojaus 
aplinkiniams nekėlė, 
transportuotas į karinį dalinį.
19.39 val. planas „SKYDAS“ 
atšauktas.

Rado mirusią
Rugpjūčio 30 d., apie 9.45 
val., Rokiškio r., Obeliuose, 
namuose, rasta mirusi moteris 
(gim. 1974 m.). Pirminės 
apžiūros metu smurto žymių 
nenustatyta.

Apvogė gyvenamąjį namą
Rugpjūčio 27-sios naktį, 
apie  2 val. pranešta, kad  
Rokiškyje, Birutės g., iš 
gyvenamo namo pavogti 
įvairūs daiktai. Nuostolis – 
960 eurų.

Įkaušęs vairuotojas 
nesuvaldė automobilio
Rugpjūčio 25 d., 7.23 
val. Rokiškio r., Sodelių 
k., neblaivus (2,54 prom. 
girtumas) vyras (gim. 1961 m.) 
vairavo automobilį „TOYOTA 
COROLLA“ nuvažiavo nuo 
kelio ir apsivertė.

Panevėžio VPK ir 
Panevėžio apskrities 

priešgaisrinės gelbėjimo 
valdybos

Rokiškio priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos 

inform.

KRIMINALAIMamyčių turgelis Rokiškyje

Rugpjūčio 30-ąją, ne-
paisant lietingo oro, šur-
muliavo jau tradiciniu ta-
pęs „Mamyčių turgelis“.

Nemažai rajono tėvų 
naudojosi proga parduoti 
nebereikalingus drabužė-
lius, batus, žaislus. O tie, 
kurie nei pirkti, nei parduo-
ti nenorėjo, su atžalomis 
tiesiog smagiai leido laiką 
žaisdami putose, margin-
dami veidus ar dalyvauda-
mi smagiuose konkursuose.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.
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AUGALAI

• Žieminius kvietrugius sėklai.  
Tel. 8 618 60 325. Rokiškis
• Baltųjų ir raudonųjų žemuogių 
daigus. Tel. 8 615 41 365.  
Rokiškis

BALDAI

• Sekciją. Yra įbrėžimų ir skilęs 
stiklas. Išsivežti reikės patiems. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 683 15 125. 
Rokiškis
• Fotelį, kurį reiktų šiek tiek 
pavalyti. Tel. 8 674 54 495. 
Rokiškis
• Vaiko kambario baldų komplektą. 
Rašomą stalą su spintelėmis 
ir lentyna, dviejų durų spintą, 
vienerių durų spintą, spintelę su 
lentynomis ir stalčiais. Kaina 
derinama. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 647 48 007.  
Rokiškis
• Geros būklės, 3 dalių sekciją. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 692 21 335. 
Rokiškis
• Žurnalinį stalą su lentyna. Yra 
rateliai, ovalo formos, šviesus. 
Kaina 18 Eur. Tel. 8 629 21 335. 
Rokiškis
• Komodą. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 621 66 678. Rokiškis
• Sekciją. 3 dalių, šviesi. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 629 21 335.  
Rokiškis
• Mažai naudotą, išskleidžiamą 
sofą-lovą su patalynės dėže, 
200x140 cm. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 610 49 507.  
Rokiškis
• 2 fotelius ir žurnalinį staliuką. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 646 13 215. 
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Vaikiškus drabužėlius nuo 1 iki 
6 metų mergaitei. Kai kurie tiktų ir  
berniukui. Striukės, batai, suknelės, 
megztiniai. Tel. 8 606 20 232. 
Rokiškis
• Batus. Demisezoniniai, juodi, su 
kulniuku, ilgi, 40 dydis. Kaina 6 
Eur. Tel. 8 657 44 181.  
Rokiškis
• Striukę. Ruda, su gaubtuvu, iki 
juosmens, 46 dydis. Kaina 5 Eur. 
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Striukę. Rusva, ilgis 56 cm, su 
gaubtuvu, 46 dydis. Kaina 6 Eur. 
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Suknelę. Gelėta, trumpomis 
rankovėmis, 48 dydis. Kaina 13 
Eur. Tel. 8 657 44 181.  
Rokiškis
• Moteriškas basutes. 41 dydis, 
kulniuko atskiro nėra, naujos. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 657 44 181. 
Rokiškis
• Raudonos spalvos palaidinę. 48 
dydis, ilgomis rankovėmis. Kaina 
18 Eur. Tel. 8 657 44 181.  
Rokiškis
• Juodą moterišką ilgą žieminę 
striukę su kapišonu. XXL dydis. 
Kaina 67 Eur. Tel. 8 695 74 290. 
Rokiškis
• Juodus odinius moteriškus 
sportinius batelius lenktu padu. 
Korėja. 40 dydis. Kaina 42 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Baltus odinius moteriškus, 
sportinius batelius. Vokietija. 38 
dydis. Kaina 37 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju medinius naudotus 
laiptus. Tel. 8 679 95 305.  
Rokiškis
• Dovanoju šaldytuvą Blomberg. 
Išsivežti patiems. Skambinti po 18 
val. Tel. 8 677 51 771.  
Rokiškis
• Dovanoju seną televizorių su 

stovu, veikia puikiai.  
Tel. 8 695 55 307. Rokiškis
• Dovanoju balkono rėmą. 
Įstiklintas. 160x260 cm.  
Tel. 8 861 71 494. Rokiškis
• Dovanoju vaikišką lovytę.  
Tel. 8 682 58 696. Rokiškis
• Dovanojame 4 mėnesių persų 
mišrūną, juodą katinėlį. Tik 
geriems žmonėms.  
Tel. 8 678 27 164. Rokiškis
• Dovanoju drabužėlius mergaitei. 
Nuo gimimo iki metukų. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 648 31 363.  
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• 3,5 mėn. kalakutų jauniklius. 
Kaina 7 Eur. Tel. 8 682 37 547. 
Rokiškis
• Pagal užsakymą siūtą gultą, 
tinkantį katinams ir šunims. Mažai 
naudotas. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 605 98 819. Rokiškis
• Pieningų ožkų ožkytes, 6 
mėnesių. Spalva juoda. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 658 60 969.  
Rokiškis
• Karvę su buliuku, veršiavosi 
rugpjūčio 14 d. Kaina 650 Eur. 
už abu. Išsamesnė informacija 
telefonu. Tel. 8 614 02 378. 
Rokiškis
• Gyvus triušius arba jų mėsą. 
Mėsos kaina 6 Eur/kg.  
Tel. 8 658 60 969. Rokiškis
• Paršelius. Tel. 8 672 92 384. 
Rokiškis
• Tris ožkytes. Juodupė. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 642 79 495.

KITA

• Naudotus automatinius garažo 

vartus su elektriniu pakėlimo 
mechanizmu. Aukštis 240 cm, 
plotis 245 cm. Kaina 220 Eur.  
Tel. 8 604 64 240. Rokiškis
• Sauskelnes Tena Slip Maxi Large 
(100-150 cm). Didelis dydis ir 
didžiausias sugeriamumas. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 616 13 735. 
 Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius. 50 vnt. 
Vieno kaina 0,7 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Pripučiamą valtį. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• 6 m pušies rąstus.  
Tel. 8 678 41 146. Rokiškis
• Naujus, įvairius klausos aparatus. 
Pagaminti Čekijoje ir Vokietijoje. 
Siunčiu. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus žvejybinius tinklus. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 678 66 028.  
Rokiškis
• Įvairias supjautas ir suskaldytas 
malkas. Turime medienos atraižų, 
vežu su mašinine priekabėle po 2 
m. Kaina 50 Eur. Tel. 8 602 87 040. 
Rokiškis
• Vežame į namus: Briketai nuo 
115 Eur. (mišrūs, beržas, uosis, 
ąžuolas); Granulės nuo 145 Eur. 
Su pristatymu. Tel. 8 646 01 050. 
Rokiškis
• Kojinę siuvimo mašiną, apvalų 
stalą, šaldytuvą Beko, rankinę 
siuvimo mašiną, skalbimo mašiną 
Rovanson, veidrodį.  
Tel. 8 610 12 058. Rokiškis
• Šių metų šieno ritinius, 10 vnt. 
Aukštakalnių k. Tel. 8 658 60 969. 
• Mėšlą. Tel. 8 605 26 260. 
Rokiškis
• Nenaudotą stiklą. Storis 4 mm, 
plotis 0,60 m, ilgis 1,20 m.  
Tel. 8 657 44 191. Rokiškis
• Metalinį seifą. Kaina 105 Eur. 
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau pardavėjos-kasininkės 
darbo. Turiu darbo kasos aparatu 
patirties. Tel. 8 605 51 520.  
Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Galiu padėti 
nuimti derlių, dirbti daržuose ir t.t. 

Tel. 8 605 06 063. Rokiškis
• Ieškau papildomo buhalterės 
darbo. Galėčiau tvarkyti nedidelės 
įmonės apskaitą arba dirbti įmonėje 
nepilnu etatu. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 674 78 935. 
Rokiškis
• Vyras ieško darbo. Gali būti ir 
komandiruotės. Tel. 8 672 86 131. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Turiu autokaro 
vairtuotojo pažymėjimą. Dirbau 
statybose bei santechnikos srityje. 
Tel. 8 648 79 299. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu dirbti sargu ar 
pavedžioti jūsų šunį.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingi pagalbiniai darbininkai 
ir meistrai statybose.  
Tel. 8 656 44 449. Vilnius
• Siūlau darbą Panevėžyje. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Tel. 8 641 69 409. Kupiškis
• Reikalinga moteris, prižiūrėti 
senyvą moterį Kamajuose.  
Tel. 8 674 40 810. Rokiškis
• UAB Daivida reikalingas 
vairuotojas, C kategorija. Kaina 
950 Eur. Tel. 8 686 94 750. 
Rokiškis
• Skubiai ieškome darbininko, kuris 
su savo įranga (trimeriu) nupjautų 
žolę-bulvienojus. Plotas - apie 4 
a. Kaina 3 Eur. Tel. 8 608 04 630. 
Rokiškis

• Automobilių servisui reikalingi 
darbuotojai. Tel. 8 601 27 837. 
Rokiškis
• Reikalingas žmogus senojo dvaro 
valymui. Pasiūlymas moteriai, 
vyrui - 1-2 dienoms. Namas yra 
netoli Lukštų. Tel. 8 602 73 755. 
Rokiškis
• Superkame obuolius. Pasiimame 
iš namų. Reikalingi žmonės, kurie 
norėtų supirkinėti obuolius.  
Tel. 8 618 25 497. Rokiškis
• Reikalingi miško darbininkai. 
Pjovėjai ir pagalbiniai.  
Tel. 8 672 50 117. Rokiškis
• Reikalinga virėja. Atlyginimas 
800 Eur į rankas. Tel. 8 667 43 851. 
Rokiškis
• Reikalingas mėsos išpjaustytojas 
mėsos fabrike darbui Norvegijoje. 
Darbas su kiauliena, jautiena ir 
aviena. Reikalinga analogiška 
patirtis ir šnekamoji anglų k.  
Tel. 8 655 17 365. Rokiškis
• Ūkininkas ieško transporto, 
nuvežti grūdus į Pasvalį.  
Tel. 8 697 59 320. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Planšetinį kompiuterį Alcatel 
pixi4.8063. Android 6, 4 
branduolių, 1GB RAM, 7 colių. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 693 82 442. 
Rokiškis
• Planšetinrį kompiuterį Microsoft 
surface pro. 4 brabuolių, 2GB 
RAM, Windows 8,1. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 693 82 442.  
Rokiškis
• Acer iconia one7 b1-750. 4 
branduolių, 1,8 ghz, ekranas, 
išvaizda kaip naujo planšetinio 
kompiuterio. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 693 82 442. Rokiškis
• Veikiantį monitorių. Pridėsiu 
mikrofoną. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 698 47 547. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Naują telefoną Redmi. Su 
dokumentais, yra visas komplektas, 
nenaudotas. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 646 51 495. Rokiškis
• Huawei P20 Pro telefoną. 128GB, 
būklė 10/10, yra visi priedai. 
Kaina 220 Eur. Tel. 8 699 87 658. 
Rokiškis
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05:05 Tarnauti ir ginti 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:15 Alpių detektyvai
10:00 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:45 Tarnauti ir ginti
11:40 Klausimėlis
12:00 Kodas: 30. 
Pabėgimo kambarys 
politikams
13:05 (Ne)emigrantai
14:00 Žinios 
16:30 Kūrybingumo 
mokykla
16:45 Seselė Beti
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Pasaulio puodai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Kodas: 30. 

Pabėgimo kambarys politikams
22:30 Dviračio žinios
23:00 Kostiumuotieji
23:45 Čikagos policija 4
00:30 Veranda
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Pasaulio puodai
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Kostiumuotieji
04:50 Kūrybingumo mokykla
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Tarnauti ir ginti

06:25 Transformeriai. 
Maskuotės meistrai 
06:55 Elena iš Avaloro 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Prieš srovę 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Palaužti sparnai 
12:00 Tikroji žvaigždė 

13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Gero vakaro šou
20:30 Moterys meluoja geriau
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Kursas į katastrofą
22:30 Kursas į katastrofą
23:55 Majų baikerių klubas
01:05 Einšteinas 
02:00 Tironas 
02:55 Naujakuriai 
03:20 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai 
03:50 Majų baikerių klubas
04:50 Ekstrasensų mūšis

06:30 Iš širdies į širdį
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Kalnietis
11:00 Noriu likti Lietuvoje
11:30 Būrėja 

13:30 Turtuolė varguolė 
14:30 Našlaitės
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva
17:30 Stebuklas
18:30 Žinios 
19:30 KK2
20:00 Turtuolė varguolė 
21:00 Noriu likti Lietuvoje. 
Gyvenimo būdo laida
21:30 Žinios 
22:30 Džonas Vikas 2
00:55 Mirtinas ginklas
01:45 Džonas Vikas
03:20 Volkeris, Teksaso
reindžeris
04:50 Kalnietis

06:30 CSI. Majamis
07:25 Mano virtuvė geriausia
08:35 Nepataisomi
09:35 Ekstrasensai tiria
10:35 Kobra 11
11:35 Kondoras
12:35 Nusivylusios namų 

šeimininkės
13:35 Mano virtuvė 
geriausia 
14:55 Nepataisomi
16:00 Ekstrasensai tiria 
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11
18:30 CSI. Majamis
19:30 Kondoras
20:30 Pričiupom! 
21:00 Romeo turi mirti
23:20 Nakties klajūnai 
01:20 Būk ekstremalas
02:10 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05:30 Nauja diena
06:30 Alfa taškas
07:00 Laikykitės ten
08:00 „Netikėtas teisingumas“ 
09:00 „Pone prezidente” 
09:30 Kryptys LT
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11:00 „Reali mistika“ 
12:00 TV parduotuvė

12:15 Tiek žinių
12:30 „Pone prezidente” 
13:00 Nauja diena
14:00 „Paslaptys“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Alfa taškas
17:00 Laikykitės ten
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19:30 Alfa taškas
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Paslaptys“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:30 „Reali mistika“ 
01:30 „Paslaptys“ 
02:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:20 Laikykitės ten
04:00 Alfa taškas
04:25 „Pone prezidente” 
04:45 „Reali mistika“ 
05:30 Nauja diena
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03 05:05 Tarnauti ir ginti

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:15 Alpių detektyvai 
10:00 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:45 Tarnauti ir ginti
11:40 Kas ir kodėl? 
12:10 Kodas: 30. 
Pabėgimo kambarys 
politikams
13:05 Pasaulio puodai
14:00 Žinios 
16:30 Kūrybingumo 
mokykla
16:45 Seselė Beti
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Kodas: 30. Pabėgimo 

kambarys politikams
22:30 Dviračio žinios
23:00 Asmens sargybinis
00:00 Alpių detektyvai
00:40 Klausimėlis
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Daiktų istorijos
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Erdvės menas
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Tarnauti ir ginti

06:25 Transformeriai. 
Maskuotės meistrai 
06:55 Elena iš Avaloro 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Gero vakaro šou 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Palaužti sparnai 
12:00 Tikroji žvaigždė 
13:00 Parduotas gyvenimas

15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios
19:30 Farai 
20:30 Moterys meluoja geriau 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Seklys
23:50 Majų baikerių klubas
00:55 Einšteinas
01:50 Tironas
02:50 Naujakuriai
03:15 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai 
04:05 Majų baikerių klubas
05:00 Ekstrasensų mūšis

06:30 Iš širdies į širdį
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Kalnietis
11:00 Noriu likti Lietuvoje
11:30 Būrėja 
13:30 Turtuolė varguolė 
14:30 Našlaitės

16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Stebuklas
18:30 Žinios 
19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:00 Noriu likti Lietuvoje
21:30 Žinios
22:30 Gangsterių medžiotojai
00:45 Mirtinas ginklas
01:35 Džonas Vikas 2
03:30 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
05:00 Alchemija
05:25 RETROSPEKTYVA

06:30 CSI. Majamis
07:25 Mano virtuvė 
geriausia 
08:35 Nepataisomi
09:35 Ekstrasensai tiria
10:35 Kobra 11
11:35 Kondoras
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės
13:35 Mano virtuvė 

geriausia
14:55 Nepataisomi
16:00 Ekstrasensai tiria 
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11
18:30 CSI. Majamis
19:30 Kondoras
20:30 Pričiupom! 
21:00 Aukšta įtampa
22:55 Romeo turi mirti
01:10 Būk ekstremalas 
02:00 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05:30 Nauja diena
06:30 Alfa taškas
07:00 Laikykitės ten
08:00 „Netikėtas teisingumas“ 
09:00 „Pone prezidente” 
09:30 Grilio skanėstai
10:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
11:00 „Reali mistika“ 
12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių

12:30 „Pone prezidente” 
13:00 Nauja diena
14:00 „Paslaptys“ 
15:00 „Reali mistika“
16:00 Reporteris
16:30 Alfa taškas
17:00 Laikykitės ten
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19:30 Alfa taškas
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Paslaptys“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
00:30 „Reali mistika“ 
01:30 „Paslaptys“ 
02:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:20 Laikykitės ten
04:00 Alfa taškas
04:25 „Pone prezidente” 
04:45 „Reali mistika“ 
05:30 Nauja diena
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04 05:05 Tarnauti ir ginti
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:15 Alpių detektyvai 
10:00 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:45 Tarnauti ir ginti
11:40 Kas ir kodėl? 
12:10 Kodas: 30. 
Pabėgimo kambarys 
politikams
13:05 Daiktų istorijos
14:00 Žinios
16:30 Kūrybingumo 
mokykla
16:45 Seselė Beti
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Vartotojų kontrolė
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama

21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas
22:55 Greiti ir įsiutę 7 
01:10 Bučinys prie laužo
02:30 Atspindžiai
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Beatos virtuvė
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Tarnauti ir ginti

06:25 Transformeriai. 
Maskuotės meistrai
06:55 Elena iš Avaloro 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Farai 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Palaužti sparnai 
12:00 Tikroji žvaigždė 
13:00 Parduotas gyvenimas
15:30 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 

16:30 TV Pagalba 
17:55 Namų idėja su IKEA 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Ratai 3
21:40 Šelmis-1. 
Žvaigždžių karų istorija
00:25 Nuodėmių miestas 2
02:15 Kursas į katastrofą 
03:50 Greitis 2: 
laivo užgrobimas
05:55 Juokingiausi Amerikos
 namų vaizdeliai

06:30 Iš širdies į širdį
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Kalnietis
11:00 Noriu likti Lietuvoje
11:30 Būrėja
13:30 Valanda su Rūta
14:30 Našlaitės
16:30 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios 

19:30 KK2 penktadienis
21:00 Vaikis ant ratų
23:20 Kitas pasaulis. 
Kraujo karai
01:10 Gangsterių medžiotojai
03:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
04:30 Kalnietis

06:30 CSI. Majamis
07:25 Mano virtuvė 
geriausia 
08:35 Nepataisomi
09:35 Ekstrasensai tiria
10:35 Kobra 11
11:35 Kondoras
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės
13:35 Mano virtuvė 
geriausia
14:55 Nepataisomi
16:00 Ekstrasensai tiria 
17:00 Info diena

17:30 Kobra 11
18:30 CSI. Majamis
19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Mirtinos žaizdos
23:40 Aukšta įtampa
01:30 Būk ekstremalas 
02:20 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05:30 Nauja diena
06:30 Alfa taškas
07:00 Laikykitės ten
08:00 „Netikėtas teisingumas“ 
09:00 „Pone prezidente” 
09:30 Grilio skanėstai
10:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
11:00 „Reali mistika“ 
12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių
12:30 „Pone prezidente” 
13:00 Nauja diena
14:00 „Paslaptys“ 

15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Pagaliau savaitgalis
17:00 Laikykitės ten
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19:30 Nauja diena
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Paslaptys“ 
22:30 Reporteris
23:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
23:30 Laikykitės ten. Pokalbiai.
00:30 „Reali mistika“ 
01:30 „Paslaptys“ 
02:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:20 Laikykitės ten
04:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
04:25 „Pone prezidente” 
04:45 „Reali mistika“ 
05:35 Pagaliau savaitgalis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Įvairių dydžių namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos. Graži 
vieta, geras susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė. Tel. 8 657 75 999. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą su patogumais 
Juodupėje, 1 aukšte.  
Tel. 8 646 08 162. 

• 3 kambarių butą Juodupėje, 4 
aukštas. Parduodamas su baldais, 
internetas sumokėtas iki balandžio 
mėnesio. Kaina 9500 Eur.  
Tel. 8 679 48 099. 
• J. Gruodžio gatvėje 2 aukštų 
mūrinį namą. Kaina 85000 Eur.  
Tel. 8 677 78 459. Rokiškis
• 20 a sklypus Jakšto ir Janulionio 
gatvėse. Visos komunikacijos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Sodą už Miškų urėdijos. Yra 
mūrinis namelis. Tel. 8 682 60 632. 
Rokiškis
• Kolektyvinį sodą Uljanavoje. Yra 
mūrinis namelis, šulinys, naujas 
šiltnamis, įrankinė, vaismedžiai. 
Sodas dirbamas. Atlikti geodeziniai 
matavimai. Kaina 10500 Eur.  
Tel. 8 675 17 644. Rokiškis
• Sodybą su žeme 6,68 ha prie 
vandens telkinių Rokiškio r., 
Kamajų sen., Mieliūnų k.  
Tel. 8 624 63 403. Rokiškis
• Sodybą Obeliuose. 4 kambariai 
ir virtuvė. Gyvenamas plotas 90 
kv. m, namų valda 15 a. Ūkinis 
pastatas, šulinys. Kaina 10000 Eur. 

Tel. 8 675 24 546. Rokiškis
• Sodybą Rokiškio raj., Pandėlyje. 
3 kambariai ir virtuvė. Gyvenamas 
plotas 56 kv. m. Namų valda 18 a. 
Kaina 7000 Eur. Tel. 8 646 90 708. 
Rokiškis
• Namą Rokiškyje, Uljanavos 
soduose. Išsamesnė informacija 
telefonu. Galiu  keisti į butą. Kaina 
24000 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• 3 kambarių kotedžą Obelių 
priemestyje. Kaina 11000 Eur.  
Tel. 8 673 39 161. Rokiškis
• Kolektyvinį sodą Steponyse, 
6,25 a. Yra  namelis, 5x6, šulinys, 
elektra, trifazė elektros instaliacija, 
numelioruotas, yra galimybė įsigyti 
gretimą sklypą. Tel. 8 614 09 408. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą su patogumais 
Obeliuose, Dirbtuvių g. 9. Yra 
sandėliukas, ūkinis pastatas. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 610 46 941. 
Rokiškis 

NUOMA

• Ieškau išsinuomoti ne mažesnį, 

kaip dviejų kambarių butą ar namą. 
Tel. 8 605 97 762. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti butą. Esame 
pora be žalingų įpročių.  
Tel. 8 674 22 241. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti žemę aplink 
Moškėnus, Jūžintus, Laibgalius, 
Ragelius, Norkūnus, Rokiškį. 
Kaina pagal susitarimą. Skambinti 
telefonu 863370907.  
Tel. 8 677 16 010.
• Jauna, tvarkinga pora ieško buto, 
ilgalaikei nuomai (1-2 kambarių). 
Geriausia būtų su baldais, bent jau 
būtiniausiais. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 696 38 718. Rokiškis

PAŽINTYS

• Man 35 m. Ieškau merginos 
trumpalaikiams pasimatymams.  
Tel. 8 622 55 799.  
Rokiškis

PASLAUGOS

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas turi padovanoti 
nereikalingą voljerą šuniui. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 625 81 278. 
Rokiškis
• Ieškome spintos arba komodos 
vaikui. Gal kas dovanoja.  
Tel. 8 641 69 409. Kupiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Naudotą, vaikišką vežimėlį, 
mėlyną, kelių padėčių (gulima, 
sėdima). Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 615 72 399. Rokiškis
• 2 poras, geros būklės riedučių. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 686 65 674. 
Rokiškis
• Vaikišką dviratį. Kaina 49 Eur. 
Tel. 8 682 19 984.  
Rokiškis
• Geros būklės vežimėlį 3in1. 
Viskas tvarkinga, mylėtas, 
prižiūrėtas. Yra apsauga nuo 
lietaus, tinklelis nuo vabzdžių. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 621 95 444. 
Rokiškis
• Vieną sezoną naudotą paspirtuką 

Micro Speed+. Sudedamas, ratai 
145 mm., LED mirksiukas. Tinka 
ir vaikams, ir paaugliams ir 
suaugusiems. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 607 05 251. Rokiškis
• Mažai nešiotą ortopedinę kuprinę 
berniukui. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 605 98 819. Rokiškis
• Tris vaikiškus dviračius. Du 
didesni po 30 Eur ir mažiukas – 20 
Eur. Tel. 8 612 21 060.  
Rokiškis
• Quinny mood vežimą su priedais. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 672 29 449. 
Rokiškis
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RASTA\PAMESTA

• Pamestas automobilio rakatas su 
pulteliu. Tel. 8 687 52 152.  
Vilnius
• Pamesta žalia papkė DNB su 
dokumentais, už Miškų urėdijos, 
sodų teritorijoje arba už jos. Gal 
kas radote. Tel. 8 618 56 527. 
Rokiškis
• Taikos gatvėje, prie Jonrokos rasti 
raktai. Tel. 8 625 32 512.  
Rokiškis
• Pamestas raktų ryšulys prie 
darželio Ąžuoliukas.  
Tel. 8 626 49 347.  
Rokiškis
• Dingo mažas, juodas katinas, 
Rokiškyje, Vilniaus gatvėje, prie 
Rospo sporto klubo. Mačiusius 
prašome paskambinti.  
Tel. 8 624 49 821.  
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Naujus elektrinius pjūklus. 1,8kW 
. Kaina 45 Eur. Tel. 8 625 04 387. 
Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Mažai naudotą šautuvą. Buvo 
šauta apie 5 kartus. Išbandytas. 
Viskas veikia puikiai, dar yra 
priedai: šoviniai. P900 Airguns. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 641 69 409. 
Kupiškis
• Puikios būklės, apynaujį, Stunt 
firmos paspirtuką. Pirktas naujas, 
prieš 3 mėn., parduotuvėje 
Sportland. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 646 82 607.  
Rokiškis

PERKA
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Rugsėjo 1-oji, 
antradienis, 
36 savaitė

Iki Naujųjų liko 121 diena
Mokslo ir žinių diena.
Saulė teka 6.25 val., 
leidžiasi 20.12 val. 

Dienos ilgumas 13.47 val. 
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Burkanta, Burkantas, Burtautas, 

Burtautė, Burvilas, Burvilė, 
Burvyda, Burvydas, Eigidas, 

Eigidė, Egidija, Egidijus, Gytautas, 
Gytautė, Gytenė, Gytenis, Gytė, 

Gytis, Verena.
Rytoj:  Ingrida, Jauvaida, 

Jauvaidas, Jauvyda, Jauvydas, 
Protenė, Protenis, Vaidevutis, 

Vilgaudė.
Poryt:  Almuotė, Augvilas, 

Augvilė, Augvydas, Augvydė, 
Auksė, Bronė, Bronislova, 

Bronislovas, Bronius, Bronys, 
Mirga, Sirtautas, Sirtautė, Sirvyda, 

Sirvydas.

Dienos citata
„Mokytojas, sugebantis įkvėpti 
mokinius nors vienam geram 
poelgiui, nors vienam puikiam 
eilėraščiui, padaro daugiau nei 
tas, kuris mūsų atmintį užpildo 
daugybe pagal pavadinimą ir 
formą suklasifikuotų dalykų“ 

(J. V. Gėtė).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1159 m. mirė popiežius 
Hadrijonas IV, tikrasis vardas 
Nikolas Breksperas. Jis buvo 
vienintelis popiežiumi tapęs 
anglas.

1939 m. 5 val. 30 min. ryto 
Vokietija įsiveržė į Lenkiją 
ir pradėjo Antrąjį pasaulinį 
karą.

1983 m. sovietų naikintu-
vas netoli Sachalino numušė 
Pietų Korėjos aviakompani-
jos „Korean Air Lines“ lėktuvą 
„Boeing 747". Žuvo visi 269 
juo skridę žmonės.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1921 m. Lietuvoje buvo su-
formuotas šarvuotųjų traukinių 
pulkas, kurį sudarė 3 šarvuo-
čiai „Gediminas“, „Kęstutis“ ir 
„Algirdas“. Jis gyvavo iki 1935 
metų rugpjūčio 14 dienos.

1936 m. įsteigta Lietuvos 
veterinarijos akademija.

Post 
scriptum

Ginkis, kol gyvas – 
numiręs negalėsi.

LAISVALAIKIS Apverstas obuolių pyragas su cinamonu
Ingredientai: 
• 3-4 rūgštesni obuoliai 
• 90 g rudojo cukrus 
• 100 gramų sviesto 
• 2 kiaušiniai
• 200 gramų cukraus
• 280 gramų miltų
• 240 mililitrų kefyro 
• 1 arbatinio šaukštelio
kepimo miltelių
• 0,5 arbatinio šaukštelio
cinamono
 • žiupsnelio druskos

Gaminimas: sviestą išlydikite keptuvėje, kurioje kepsite pyragą. Pusę išlydyto sviesto 
perpilkite į dubenėlį, likusį palikite keptuvėje. Obuolius nulupkite ir supjaustykite į 8 
skilteles. Ant likusio sviesto keptuvėje suberkite rudąjį cukrų, paskleiskite. Ant viršaus 
suberkite obuolius. Tešlai kiaušinius išplakite su cukrumi, kol pabals. Supilkite tripintą 
sviestą, miltus su kepimo milteliais, cinamonu ir druska. Įmaišykite kefyrą. Tešlą pa-
skleiskite ant obuolių, ir kepkite orkaitėje, 175 laipsnių temperatūroje, maždaug 45 
minutes. Iškepusį pyragą palikite maždaug 10 minučių atvėsti, tuomet atsargiai peiliu 
atskirkite nuo keptuvės kraštų ir išverskite į lėkštę.

STATYBINĖ ĮRANGA

• Statybinę medieną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Lapuočių dailylentes pirčiai.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Trifazį diskinį pjūklą su 
obliavimo funkcija. Kaina 270 Eur. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Tąšus 15cm/15c m, nebrūsuotas 
colines lentas, juostas 2,5cm/2,5cm 
sienoms lyginti, dailylentėms kalti. 
Tel. 8 610 06 145. Rokiškis
• Naują, nenaudotą kampinį 
šlifuoklį. 23 cm diskelis. 2800 W. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• 2004 m. Opel Zafira. Dyzelis.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Audi 80. 1990 m., 1,6 l, 51 kW, 
benzinas,žalios spalvos. Lieti 
ratlankiai R14, M+S padangos. Yra 
liukas. TA iki 2020.10, draudimas 
iki 202010. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 605 03 189. Rokiškis

• Prižiūrėtą Mercedes automobilį. 
Tvarkingas, veikiantis 
kondicionierius, priekiniai el. 
langai. Labai taupus automobilis, 
neeikvoja tepalo, niekas nelaša. 
Yra signalizacija. 1,6 l, dyzelis, 66 
kW. Taršos mokesčio nėra. Reiktų 
pasikeisti stabdžių kaladėles. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 629 78 838. 
Rokiškis
• Sunkvežimį Peugeot J5. Dyzelis, 
varyklis ir dėžė geri, vedasi gerai. 
Ūkyje labai geras daiktas, TA nėra. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 687 16 351. 
Rokiškis
• Opel Frontera. 1998 m., 2,2 l, 
dyzelinas, elektra valdomi langai 
ir veidrodeliai, vairo stiprintuvas, 
geros m+s padangos, šoniniai 
laiptai, kablys. Kaina 1100 Eur.  
Tel. 8 604 62 710. Rokiškis
• Audi A3. 1998 m, TA iki 
2022.03.16. Benzininis variklis, 
automatinė pavarų dėžė, el.langai, 
el.valdomi veidrodėliai, šildomos 
priekinės sėdynės. Automobilis 
techniškai tvarkingas, pakaba 
nebilda, dėžė bėgius perjungia 
gerai. Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 696 38 718. Rokiškis
• Renault Espace 1999 m.,  2,2 l, 83 
kW. TA iki 2022-04-01. Sankabos 
defektas. Kaina 400 Eur. 
 Tel. 8 613 02 151. Rokiškis
• Tvarkingą, visiškai 
sukomplektuotą visureigį 
Mitsubishi Pajero Sport. Padidinta 
bendra keliamoji masė iki 2810 
kg. Prieš metus atliktas  dugno 
dengimas antikorozine danga. 
Šaltojo sezono metu labai 
naudingas. Tel. 8 605 26 260. 
Rokiškis
• Renault Espace. 2,2 l, benzinas-
dujos. Kaina 150 Eur. 
• Tel. 8 624 65 374. Rokiškis
• Priekabą PA 1- 002. TA  iki 
2022.09.10. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 684 28 344. Rokiškis
• Volvo S40. 1999 m., dyzelis. Su 
TA iki pavasario. Kaina 300 Eur. 
Tel. 8 652 15 692. Rokiškis
• Ford Focus. Tik praeita TA, 
puikus automobilis, 1,8 l, dyzelis. 
Kaina 600 Eur. Tel. 8 608 47 310. 
Rokiškis
• 1998 m. Audi A4 Avant. 1,6 l, 74 
kW, benzinas, mėlynos spalvos. TA 
iki 2020.08.05. Galiu parduoti be 
perregistravimo. Kaina 400 Eur. 
Tel. 8 682 34 955. Rokiškis
• Audi 80. 1989 m., benzinas-
dujos, TA dar metams. Važiuojantis. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 643 33 201. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• 2000 m. Renault Kanngo greičių 
dėžę. Tel. 8 679 95 305.  
Rokiškis
• M+S, R14, naudotas padangas. 
Protektorius apie 8 mm, 4 vnt. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 605 03 189. 
Rokiškis
• Opel Zafira galinį dangtį su 
stiklu. 2001 m. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis

• 2005 m. VW Touran, 2 l, dyzelis, 
dalimis. Tel. 8 606 14 217. 
 Rokiškis
• Važiuojančią Audi dalimis. 2,5 l, 
TDI, 85 kW, 1994 m.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• 2000 m. Opel Astra dalimis. 2 l, 
74 kW. Tel. 8 606 14 217.  
Rokiškis
• 175/70, R14, m+s, Opel, 
originalius ratus su skardomis. 
4/100. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• 1998 m. VW Sharan dalimis. 1,9 
l, TDI, 81 kW. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 646 82 607. Rokiškis
• 1998 m. Opel Vectra dalimis. 
Universalas, kablys, priekinis 
stiklas ir kita. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Dalimis 2000 m. Ford Focus. 
Universalas, kablys, lieti ratai, 
geras priekinis stiklas.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• VW Golf 3 1997 m. universalą 
dalimis. Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Ford Transit priekinę sėdynę. 
1999 m. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 685 56 882. Rokiškis
• VW Passat B5, VW Passat B3, 
VW Golf 3 universalo, VW Sharan, 
Ford Galaxy, Audi A4, Toyota 
Celica ir visų kitų automobilių 
naudotas dalis. Tel. 8 600 54 331. 
Rokiškis
• Du purkštukus Peugeot. 1,6 l, 
dyzelis. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• 1999 m. Ford Galaxy dvi sėdynes. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Naują Škoda Octavia magnetolą 
Sony. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis

• VW Golf 4, 96 kW sankabą. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• 2008 m. Opel Zafira ir 2011 m. 
Opel Astra bagažinės uždangalus. 
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• 2004 m. VW Polo, 1,2 l, benzinas 
variklį su dėže, kompiuteriais ir t.t. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• VW Polo, 2004 m. galinius 
stabdžius. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Geros būklės, VW Bora dinamą. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Naują traktoriaus DT-uko kuro 
talpą. Kaina 105 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Televizorių Šilelis SL 1434, su 
priedėliu. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Mini traktorių Kubota su freza. 
Ruopiškio kaimas. Papildomas tel. 
+370 61011153. Tel. 8 677 61 708. 
Rokiškis
• Naują motobloką Rubert su 
Honda varikliu ir žemės įdirbimo 
padargais. Arba keičiu į motobloką 
Neva-2. Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 628 60 062. Rokiškis
• Kvernelend, pirmos kartos plūgo 
korpusus. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 682 77 393. Rokiškis
• Kongskilde skutiką. 2,4 m 
pločio. Pridedu naujus strėlinius 
noragėlius. Kaina 900 Eur.  
Tel. 8 610 44 275. Rokiškis
• Traktoriaus JUMZ dokumentus. 

Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Srutovežį, 3,2 tonos talpos. Kaina 
sutartinė. Su vakuminiu siurbliu. 
Kaina 1 Eur. Tel. 8 615 19 401. 
Kupiškis
• Dirbantį kombainą Niva. Yra 
smulkintuvas, starteris. Kaina 1600 
Eur. Tel. 8 618 36 120.  
Rokiškis
• Traktorių MTZ-80. Tvarkingas. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina 2400 Eur. Tel. 8 628 47 947. 
Kupiškis
• Dviejų korpusų plūgą . Kaina 100 
Eur. Tel. 8 625 81 278.  
Rokiškis

qNaujienos
qSkelbimai
q Video 
ir fotogalerijos

www.rokiskiosirena.lt
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Netektis pasibeldė į jūsų artimųjų, draugų, kaimynų namus? Negalite 
jų aplankyti ir užjausti asmeniškai? Mes siūlome jums pagalbą – pareikškite 
užuojautą „Rokiškio Sirenos“ puslapiuose. Nuoširdaus palaikymo ir pagarbos 
žodžiai visam laikui liks laikraščio puslapiuose. Siūlome šia galimybe 
pasinaudoti veltui: tereikia ateiti į „Rokiškio Sirenos“ redakciją, jos reklamos 
priėmimo vietas ar atsiųsti užuojautos tekstą elektroniniu paštu.

Norite įamžinti velionio atminimą, jo prasmingus darbus? „Rokiškio Sirena“ 
pasirengusi padėti: pagal jūsų pateiktus duomenis padėsime parašyti ir 
išspausdinsime nekrologą už priimtiną kainą. Pasinaudokite galimybe pagerbti į 
Amžinybę išėjusius brangius žmones.

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

AVINAS. Ne-
atsargumas bei 
išlaidumas gresia 
didele finansine 

skyle jūsų biudžete. Finan-
siškai ypač sunki diena – tre-
čiadienis. Atkreipkite dėmesį 
į savo atsiskaitymus, ypač 
atliekamus internetu. O štai 
penktadienį laukite geros fi-
nansinės žinios. Jei jau pasi-
rinkote kokią nors kryptį, tai 
jos ir laikykitės, antraip rei-
kalai susiklostys išties nekaip. 
Nekariaukite su pasauliu, bet 
ir lipti ant sprando neleiskite.

JAUTIS. Jūsų 
atsakingumą ir ak-
tyvumą pastebės ir 
įvertins vadovai. 

Galite tikėtis sėkmės karjeros  
srityje. Bet pasiekimus reikia ir 
įtvirtinti. Tad nesipykite su ko-
legomis. Penktadienis – sunki 
diena, tvardykite savo erzelį 
ir nepraraskite kantrybės. O 
štai savaitgalį, kad ir kaip būtų 
keista, norėsite padirbėti. Taip 
ir padarykite. Meilės fronte 
viskas seksis lengvai, tačiau 
nepiktnaudžiaukite sėkme ir 
gerbkite partnerį.

DVYNIAI. Fi-
nansiniai reikalai 
džiugins. Naudingi 
projektai pajudės 

iš mirties taško, be to, jūs gau-
site dar ir papildomų pajamų. 
Aplinkybės klostysis jūsų nau-
dai. Nors darbo pasiūlymų bus 
daug, pagalvokite, ar ne geriau-
sia yra sena ir įprasta vieta. O 
tuo pačiu vertėtų vadovybei pri-
minti, koks svarbus asmuo esa-
te. Meilės fronte jums seksis, 
gausite, ko norite, ir net dau-
giau. Taigi, jei esami santykiai 
netenkina, paranku su partneriu 
aptarti, kaip juos taisysite.

VĖŽYS. Labai 
keista savaitė. Fi-
nansiniu atžvilgiu 
jausitės tarsi sū-

puoklėse: nuo svaiginančių 
aukštumų iki milžiniškų 
problemų. Antradienį, ko 
gero, kuisitės su įgrisusiais 
popieriais. Trečiadienį gerai 
būtų apsieiti be pirkinių. Pa-
sitikėkite savimi ir savo ge-
bėjimais: šią savaitę juos teks 
pademonstruoti. Jei pavyks, 
laukite paaukštinimo. O va 
meilės sferoje bus daug triukš-
mo dėl niekų.

Astrologinė prognozė savaitei 
LIŪTAS. Sa-

vaitės viduryje 
būkite labai atidūs, 
antraip privelsite 

klaidų svarbiuose dokumen-
tuose. Penktadienį nuotaiką 
pakels sėkmingas sandėris. 
Megzkite verslo kontaktus. 
Jausite bręstančių didelių per-
mainų ženklus. Kol kas dar 
ne metas apie tai atvirauti. 
Meilės santykiuose būkite 
nesavanaudžiai, nekaulykite 
dėmesio, o tuo labiau, dovanų. 
Jei santykiai tik prasideda, 
prisipažinkite, ką jaučiate 
savo mylimajam. Antraip ga-
lite jį tiesiog prarasti.

M E R G E L Ė . 
Ieškokite naujo 
pajamų šaltinio, 
nes senieji arba 

jau išseko, arbai gerokai sen-
ka. O pastarųjų dienų situacija 
verčia jus investuoti ar išlai-
dauti. Antradienis – šeiminių 
ginčų diena. Trečiadienis – 
sėkmingiausia savaitės die-
na, nepražiopsokite palankių 
progų. Penktadienis – apgau-
linga diena, netikėkite viskuo, 
ką išgirdote. Daugiau dėmesio 
skirkite šeimai.

S VA R S T Y -
KLĖS. Jūsų sėk-
mė priklausys 
nuo pastangų. 

Savaitės viduryje sėkmę ir 
naudą neš smulkūs pirkiniai. 
O štai stambesnius atidėkite 
savaitgaliui. Darbo aplinkoje 
venkite didelių ir triukšmingų 
kompanijų: daugiau naudos, 
nei įkyrus galvos skausmas 
jos neduos. Gerai jausitės 
mažoje artimiausių bičiulių 
draugijoje. Tikėkite intuicija: 
ji šią savaitę neapgaus. Ypač, 
jei atsidursite neįprastose si-
tuacijose. O va meilės srityje 
nieko gero: savaitės viduryje 
barsitės.

S K O R P I O -
NAS. Jaučiatės fi-
nansų Napoleonu. 
Bet grandioziniai 

planai, netgi patiems netikėtai, 
gali sėkmingai pildytis. Taigi, 
leiskite sau pasvajoti. Metas 
palankus, taigi naudokitės 
progomis. O štai emocijas 
derėtų tramdyti. Ketvirtadienį 
kažkuo labai svarbiu pradži-
ugins artimieji. Meilės fronte 
kankins abejonės ir prieštara-

vimai. Būkite tikri, kad part-
neris vertas pasitikėjimo, o 
santykiai turi geras perspek-
tyvas.

Š A U L Y S . 
Sėkmė šypsosis 
darbščiausiems. 
Progų uždirbti bus 

nemažai, tik jos bus ne toki-
os akivaizdžios. Ir darbe, ir 
namuose pats metas išsiaiškin-
ti santykius ir aptarti perspek-
tyvas. Kai apsispręsite, laiky-
kitės savojo plano. Kolegas 
stebinsite kūrybiškumu, inici-
atyva. O štai šeimoje  savaitės 
vidurys bus nelengvas, bet 
iki savaitgalio susitaikysite ir 
smagiai leisite laiką.

OŽIARAGIS. 
Jei iki antradi-
enio pabaigos 
gausite pinigų – 

džiaukitės. Tiesa, mažiau, nei 
tikėjotės, bet tenkinkitės ir 
tuo. Jei tvirtinsite kokį nors 
sandėrį, bent jau perskaityki-
te, ką pasirašote. Penktadienį 
tik ir laukite kokio nors pati-
krinimo. Savaitgalį pradži-
ugins namų jaukumui kurti 
skirti pirkiniai. Jausite jėgų 
antplūdį: skubėkite tuo nau-
dotis.

VANDENIS. 
Antradienį pri-
reiks draugų pa-
galbos. Savaitės 

viduryje pajusite, kaip jums 
pataikauja ir bando manipuli-
uoti. Savaitgalį išlaidausite: 
tačiau tai bus malonūs ir sv-
arbūs pirkiniai. Nemanykite, 
kad viską pasieksite be pas-
tangų. Ir neįsivaizduokite, kad 
kas nors yra skolingi. Penkta-
dienį arsite dantis sukandę. Ir 
nieko gero iš to nebus.

ŽUVYS. Jūsų 
poreikiai nesutam-
pa su galimybė-
mis. Tad pinigų 

netaškykite. Nedalyvaukite 
intringose, ypač darbe. Nesi-
karščiuokite. Penktadienį kils 
norų, apie kuriuos, savo labui, 
nedrįskite net galvoti, ką be-
kalbėti apie jų realizavimą. Ir 
šeštadienį iš lovos išlipsite ne 
ta koja. Nesiimkite jokių rei-
kalų, kol būsite blogos nuotai-
kos. Meilės reikaluose norite 
stiprių emocijų. Ir jų gausi-
te, jei imsite ne fantazuoti, o 
veikti.

Lietuvos ekonomika antrąjį ketvirtį traukėsi 
sparčiau nei skelbta anksčiau

Lietuvos bendrasis vidaus pro-
duktas (BVP), patikslintais duom-
enimis, antrąjį šių metų ketvirtį, 
palyginti su atitinkamu 2019-ųjų 
laikotarpiu, pašalinus sezono ir 
darbo dienų skaičiaus įtaką, su-
mažėjo 4 proc. ir to meto kainomis 
siekė 11,609 mlrd. eurų.

Antrąjį ketvirtį, palyginti su pir-
muoju, Lietuvos ekonomika pašalinus 
sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką 
sumenko 5,5 proc., antrąjį įvertį pas-
kelbė Statistikos departamentas, įver-
tinęs BVP komponentus gamybos, 
išlaidų ir pajamų metodais. Ekono-
mikos kritimas yra didesnis nei skel-

bta liepos pradžioje – pirmąjį įvertį 
tuomet paskelbęs Statistikos departa-
mentas teigė, kad metinis BVP smuki-
mas siekė 3,7 proc., o ketvirčio – 5,1 
procento.

Vertinant gamybos metodu, antrąjį 
ketvirtį neigiamam BVP pokyčiui di-
džiausios įtakos turėjo didmeninės ir 
mažmeninės prekybos, transporto ir 
saugojimo, apgyvendinimo, maitini-
mo (minus 2,26 proc.), pramonės (mi-
nus 0,99 proc.), profesinės, mokslinės 
ir techninės, administracinės ir aptar-
navimo veiklos (minus 0,97 proc.) 
ir statybų (minus 0,67 proc.) įmonių 
veiklos rezultatai.

Vertinant BVP išlaidų metodu, 

antrąjį ketvirtį, palyginti su praėjusiu 
ketvirčiu, namų ūkių galutinio varto-
jimo išlaidos sumažėjo 5,4 proc., o 
valdžios sektoriaus galutinio vartoji-
mo išlaidos – 1,6 procento. Bendro-
jo pagrindinio kapitalo formavimas 
(investicijos) sumenko 11,3 procento.

Prekių ir paslaugų eksportas bei 
importas sumažėjo atitinkamai 10,9 
proc. ir 11,3 procento.

Šių metų šešių mėnesių BVP su-
darė 22,733 mlrd. eurų to meto kai-
nomis, arba 0,8 proc. mažesnis (paša-
linus sezono ir darbo dienų skaičiaus 
įtaką) nei 2019 metų sausio–birželio 
mėnesiais.

BNS inform.

Nuo rugsėjo – lašišų ir šlakių žvejybos 
rudens sezonas

Nuo rugsėjo pirmosios 
prasideda lašišų ir šlakių 
žvejybos rudens sezonas – 
bus išduodamos žvejo mėgėjo 
kortelės šioms žuvims žvejoti 
iki spalio 15 dienos, infor-
muoja Aplinkos ministerija.

Šias žuvis žvejo mėgėjo 
kortelės turėtojams leidžiama 
gaudyti Neryje, Dubysoje, Mi-
nijoje bei kitose įstatymu nu-
matytose upėse. Nemune nuo 
šių metų draudžiama žvejoti į 
nerštą traukiančias lašišas.

Nesvarbu, kokios žuvys 
žvejojamos, nuo rugsėjo 16 

dienos iki spalio 15 dienos 
žvejo mėgėjo korteles bus pri-
valu turėti tą darant Neryje 
nuo Jonavos J. Ralio g. tilto iki 
Žirmūnų tilto Vilniuje ir nuo 
Valakupių tilto iki Lietuvos ir 
Baltarusijos valstybinės sienos.

Kortelę taip pat reikės turėti 
žuvaujant kituose Mėgėjų 
žvejybos vidaus vandenyse 
taisyklėse nurodytuose upių 
ruožuose. Likusiuose upių ru-
ožuose žvejybai pakaks žvejo 
mėgėjo bilieto.

Ministerijos teigimu, nuo 
rugsėjo 16 dienos iki spalio 15 
dienos draudžiama žvejoti ties 

Neries, Šventosios, Jūros, Mi-
nijos ir Žeimenos pagrindinių 
intakų žiotimis.

Po spalio 15-osios, pas-
kutinės lašišų ir šlakių žvejy-
bos rudens sezono dienos, 
limituota lašišų ir šlakių žvejy-
ba draudžiama ir žvejo mėgėjo 
kortelės nebebus išduodamos. 
Be to, daugelyje lašišų ir šla-
kių migracijai bei nerštui svar-
bių upių ruožų, įsigalioja drau-
dimas žvejoti bet kokias žuvis.

Išneršusias ir grįžtančias į 
Baltijos jūrą lašišas vėl leidžiama 
žvejoti nuo gruodžio 26 dienos.

BNS inform.
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Rugsėjo 1 d. Naktį 9

Dieną 20
Š,  
3-8 m/s

Rugsėjo 2 d. Naktį 8
Dieną 20

R,
6-12 m/s

Rugsejo 3 d. Naktį 13
Dieną 21

PR, 
5-10 m/s
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

– Pusė mano pažįstamų tokias 
vedė, ir nė vieneriose vestuvėse 
policija nepasirodė.

***
Kodėl pasui, automobilio 

raktams ir antrai kojinei 
negalima paskambinti?

***
Tailande atostogų romanas 

baigėsi tvirta vyriška draugyste.
***
Pastatytas naujas namas. Jo 

fasadas išdažytas keistais dideliais 
rudais ratilais. Pasibaisėjęs 
savininkas klausia statybinininkų:

– O čia dabar kas?!
– Taip buvo projekte 

nubraižyta.
– Parodykit!
Ir iš tiesų: fasado projektas 

su keistais rudais ratilais. 
Savinininkas:

– A, tai čia architektas buvo 
ant dokumentų kavos puodelį 
pasidėjęs. Ir ne kartą.

***
Žmona sako vyrui:
– Nusprendžiau laikytis 

įžymybių dietos. Man galima 
valgyti tik omarus, austres ir 
krevetes.

– Tai gal tu tiesiog pradėk 
valgyti pinigus.

***
Du elektrikai biurų pastate 

žiūri į laidą ant sienos. 
– Kažin, kur  jis nutiestas?
– O ką aš žinau? Darom 

taip: nukerpam, ir kuriam biure 
pradės rėkti...

***
Žmona paryčiais grįžusiam 

vyrui:
–Tai kur šįkart tave velniai 

nešiojo?
– Brangioji, tai ir tu juos 

matei?
***
Dykuma šliaužia du vėžliai ir 

barasi. Ji:

– Tu sugadinai tris šimtus 
mano geriausių gyvenimo metų!

***
– Petriuk, tai tu vėl senelį 

plytomis apmėtei?!
– Mama, aš daugiau taip 

nebedarysiu.
– O seneliui daugiau ir 

nebereikia.
***
Naujasis lietuvis kalnuose 

sutiko drakoną.
– Kokia sėkmė, – pasakė 

naujalietuvis.
– Kokie pietūs! – 

suriaumojo drakonas.
***
Mama su berniuku atėjo 

pas gydytoją. Jo kabinete – 
skeletas.

– Mama, o kas čia?
– Jo pirmas pacientas, 

tikriausiai, – atsako mama.
***
Kūno kultūros mokytojas:
– Kai į mano pamoką, tai 

vis aprangą pamirštat. O kai 
po miestą valkiotis – visi su 
treningais.

***
Vaistinėje:
– Gerbiamasis, jei norite 

gauti kalio cianido, tai recepto 
reikia. Ir savo uošvienės 
nuotrauka man nosies 
nebadykit!

***
Poetas pas gydytoją:
 – Daktare, man spaudžia 

širdį, užgulė krūtinę ir sunku 
kvėpuoti. Man meilė?

– Ne. Bronchinė astma.
***
Pagavo katinas auksinę pelę. 

Toji sako:
– Paleisk mane, išpildysiu 

tavo norą!
– Nea. Suėsiu. 

Šeimininkams į šlepetes ir pats 
galiu privaryti.

Petriukas klausia tėčio:
– Tėte, ar svogūnus valgyti 

sveika?
– Taip, sūnau, sveika.
– Tėte, ar grietinę valgyti 

sveika?
– Taip, sūnau, sveika.
– Tėte, tada nupirk man 

čipsų su grietine ir svogūnais.
***
Į policiją ateina vyrukas ir 

sako:
– Noriu pasimatyti su tuo 

vagimi, kuris vakar apvogė 
mano butą.

– Kam jums tai? – klausia 
pareigūnas. - Bus teismas, ten 
ir pasimatysite!

– Matote, – sako vyrukas, – 
aš norėčiau atsiimti pareiškimą 
dėl vagystės, jei jis man 
papasakos, kaip sugebėjo naktį 
įlįsti į miegamąjį ir nepažadinti 

Orų prognozė rugsėjo 1-3 d.

mano žmonos.
***
Kompiuterininkas visus 

dokumentus, kurių nenaudoja, 
bet gaila trinti, perkėlė į aplanką, 
pavadintą „Balkonas“.

***
Jei norite sutaupyti Kalėdų 

dovanėlėms, tai dabar jau pats 
laikas pasakyti vaikučiams, 
kad Kalėdų senelis neišgyveno 
pandemijos metu.

***
 – Vienas lauke ne karys, 

– pasakė sargybinis ir nuėjo 
miegot.

***
Kai mokiausi mokykloje, 

geriausias korepetitorius buvo 
diržas.

***
Kandims dabar sunkūs laikai: 

aplink viena sintetika.

***
Kiek metų praėjo, o aš vis dar 

džiaugiuosi Rugsėjo 1-ąja: kad 
nebereikia eiti į mokyklą.

***
– Brangioji, tu persūdei!
– Tai tik dėl to, kad tave 

myliu!
– Aš nežinau, kaip reikia 

mylėti, kad persūdytum arbatą.
***
Užrašas ant oro uosto 

dispečerinės durų: „Jei nenutūps 
lėktuvas – sėsi tu!“

***
Vedasi vyriškis į lėktuvą 

ožką. Stiuardesė:
– Su ožka į lėktuvą negalima!
– O čia ne ožka, čia šuo.
– O kodėl jis su ragais?
– O aš į šuns asmeninį 

gyvenimą nesikišu.
***

Mano sąžinė švari  – aš ja 
nesinaudoju.

***
Vadybininkas viršininkui:
– Jei man nepakelsite algos 

100 Eur, aš pasakysiu visiems, 
kad pakėlėte dviem šimtais.

***
Jei norite išgąsdinti žmones 

per Helovyną, tiesiog išeikite be 
kaukės.

***
Akvariumas – interaktyvus 

televizorius katei.
***
Jei ne smalsūs idiotai, 

pasaulis taip ir nežinotų, kurie 
grybai yra nuodingi.

***
Pasiuntė čiukčią į žvalgybą. 

Po trijų dienų grįžo purvinas, 
apdraskytas, suplėšyta uniforma.

– Tamsta vade, pėstininkai 
per tiltą nepraeis. Ir kavalerija 
neprajos. Tik tankai.

– O kodėl?
– Nes už tilto du pikti šunys 

pririšti.
***
Viešbutyje durininkas 

pamatė, kad naujojo ruso 
plaštaka be kelių pirštų. Jis, 
supratingai:

– Jakudza.
– Nea, petarda.
***
Prižiūrėtojas klausia kalinio:
– Jūsų niekas nelanko. 

Tikriausiai giminių neturite?
– Turiu, tik jie visi čia.
***
Viena draugė giriasi kitai:
– Buvau grožio salone.
– O jis ką, buvo uždarytas?
***
Vyras skaito naujienas:
– Indijoje policija nutraukė 

šventę, kurios metu vyras vedė 
kobrą.

Jis pažiūrėjo į žmoną ir sako:

8-699-606608-699-60660

DIENOS BBQ! DIENOS BBQ! 

Staliukų rezervacija bei  užsakymai į namus tel.
Darbo dienomis 11-15 val.Darbo dienomis 11-15 val.

BUITINĖ TECHNIKA

• Buitinę techniką iš užsienio. 
Kainos ir kokybės santykis 
garantuotas. Galimas siuntimas 
paštu. Tel. 8 655 12 035.  
Rokiškis
• Naudotą, bet puikios būklės 
šaldytuvą GoldStar. Viskas 
veikia gerai. Trijų stalčių. Viršuje 
šaldiklis, viduryje - nulinė zona, 
apačioje šaldytuvas. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 609 95 179. Rokiškis
• Gerai veikiantį kietojo kuro 

katilą. Naudotas 2 sezonus. Yra 
garantija. Kaina 430 Eur.  
Tel. 8 607 37 032. Rokiškis
• Tarkavimo mašiną. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• Mikrobangų krosnelę Vido. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 683 27 149.  
Rokiškis
• Naudotą, bet puikiai veikiantį 
Dakon 32 šildymo katilą. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 679 19 742. 
Rokiškis
• Mažai naudotą, 5 kg talpos, 
automatinę skalbimo mašiną 

Indesit. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 683 27 149.  
Rokiškis
• Automatinę skalbimo mašiną 
Bosch. 6 kg talpos, drabužiai 
dedami iš viršaus. Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 683 27 149.  
Rokiškis
• Dujų balioną. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. 
 Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašina ČAIKA 
134. Kaina 105 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis


