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Rokiškio savaitės įvykių apžvalga

Sigtas Daščioras – apžvelgė rajono savaitės įvykius.

Ši savaitė rajone buvo 
gausi įvykių. Kaip kitados 
jaunas paneles debiutantes 
visuomenei pristatydavo 
pokyliuose, taip prieš Seimo 
rinkimus ir politikams de-
rėtų prisistatyti savo rinkė-
jams. Jei didžiausias panelės 
košmaras buvo supainioti 
valso žingsnelį ar numinti 
kavalieriui koją, tai politikai 
pasirodė dar drovesni ir už 
kilmingų panelių instituto 
absolventes. Kadangi patys 
apie save pranešti kuklinasi, 
tai „Rokiškio Sirena“ Sėlos 
rytinės viemandatės apgy-
gardos kandidatus pakvietė 
į improvizuotą pokalbį. Kie-
kvienam burtų keliu teko iš-
sitraukti po tris klausimus ir 
į juos įdomiai, išradingai ar 
tiesiog... atsakyti.  Kaip ver-
tina rinkėjai kandidatus į 
parlamentą ir jų atsakymus, 
sužinosime jau po mėnesio.

O štai rajono gyvenime – 
nemenkas sukrėtimas. Skemų 
socialinės globos namai ilgą 
laiką buvo gerovės ir menų 
klestėjimo forpostas. Direk-
torius Gintaras Girštautas jau 
daugybę metų rengia meno 
plenerus, įstaigos erdves 
puošdamas įvairiausiomis 
skulptūromis, paveikslais. 
Tik štai žmogaus teisių gynė-
jai ėmė ir aptiko prie XXI a. 
interjero nederančius elemen-
tus: grotas, už kurių, pasirodo, 
buvo uždarytas sunkaus būdo 
globotinis. 

Interjero klausimais turi ką 
pasakyti ir rajono savivaldy-
bė. Mat jau praėjusią savaitę 
Salų dvare akylesni miestelio 
gyventojai išvydo paskutinį 
architektūros ir dizaino klyks-
mą – languotu popieriumi už-

klijuotus langus. Akurat ten, 
kur saviizoliacijai turėtų būti 
priimami kontaktų su covid-19 
infekuotais žmonėmis turėję ar 
iš kai kurių užsienio šalių grįžę 
asmenys. Be abejonės, tokios 
interjero detales turi ne tik de-
koratyvinę, bet ir sveikatinimo 
funkciją – pamatęs jas, kojas 
pakratys bet koks virusas. Sa-
vivaldybės administracijos 
direktorius nuvylė tuos, kurie 
aktyviai svarstė popierinės lan-
gų dangos ir klasicistinių rūmų 
tarpusavio darnos klausimus. 
„Turime mes tas užuolaidas“, 
– patikino jis. 

O va štai Juodupės aplinka 
ir gimnazijos bendruomenė 
virusui visai patiko.  Rajono 
visuomenę pasiekė žinia, kad 
dėl covid-19 ligos židinio už-
daroma Juodupės gimnazija. 
Tiesa, tik laikinai – dviems 
savaitėms. O daugiau nei du 
šimtai jos moksleivių vėl tam-
pys tėvams nervus nuotolinio 
mokymosi būdu. 

Tų, kurių dar neuždarė sa-
viizoliacijai ar nuotoliniam 
darbui, motyvaciją turėtų pa-
kelti panašūs kovų be taisy-
klių vaizdeliai, kaip vienoje 
Kriaunų įmonėje.

Įprastai padangų keitimo 
vajus prasideda po Vėlinių. O 
štai Rokiškio mikrorajono gy-
ventojams batukus mašinoms 
teko pasikeisti gerokai anks-
čiau. Vandalų dėka.

Rokiškyje šią savaitę ne-
mažai naujienų ir susijusių su 
mūsų keturkojais bičiuliais, 
tiek laukiniais, tiek naminiais. 
Štai Kamajų apylinkėse vilkų 
medžioklės pamoka kainavo 
ūkininkei veršelį. Per porą 
mėnesių antrąjį. 

Dvikojų gyvulių siautėji-
mai neaplenkė ir mūsų rajono. 
Visą šalį sukrėtusio nelegalių 
daugyklų, kuriose nežmoniš-
komis sąlygomos laikomi ir 
veisiami gyvūnai, skanda-
lo atgarsiai pasiekė ir mūsų 
miestą. Daugykloje Kretingos 
rajone atsidūrė rajono mero 
Ramūno Godeliausko šunelių 
veislyne atvesta miela kalytė. 

Yra rajone ir gražesnių epi-
zodų. Štai akylesni rokiškėnai 
jau įvertino gražėjantį Rotary 
parką, kuris pamažu tampa 
pasivaikščiojimų ir smagių 
vakarų vieta. O dabar jį puošia 
ir įspūdingas akcentas.

Nauju stogu pasipuošė ir 
ledo aikštelė. O štai ar bus 

kam joje čiuožti? Ledo ritulio 
klubas „Sparta“ kviečia telktis 
rajono visuomenę ir saugoti 
bei ateinančioms kartoms per-
duoti šio sporto tradicijas.

Siekti sportinių aukštumų 
kviečia ir sporto klubas „Griz-
lis“. Spalio pradžioje kiekvie-
nas save gerbiantis sporto mė-
gėjas į klausimą „kiek spaudi“ 
galės atsakyti ne žodžiais, o 
rezultatais. O tiems, kurių re-
zultatai kuklūs, dar yra bent 
pora savaičių juos pagerinti 
ir dalyvauti Lietuvos štangos 
spaudimo čempionate.

Kriminaliniame rajono 
pasaulyje veiklos netrūksta. 
Vieni rūkydami lovoje bando 
savo angelo sargo budrumą, 
kaimynų kantrybę ir specialų-
jų tarnybų reakciją. Nes o kaip 
gi kitaip galima namuose pa-
degti lovą?

Kiti gi šluoja rokiškėnų 
kruopščiai saugomas verty-
bes. Anksčiau seifų atidarinė-
tojai buvo vadinami „medve-
žatnykais“. Dabartiniai vagys 
tokia ekvilibristika nebeužsi-
ima: vertybes neša tiesiog su 
visu seifu. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rokiškio rajone gyvūnų 
daugykloms vietos nebus

Rajono meras Ramū-
nas Godeliauskas rugsėjo 
10-ąją susitiko su rajono 
policijos komisariato virši-
ninku Rimantu Čepuliu bei 
Valstybinės maisto ir veteri-
narijos tarnybos Rokiškio 
skyriaus atstovais. Pokalbio 
tema: nelegalios gyvūnų 
daugyklos ir veisyklos.

„Noriu aiškiai pasakyti: 
gyvūnų daugykloms mūsų 
rajone vietos nebus“, – sakė 
rajono meras. Jis ir pats nu-
kentėjo nuo gyvūnų daugin-
tojų: daugykloje Kretingoje 
atsidūrė jo veislyno kalytė. 
Kaip sekasi iš daugintojų 
rankų ištrauktam gyvūnui? 
Meras sako, kad gyvūnėlis, 
pajutęs pažįstamus kvapus, 
saugią aplinką, pastebimai 
pralinksmėjo ir atsigauna. 
„Tikimės, kad  jai viskas bus 
gerai“, – sakė R. Godeliaus-
kas.

Susitikime buvo kalbėta 
apie priemones, kaip užkar-
dyti gyvūnų nelegalų veisi-
mą. Pirmiausia, paprašyta 
visų rajono seniūnų, kad vos 

sužinoję apie įtartinas vietas, 
kur gali būti neprižiūrimi, 
netinkamomis sąlygomis lai-
komi, netinkamai prižiūrimi 
naminiai gyvūnai, iš karto 
praneštų. Valstybinės maisto 
ir veterinarijos tarnybos spe-
cialistai, policijos pareigūnai 
nedelsdami reaguos.

Meras akcentavo, kad 
bus ieškoma ne tik nelegalių 
šunų daugyklų, bet ir kitų 
gyvūnų: kačių, triušių, grau-
žikų ir kitų, nelegalių veisė-
jų. „Bendromis pastangomis 
bus stebimos ne tik įtartinos 
vietos, kur gali būti tokios 
daugyklos, bet ir skelbimai 
visuomenės informavimo 
priemonėse, kitos žinios apie 
parduodamus, perkamus gy-
vūnus“, – po susitikimo sakė 
rajono meras.

Su pareigūnais ir specialis-
tais taip pat aptarta nelegaliai 
dauginamų gyvūnų legaliza-
vimo sistema: juk kažkas turi 
parūpinti jiems dokumentus, 
todėl bus griežčiau kontro-
liuojama ir ši sfera.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Sužinoję, kad jų rūmų langai 
užklijuoti paprasčiausiu lan-
guotu popieriumi, Salų dvaro 
savininkai – grafų Tyzenhauzų, 
o vėliau ir Pšezdzieckių šeimos 
– tikriausiai karstuose varty-
tųsi. Netgi valstiečių gryčiutė-
se, kuriose pinigų užuolaidoms 
neužtekdavo, ir tai tuos popie-
riaus lapus bent jau karpiniais 
iškarpydavo. Negi rimtai rajono 
savivaldybė XXI a. neįstengia 
užuolaidų nupirkti? Rajono savi-
valdybės administracijos direk-
torius Andrius Burnickas teigia, 
kad saviizoliacijoje žmonės gy-
vens civilizuotai: ir užuolaidos 
bus, ir nauji čiužiniai, ir pataly-
nė, ir kitos reikiamos priemones.

Sklinda garsas Salų žemėj
Apie naująsias Salų dvaro 

patalpų užuolaidas gandai ėmė 
sklisti dar praėjusią savaitę. Ir 
„Rokiškio Sirena“ nuvažiavo pa-
sižiūrėti šio paskutinio interjero 
mados „klyksmo“. Ir ką – išties 
kairiajame Salų dvaro sparne apie 
dešimt langų iš tiesų languotu 
popieriumi užklijuoti. Gal čia tik 
laikinai, kol kokie nors remonto 
darbai vyksta? Tačiau „Rokiškio 

Rūmų užuolaidos – languotas popierius? Savivaldybė tikina: kad tik laikinai

Sirenos“ šaltiniai Kamajų apylin-
kėse teigia, kad jokiam remontui. 
Juk remontuoti kultūros paveldą, 
koks yra dvaras, apskritai sudė-
tinga, reikia derinimų ir popierių 
visokių. O be to, šaltinių teigimu, 
patalpas saviizoliacijai rajono 
savivaldybė apskritai rengia ma-
žiausiomis sąnaudomis.

Šaltiniai stebisi: taupymo 
būdus būtų galima suprasti, jei 
užuolaidų medžiaga šiais laikais 
kainuotų milijonus. Tačiau pa-

prastos medžiagos nedideliems 
langeliams galima gauti ir visiš-
kai nebrangiai. Juk niekas nepra-
šo šilkų ar šifonų. Užtektų len-
gvo, gerai skalbiamo medvilninio 
audinio, kainuojančio vos kelis 
eurus už metrą. Taigi visus nedi-
delius patalpų langelius daugmaž 
padoriu audiniu kaži ar prireik-
tų 100 Eur. Juk užuolaidos visų 
pirma, jos garantuoja žmogaus 
privatumą. Antra – žmoniška 
aplinka XXI a. – tai ne kažkoks 

išmislas, o elementarus kultū-
ringo, civilizuoto žmogaus (juk 
visi tikimės tokias esą) poreikis. 
Jis dar svarbesnis tiems, kurie 
dėl saviizoliacijos, dėl to, kad 
yra atskirti nuo šeimos, artimų-
jų, patiria vienatvės išbandymą, 
įtampą, ar pasireikš ligos simpto-
mai, junta nuolatinę įtampą. Negi 
mūsų valstybė ir rajonas yra tokie 
neturtingi, kad žmogiškąjį orumą 
dangstytų seno popieriaus lapais? 
Juk tokios, atsiprašant, „užuolai-
dos“ net atidengti neįmanoma. 
Įsivaizduokite, kaip sektųsi išgy-
venti dvi savaites neišeinant iš 
kambario ir žiūrint į tuos pačius 
popieriaus lapus?

Rajono savivaldybės admi-
nistracijos direktorius Andrius 
Burnickas paneigė gandus: užuo-
laidos jau nupirktos. „Tik rugsėjo 
14-ąją mes perimsime pastatą. 
Tik kol kas, kol patalpos pritai-
komos ir nėra gyventojų, langai 
uždangstyti popieriumi. Bet negi 
manote, kad jie ir bus tokie, kai 
gyvens žmonės? Užuolaidos jau 
nupirktos ir artimiausiu metu bus 
pakabintos“, – aiškino A. Burnic-
kas. Pasak pašnekovo, jau turima 
patalynė, yra ir rankšluosčiai, ir 

virduliai. Ir čiužiniai lovoms bus 
pakeisti naujais, nes dabartiniai 
jau prastos būklės. Va jų kaip tik 
dar ir neturima, bet bus nupirkti 
artimiausiu metu.

Rugsėjo 14-ąją bus nutrauktos 
kitos pastate vykdomos veiklos, 
pavyzdžiui, edukacijos.

Kodėl Salos?
Rajono visuomenei kyla įta-

rimų, ar Salos pati tinkamiausia 
vieta saviizoliacijai uždarytiems 
žmonėms? Vasarą, be jokios abe-
jonės, čia išties gražu. Kai pliski-
na saulutė, dvaro patalpos alsuoja 
malonia vėsa. Tačiau jau dabar 
apie save primena ruduo: šalta 
ir drėgna, tuo labiau, kad šalia – 
didžiulis ežeras ir senas parkas. 
„Rokiškio Sirenos“ šaltinių tei-
gimu, pastate įmanoma prišildyti 
patalpas tik iki maždaug 14 laips-
nių šilumos. O tai jau kertasi su 
šalies higieninėmis normomis.

Kodėl pasirinktos Salos, lyg ir 
suprantama. Nuo kovo patalpos 
saviizoliacijai buvo įrengtos Juo-
zo Tumo-Vaižganto gimnazijos 
bei Rokiškio technologijų, verslo 
ir žemės ūkio mokyklos bendra-
bučiuose. Tuomet tai buvo galima 

padaryti, nes visos ugdymo įstaigos 
perėjo prie nuotolinio ugdymo. Ta-
čiau dabar bendrabučiai reikalingi 
mokykloms, tad rajono savivaldy-
bei teko ieškoti naujų patalpų.

Pašnekovas patvirtino, kad cen-
trinė šildymo sistema pajėgi patal-
pų temperatūrą pakelti tik iki 14 
laipsnių. Todėl jau patikrinta rūmų 
elektros instaliacija, ar ji atlaikytų 
papildomas apkrovas. A. Burnicko 
duomenimis, instaliacija atlaikys, 
jei bus įjungti papildomi elektriniai 
šildytuvai. Taigi, higienos normų 
garantuojama patalpų temperatūra 
būtų užtikrinama.

Kol kas Vyriausybei pateikta 
naujovė: Savivaldybių asociacija 
klausia, ar saviizoliacijos režimu 
apgyvendinti žmonės negalėtų 
patys susimokėti bent už maistą, 
valymo paslaugas? „Klausimas 
sąžiningas. Kai pavasarį epide-
mija užklupo netikėtai, reikėjo 
reaguoti, buvo žiūrima vienaip. 
Tačiau dabar, kai ji jau nebėra 
staigmena, saviizoliacijoje esan-
tys žmonės tikrai galėtų bent už 
dalį paslaugų susimokėti“, – sakė 
A. Burnickas.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rokiškio rajono savivaldybės admi-
nistracija skelbia atranką Bendrojo 
skyriaus vyriausiojo informacinių tech-
nologijų specialisto pareigoms užimti 
(darbuotojas pagal darbo sutartį (1 pa-
reigybė, A2 lygis)), pastoviosios dalies 

koeficientas nuo 5,6 iki 6,93 (pareiginės algos ba-
ziniais dydžiais, priklausomai nuo profesinio darbo 
patirties (metais).

 Išsamesnė informacija Rokiškio rajono sa-
vivaldybės interneto svetainėje adresu http://www.
rokiskis.lt. 

Užs. 1123
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VALSTYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO 
VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS

Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla, juridinio asmens kodas 
190804895, adresas Melioratorių g. 1A Kavoliškio kaimas, Rokiškio kaimiškoji se-
niūnija, Rokiškio rajono savivaldybė, skelbia konkursą.

Išnuomojamas Valstybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu Rokiškio 
technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos patikėjimo teise valdomas nekil-
nojamasis turtas – sporto salės patalpos mokyklos pastate, adresu Meliorato-
rių g. 1 A, Kavoliškio k., Rokiškio kaimiškoji seniūnija, Rokiškio r. sav. (pastatas 
pažymėtas plane – 1C2p, unikalus numeris – 7399-0004-2017, bendras pastato 
plotas – 3847,81 kv. m., nuomojamų patalpų indeksai: 1-92, 1-1, 1-24, 1-13, 1-14, 
1-15, 1-16, 1-17, 1-19, 1-20) bendras nuomojamas plotas – 677,59 kv. m. laisvu 
nuo užsiėmimų metu sporto treniruotėms ir sportiniams renginiams organizuoti 
(sportinei kultūrinei veiklai vykdyti). Pradinis nuompinigių dydis – 5,00 eurai už 
vieną valandą. Turto nuomos sutarties terminas iki 2021 m. birželio 30 d. (imti-
nai).

Nuompinigiai nuomotojui turi būti mokami kas mėnesį, prieš prasidedant mė-
nesiui, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 d. pagal nuomotojo pateiktą 
sąskaitą.

Delspinigiai už nuomininko praleistą nuomos mokesčio mokėjimo terminą – 
0,05 procento nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

Konkurso dalyviai registruojami nuo 2020 m. rugsėjo 21 d. 8.00 val. iki 2020 m. 
rugsėjo 23 d. 14.00 val. sekretorės kabinete. Įgaliotas asmuo Miranda  Kazanavi-
čienė, tel. 8458 68078.

Konkurso dalyviai paskelbtose konkurso sąlygose nurodytu laiku pateikia ko-
misijos nariui užklijuotą voką ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pa-
vadinimas ir adresas, turto, kurio konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas 
ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta paraiška, kurioje 
nurodyta: konkurso dalyvio pavadinimas, arba vardas ir pavardė, įmonės arba 
asmens kodas, adresas, tel. numeris, el. paštas, pageidaujamo išsinuomoti turto 
pavadinimas, paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos turtą, siūlo-
mas nuompinigių dydis, bankiniai rekvizitai, atsiskaitomosios sąskaitos numeris 
ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento arba įmonės steigimo pažymėji-
mo kopija.

Kartu su voku pateikiami  dokumentai, patvirtinantys, kad sumokėtas pra-
dinis įnašas. Konkurso dalyvio pradinis įnašas lygus vieno mėnesio pradiniam 
nuompinigių dydžiui sumokamas prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu į 
RTVŽŪ mokyklos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT724010041500030075. Konkursą 
laimi dalyvis, pasiūlęs didžiausią kainą.

Turto apžiūra vyks 2020 m. rugsėjo 15-16 d. Atsakingas asmuo – Algirdas 
Vyšniauskas, mob. tel. 8679 03788

Komisijos posėdis įvyks 2020 m. rugsėjo 23 d. 15.00 val. Melioratorių g.1A, 
Kavoliškio k., Rokiškio r. 102 kab.

Užs. 1124

Originalus bibliotekininkų sprendimas 
dovanojo jaukią erdvę miestiečiams

Vargu ar kas ginčytųsi, kad 
Juozo Keliuočio viešosios bi-
bliotekos pastatas yra vienas 
sėkmingiausių pastarojo meto 
architektūrinių sprendimų mūsų 
rajone. Unikali erdvė – Nepri-
klausomybės aikštė – kėlė šio 
pastato architektams daug iššū-
kių. Tačiau jų sprendimas nusi-
pelno susižavėjimo: modernus 
pastatas puikiai įkomponuotas 
į Nepriklausomybės aikštę, at-
rodytų, tarsi čia buvęs jau daug 
metų. O štai bibliotekos kiemelis 
buvo toks, kad jam apibūdinti 
labiausiai tiko terminas „ko-
gnityvinis disonansas“. Tačiau 
bibliotekininkų įžvalgumo ir kū-
rybiškumo dėka kiemelis, užuot 
buvęs sovietinio architektūrinio 
chamizmo salele, tapo jaukia 
kultūringos aplinkos erdve.

Ką su tuo garažu daryti?
Dar prieš naujajam bibliotekos 

pastatui atveriant duris, su jos di-
rektore Alicija Matiukiene kal-
bėjomės prie antrojo aukšto salės 
lango, nuo kurio kaip ir atsivėrė 
vaizdas į kiemelį. Tas kiemelis 
susidėjo tarsi iš dviejų dalių, at-
spindinčių dvi epochas: iki ir po 
pastato perstatymo. Epochai „po“ 
priklausė jauki kiemelio dalis su 
trinkelėmis, planuotas (o dabar ir 
senokai veikia) mielas fontanėlis. 
Epochai „iki“ priskirtinas didžiulis 
sovietinio stiliaus garažas. Kuris 
prie naujojo bibliotekos pastato 
derėjo lygiai taip, kaip dera kalio-
šai prie vakarinės suknelės.

Kadangi bibliotekos žmonės 
daug dėmesio skyrė savo naujųjų 
erdvių interjerui ir eksterjerui, buvo 
galima tikėtis, kad sprendimas, kaip 
sutvarkyti garažą, kad jis nebady-
tų akių, visgi bus rastas. Ir galvą 
pasukti reikėjo. Čia jau neužteko 
tiesiog kibiro-kito dažų ir glais-
to. Nes netgi perdažytas ar kitaip 
atnaujintas, jis būtų badęs akis. Ir 
bibliotekos direktorė A. Matiukienė 
neslėpė, kad bus ieškoma sprendi-
mo, kaip sutvarkyti tą nelemtą gara-
žą, kad jis pagaliau įsikomponuotų į 
puikiai sutvarkytą erdvę.

Sprendimas – puikus, 
bet ne pats brangiausias
Juozo Keliuočio viešosios bi-

bliotekos žmonės eilinį kartą įro-
dė, kad genialūs sprendimai gimsta 
ten, kur buriasi kūrybingi, išlavin-
tą skonį turintys žmonės. Garažas 
buvo „apvilktas“ tentu, kuriame 
atspindėtos ir poeto Pauliaus Šir-
vio eilių faksimilės, ir gražiausios 
bibliotekininkų kūrinio „Širvynė“ 
akimirkos.

Puiki tento spalvų gama: juodi, 
balti, pilki atspalviai puikiai sujun-
gia šį pastatą su gretimu naujuoju 
bibliotekos pastatu. Kai garažas 
taip „apžaistas“, net ir likę gana 
brutalios jo detalės, tokios, kaip 
dvivėrės medinės durys, jau ne-
bedisonuoja su bibliotekos erdve. 
Atvirkščiai, sumaniai pritaikytos 
jos tampa puikia dekoracija nedi-
deliems spektakliams, koncertams. 
O kasdienybės akimirkoms tai 
tampa ramia miesto erdve. Ir visa 
tai atlikta su ganėtinai nedideliais 
finansiniais resursais. Tačiau čia 
investuota daug to, ko už jokius pi-
nigus nenupirksi: talento, įžvalgų, 
skonio, didžiulės vidinės kultūros.

Aišku, vis dar šiek tiek trikdo 

kai kurie dalykai, kuriuos biblio-
tekininkams patiems išspręsti nėra 
galimybių. Antai, vos žingsnis nuo 
kiemelio – ir prasideda Rokiškio se-
namiesčiui tokie įprasti kaimo uly-
čios vaizdai: su agurkų lysvėmis, 
malkininėmis ir spektaklio rimtį 
paįvairinančiu už poros kiemų ke-
pamų šašlykų kvapu. Po kurio laiko 
žalia siena, uždengsiančia kiemelį 
nuo rokiškietiškų kaimo vaizdų, 
užaugs neseniai pasodintų tujų gy-
vatvorė. O kol kas kaimynų obelys 
yra organiškas peizažas, tarsi dar 
viena spektaklių dekoracija.

O štai kitos problemos: nuo 
vienos pagrindinių miesto gatvių – 
Kauno – sklindančio triukšmo, taip 
paprastai išspręsti nepavyks. Kaž-
kiek jį ekranuotų arba dekoratyvi-
nių krūmų antra ar net trečia eilė, 
arba reiktų statyti specialią triukš-
mo mažinimo sieną. Nes biblio-
tekos kiemelio ramybę dabar vis 
taikėsi sudrumsti tai nuvažiuojantis 
autobusas, tai motociklų blerbimas.

Unikali erdvė
Bibliotekininkų noras sutvar-

kyti savo kiemelį sveikintinas ir 
kitu aspektu. Pagaliau turime bent 
vieną iš nedaugelio senamiesčio 
vietų, kurios šeimininkai aiškiai 
supranta savo unikalumą ir sti-
prybę. Štai Vilniaus senamiesčio 
kiemai tapo jaukiomis vietomis, 
kurios puikiai tinka daugeliui ren-
ginių, ar tiesiog jaukiems pasisė-
dėjimams. Mūsų senamiesčio vidi-
niai kiemai vis dar suprantami kaip 
sandėliukų ir malkinių vietos. Nors 
tinkamai sutvarkius, jie galėtų tapti 
traukos vietomis.

Reikia įvertinti ir tai, kokie 
iššūkiai teko Juozo Keliuočio bi-
bliotekai, tvarkant šį kiemelį. Nuo 
neatmenamų laikų jis buvo terito-
rija, kuria aplinkinių gatvių žmo-
nės tiesiog trumpino kelią į Nepri-
klausomybės aikštę, paversdami jį, 
vaizdžiai sakant, „praeinamuoju 
kiemu“. Tačiau tai, kas anksčiau 
buvo iššūkis, sutvarkius erdvę tapo 
galimybe: tikėtina, kad jaukaus 
kiemelio su tykiai čiurlenančiu 
fontanėliu, praeiviai nebeskubės 
prabėgti, o pasiliks jame ilgėliau...

O veikti čia, pasak bibliotekos 
direktorės A. Matiukienės, tikrai 
bus ką. Ir tyloje, jaukiai čiurlenant 
fontanėliui, išgerti puodelį kavos, 
ir paskaityti knygą. Ir jaukiems 
spektakliams, koncertams, poezi-
jos vakarams tai puiki erdvė.

Vėlgi pagiriamasis žodis bi-
bliotekos kolektyvui už išbaigtą 
lakoniškumą. Kiemelis jaukus 
savo santūrumu. Kol kas dar ma-
žytis svyruoklis berželis su poeto 
Pauliaus Širvio eilėmis, nedidelis 
fontanėlis ir labai tvarkinga er-
dvė... Kada nors šis beržas užaugs, 
tikėkimės, kad jo pavėsyje augs ir 
skleisis ne vienas talentas.

Miela atidarymo 
ceremonija
Atidaryti kiemelį pasirinkta 

rugsėjo 6-oji: poeto Pauliaus Širvio 
gimtadienis. Tądien jis būtų šventęs 
savo šimtąjį gimtadienį.

Poetas, fotografas, bibliotekos 
bičiulis Albinas Kuliešis pasako-
jo, kad poeto penkiasdešimtmetis 
tuometinėje Rašytojų sąjungoje 
praėjo... kaip čia mandagiau pasa-
kius – kaip dūmas, neblaškomas 
vėjo. Amžininkų atsiminimuose 

užfiksuota, kad atėjo gal kokios trys 
dešimtys žmonių. Du aktoriai turėjo 
skaityti jo poeziją, bet... vienas pa-
miršo išmokti tekstą, antrasis, atpy-
lęs savąjį, apskritai kažkur išnyko.

O štai šimtmečio renginių mara-
tonas – visoje Lietuvoje. Mūsų rajo-
ne jis tapo kelių savaičių svarbiausiu 
literatūrinio gyvenimo ženklu ir ak-
centu. Kaip sakė Lietuvių literatūros 
ir tautosakos instituto direktoriaus 
pavaduotoja doc. dr. Žydronė Kole-
vinskienė, rokiškėnai poeto šimtmetį 
atšventė už visą Lietuvą.

Juozo Keliuočio viešoji bibli-
oteka skelbė poezijos konkursą, 
skirtą poetui atminti. Jame varžėsi 
gausus dalyvių būrys: net 26. Viso 
autoritetingos komisijos teismui 
buvo pateiktas 31 kūrinys. Pirmoji 
vieta ir originali dailininkės Astos 
Keraitienės sukurta paukščio statu-
lėlė iškeliaus į Jūžintus, į Ramintos 
Rimiškytės kolekciją. Antrosios 
vietos prizą – originalią statulė-
lę-plunksną – pelnė pedagogė Jo-
lanta Juodinytė. Trečiosios vietos 
plunksna atiteko poetei iš Panemu-
nėlio krašto Danutei Mažeikienei.

Apie sunkumus, 
tyrinėjant kūrybą...
Lietuvių literatūros ir tautosakos 

instituto direktoriaus pavaduotoja 
doc. dr. Ž. Kulvinskienė ganėtinai 
glaustai, tačiau su gausybe įžval-
gų pristatė poeto P. Širvio kūrybą. 
Meilės ir romantikos dainiumi va-
dinamo poeto palikimas negausus: 
plonytė eilėraščių knygelė. Tačiau 
ji tokia imli, kad retas kuris litera-
tūrologas drįstų imtis disertacijos ar 
monografijos P. Širvio paliktomis 
pėdomis. Kiek daugiau apie poetą 
kalbėjo poetas, literatūros kritikas 
Valdemaras Kukulas, kurio mono-
grafija laikoma išsamiausia, skirta 
poeto kūrybai pažinti.

Su nemenkais sunkumais susi-
duria ir teatrai, kurie ryžtasi statyti 
spektaklius P. Širvio eilėmis. Kaip 
nenusaldinti, nenuromantinti įvai-
riapusės ir itin spalvingos poeto as-
menybės? Kaip atspindėti jo kūną 
ir sielą randais išvagojusią karo, 
praradimų patirtį? Šį uždavinį ati-
darymo šventėje sprendė Anykščių 
kultūros centro teatro aktoriai spek-
takliu „Tik ilgesį palik“. O kraštie-
tis Jonas Buziliauskas, pats labai 
sėkmingai, spalvingai ir įtaigiai ke-
liuose spektakliuose įkūnijęs poeto 
unikalią asmenybę, šįkart spektaklį 
stebėjo už režisieriaus pulto.

... ir statant paminklą
Bibliotekos kiemeliui, žinoma, 

suteiktas Pauliaus Širvio vardas. 
Bibliotekos direktorė A. Matiukie-
nė užsiminė, kad erdvė dar neuž-
baigta, dar yra vietos vienam labai 
svarbiam akcentui. Kokiam? Žino-
ma, poeto P. Širvio paminklui.

Poetas A. Kuliešis pasidalino 
mintimis apie tai, kad diskusijos 
apie tokio paminklo reikalingumą 
Lietuvos literatūros žmonių visuo-
menėje virė jau šiemet. Bet ne vel-
tui pašnekovas dalinosi mintimis 
apie poeto penkiasdešimtmečio 
minėjimą. Ir dabar mažai kas te-
pasikeitė: kalbų apie pagarbą būta 
daug, o štai rezultatų... Tikėkimės, 
kad tai, ko nepadarė kultūrininkai 
šalies mastu, pavyks padaryti Ro-
kiškio kultūros bendruomenei...

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Auksinio proto pirmasis sezono žaidimas: 
atkakli kova iki paskutinio turo

Rugsėjo 8-ąją startavo nau-
jasis, jau keturioliktasis „Auk-
sinio proto“ sezonas, truksian-
tis iki gruodžio mėnesio. O jei 
karantinas ar kitos stichinės 
nelaimės nesutrukdys, tai dar 
prieš Naujuosius intelektualių 
pramogų mėgėjai galės džiaug-
tis ir penkioliktuoju sezonu.

 
Panašu, kad „Auksinio proto“ 

žaidimas, anksčiau keliavęs po 
Rokiškį, dabar jau turi garantuo-
tus namus – rajono savivaldybės I 
aukšto salę. Kurioje antradieniais 
19 val. ir rinksis iššūkių protui 

trokštantys rokiškėnai.
 Kol kas karantinas praretino 

komandų gretas. Į pirmąjį žaidimą 
jų susirinko keturios. Tiesa, „Ro-
damkių ir tūzų“ komandos garbę 
gynė vienintelis tūzas. Bet jis vie-
nas atlaikė kitų komandų spaudi-
mą ir uždirbęs 28 taškus užėmė 
trečiąją vietą. Ilgą laiką žaidime 
pirmavo „Jau sugalvojom“ ekipa. 
Tačiau žaidimui besibaigiant, pa-
čiame paskutiniame ture, lyderio 
poziciją užleido „Perspektyvių“ 
trijulei. Ši komanda surinko 46 
taškus ir laimėjo pirmąją sezono 
pergalę. „Jau sugalvojom“ surinko 

42 taškus ir užėmė antrąją vietą.
Ir dėl trečiosios vietos vyko 

labai atkakli kova. Kaip jau mi-
nėta, ją iškovojo „Rodamkės ir 
tūzas“ komandos tūzas. Nuo jo 
dviem taškais atsiliko komanda 
„Rūsys“. Pastarajai ekipai labai 
nesisekė žaidimo vidurys. O štai 
finišavo ji puikiai: paskutiniame 
ture surinko net 12 taškų. 

Taigi, pirmasis žaidimas pa-
rodė, kad visos komandos nu-
siteikusios kovingai ir laukia 
įtemptas bei įdomus sezonas.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Sprendimus dėl švietimo įstaigos veiklos priima steigėjas
Nuo rugsėjo 9-osios Juodupės 

gimnazija uždaryta dviems sa-
vaitėms, mokiniai ugdomi nuoto-
liniu būdu. Kadangi tai unikalus 
atvejis bent jau rajono naujau-
sioje istorijoje, kyla natūralus 
klausimas, kas sprendžia, kaip 
bus elgiamasi su viena ar kita 
mokykla, jei jos bendruomenės 
nariams bus nustatyta covid-19 
infekcija?

Nacionalinio visuomenės svei-
katos centro prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos Panevėžio departamen-

to Rokiškio skyriaus vadovas Pavlius 
Gaigalas paaiškino, kad sprendžia tos 
įstaigos steigėjas, t. y. rajono savival-
dybė. „Mes galime tik rekomenduoti, 
patarti, jei steigėjo atstovams tokių 
patarimų reikia“, – paaiškino jis. Ir 
pridūrė, kad centras negali nuspręsti, 
kaip turi veikti mokykla.

Rajono savivaldybės adminis-
tracijos direktorius, Ekstremalių si-
tuacijų komisijos vadovas Andrius 
Burnickas paaiškino, kad rugsėjo 
9-ąją savivaldybėje buvo tartasi, kaip 
pasielgti. Diskutavo rajono vadovai, 
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 

vedėjas, kitos suinteresuotos pusės. 
„Matote, čia toks unikalus atvejis: 
susirgo pora asmenų, su kuriais 
kontaktavo nemažai pedagogų. To-
dėl ir nuspręsta mokyklą uždaryti, 
pereiti prie nuotolinio mokymosi. O 
štai kitu atveju, galbūt, svarstytume 
uždaryti ne mokyklą, o tik atskiras 
klases išleisti mokytis nuotoliniu 
būdu. Žodžiu, kiekvienas atvejis 
yra vis kitoks, šiuo atveju priimtas 
sprendimas nebūtinai būtų pats tin-
kamiausias kitu atveju“, – paaiškino 
A. Burnickas.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
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Kandidatai į Seimo narius – apie šalies ir rajono problemas bei perspektyvas
Seimo rinkimai nenumaldomai artėja. Tačiau Sėlos rytinėje vienmandatėje rinkimų apygardoje į parlamentą kandidatuojantys politikai dažniausiai matomi renginiuo-

se. O „Rokiškio Sirena“ pakvietė juos pakalbėti apie šalies ir rajono aktualijas. Politikams iš anksto buvo pateikta 30 klausimų. Kiekvienas jų, pagal abėcėlę, išsitraukė po 
tris klausimus. Į kiekvieną klausimą kandidatai į Seimo narius galėjo atsakinėti lygiai tris minutes. Nors rinkėjai skundžiasi, kad politikai saldžiabalsiai daugžodžiautojai, 
nė vieno jų, pasibaigus laiko limitui, neteko nutraukti.  Politikams leidome pasisakyti netrukdomiems, jų pasisakymų kalbos bei stiliaus netaisėme. Pokalbyje dalyvavo 
septyni iš aštuonių Sėlos rytinėje rinkimų apygardoje kandidatuojančių politikų: Robertas Baltrūnas atvykti negalėjo. 

Dalia Janulienė, 
Nacionalinis susivienijimas

Raimundas Martinėlis, 
išsikėlė pats

Jonas Jarutis, 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

Vidmantas Kanopa, 
Socialdemokratų partija

Danielius Kuprys, 
Darbo partija

Julius Panka,
 Krikščionių sąjunga

Irmantas Tarvydis,  
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

Prisistatymas 
ir pirmasis klausimas

Dalia Janulienė, Nacionalinis 
susivienijimas:

– Laba diena, gerbiamieji Sėlos 
rinkėjai. Esu Dalia Janulienė, ats-
tovauju Nacionalinį susivienijimas 
partiją. Ir šiame rinkimų etape noriu 
pristatyti save kaip partijos atstovę. 
Ir būtent į rinkimus einu tik todėl, 
kad, manau, turiu patirties, didelės 
patirties viešajame administravime 
ir savivaldoje. Šiose srityse esu sti-
priausia, todėl manau, kad būčiau 
naudinga Jums visiems.

1 klausimas: trys prioritetinės 
sritys, kurioms būtina didinti finan-
savimą?

Mano manymu, atsižvelgiant į 
šiuolaikines situacijas, labiausiai 
reikėtų atkreipti dėmesį į jaunimą. 
Pradedant švietimo sistema, į kurią 
tikrai reikėtų investuoti papildomai. 
Aš galvoju, kad tai būtent ta sritis, 
kurioje reikėtų didinti finansavimą. 
Sekanti logiška sritis būtų jaunų šei-
mų rėmimas. Nes jaunos šeimos, iš 
tiesų, jas remiant ir didinant galimy-
bes sulaukti didesnių šeimų gausos, 
gausesnių šeimų. Tai reiškia skatinti 
gimstamumą, nes tai yra mūsų vals-
tybės pagrindas, vaikai yra mūsų 
ateitis. Ir trečia sritis, į kurią, many-
čiau, vis tik reikėtų investuoti ir ska-
tinti – verslo persikėlimą į regionus. 
Tai būtent ir mūsų partijos pozicija 
yra tokia, kad verslas regionuose tu-
rėtų būti skatinamas, turėtų būti ei-
nama per mokesčių politiką. Ir netgi 
kažkokios dotacijos, jeigu jisai kel-
tųsi iš didmiesčių, iš centrų, į tokius 
kaip, sakykim, mūsų regionas, rajo-
nas. Tai, vėl gi, didintų gyventojų 
užimtumą, gyventojai turėtų, atitin-
kamai, pajamas. Galbūt ir sumažėtų 
nedarbas, ir skurdo lygis mažėtų. 

Jonas Jarutis, Lietuvos valstie-
čių ir žaliųjų sąjunga:

– Sveiki, gerbiami rokiškėnai. 
Esu Jonas Jarutis, Lietuvos valstie-
čių ir žaliųjų sąjungos kandidatas 
2020-ųjų Seimo rinkimuose Sėlos 
rytinėje rinkimų apygardoje. Šituo-
se kraštuose gyvenu jau 35-erius 
metus. Aktyvioje politikoje daly-
vauju nuo 1990-ųjų metų. Perėjau 
visas grandis vietinės politikos. 
Darbą pradėjau 1990-aisiais metais 
kaip Skapiškio apylinkės viršaitis. 
Buvau ne paskirtas, ne konkurso 
būdu, bet tiesiog žmonių išrinktas. 
Po to tapau rajono tarybos nariu, 
mero pavaduotoju, dvi kadencijas 
buvau rajono meru. Ir 2016-20 m. 
esu Seimo narys. Tikiu, kad savo 
įgytą patirtį galiu panaudoti kuriant 
Lietuvos gerovę, kuriant gerovės 
Lietuvą. 

1. klausimas: ką manote apie in-
ternetinį balsavimą rinkimuose?

Mano nuomonė apie internetinį 
balsavimą yra neigiama. Kadangi 
šios kadencijos Seime dirbu Na-
cionalinio saugumo ir gynybos 

komitete, tai tos informacijos apie 
galimybę internetinėj, kibernetinėj 
erdvėj manipuliuoti rinkėjų bal-
savimais, turiu pakankamai daug. 
Lietuvoje per metus būna maždaug 
50 tūkstančių bandymų įsilaužti į 
įvairias valstybines institucijas, į 
verslo įmones, kas yra mūsų Kiber-
netinio saugumo centro sėkmingai 
užkardoma, bet pats faktas byloja 
tai, kad mūsų nedraugai šalia vis 
stengiasi, bando įsilaužti, matyt, 
ruošiasi tokiems dalykams kaip 
rinkimai, kuriuos galėtų atitinka-
mai paveikti. Taip pat turiu pasa-
kyti, kad nedaug valstybių naudo-
ja internetinį balsavimą, nu mūsų 
artimiausi kaimynė yra Estija ir 
tas sakymas, kad galbūt interne-
tinis balsavimas padidins žmonių 
aktyvumą, estų pavyzdys neparo-
dė to. Galbūt pirmais metais buvo 
šiek tiek suaktyvėjimas, o po to 
įprastiniai skaičiai. Todėl, manau... 
Šiemet Seime buvo iškilusi inicia-
tyvų įteisinti internetinį balsavimą 
bent jau užsienio apygardose, bet 
aš manau, kad šių rinkimų metu to 
tikrai nebus, nes tam reikia ne tik 
administracinių, bet ir techninių 
pasirengimų. Tai, manau, kad arti-
miausioj ateity šito nebus. Ir jeigu 
klaustumėt mano nuomonės, kaip ir 
sakiau, aš  būčiau prieš. Nes, tie-
siog, savo valią žmonės turi atiduot 
ateidami, susipažindami, matyda-
mi, galų gale kandidatus, žinodami 
jų programas. Ir įvertindami.

Vidmantas Kanopa, Socialde-
mokratų partija:

– Laba diena, rokiškėnai, Sėlos 
apygardos rinkėjai. Aš esu Vidman-

tas Kanopa, rokiškietis. Pagal amžių 
jau galima suprasti, turiu arti 40-ies 
metų darbo patirtį. Ir praktiškai visą 
laiką buvau susietas ir darbine pa-
tirtimi su Rokiškiu, nes turiu savo 
šeimos verslą. Su politine veikla irgi 
esu susietas irgi labai ilgą laiką, nes 
buvau renkamas nuo tarybos nario, 
dvi kadencijas buvau renkamas ra-
jono meru. Taip pat teko darbuotis 
Žemės ūkio ministerijoje valstybės 
sekretoriumi, tai tolygu praktiškai 
kaip administracijos vadovas. Že-
mės ūkio ministerijoj ten pradirbau 
per šešis metus, teko kurį tai laiką 
dirbti Žemės ūkio ministerijoj vi-
ceministru. Anykščių vyno genera-
liniu direktoriumi. Ir taip pat, nuo 
pradžių, nuo nulio, prieš dvidešimt 
penkis metus įkūriau nuosavą, savo, 
verslą. Kuris nuolat augo, ir šiuo 
metu įmonė toliau sėkmingai dir-
ba. Turime per du šimtus įmonėje 
dirbančiųjų. Ir aš manau, kad įgijęs 
tokią patirtį, pilnai galėčiau atsto-
vauti, ir savo žinias pilnai pritaikyti, 
jeigu būsiu išrinktas, darbui Seime.

1. klausimas: kokie Lietuvos ir 
užsienio šalių politikai yra jums pa-
vyzdžiai?

Daug žinau pavardžių, kiekvie-
nas yra ir asmenybė, ir skirtingi, bet 
galbūt pradėčiau nuo Algirdo Bra-
zausko, taip pat Valdas Adamkus, 
Dalia Grybauskaitė, na ir dabarti-
nis Prezidentas Gitanas Nausėda. 
Iš užsienio politikų man imponuoja 
Angela Merkel, Donaldas Trampas, 
kaip kas jį vertintų kitaip, bet tai 
yra asmenybė, ir daug gerų darbų 
padaro, taip pat ir mūsų valstybės 
atžvilgiu. Taip pat Margaret Tečer, 
Džordžas Bušas. Galbūt tos pavar-

dės man labiausiai imponuoja. 
Danielius Kuprys, Darbo par-

tija:
– Labas vakaras, esu Danielius 

Kuprys, esu iškeltas Darbo partijos 
kandidatu Sėlos rytinėje rinkimų 
apygardoje. Esu gana jaunas, tačiau 
esu jau nemažai patyręs. Tiek vie-
šajame, tiek privačiame sektoriuje. 
Turiu pakankamai patirties tiek dar-
be su žmonėmis, su teisės aktais, su 
įvairiomis sritimis. Ir manau, kad 
aš esu tinkamas kandidatas į Seimą 
šiais metais. Aš manau, kad reika-
linga pakankamai jaunų žmonių, 
kadangi mes matome, kad Seime 
trūksta jaunų žmonių, veržlių žmo-
nių, iniciatyvių žmonių. Pakanka-
mai nemažai yra iniciatyvų, kurios 
yra nepalaikomos, vien tiktai dėl to, 
kad žmonės nėra jauni ir pakanka-
mai veržlūs, ginantys savo nuomonę 
ir savo poziciją. Ačiū. Tikiuosi Jūsų 
pasitikėjimo.

1. klausimas: kodėl nuspren-
dėte kandidatuoti į Seimą?

Per trisdešimtį Nepriklausomy-
bės metų, tai, ką aš tikėjausi išvysti 
vaikas, aš nepamačiau. Man trūks-
ta, iš tikrųjų, informacijos apie tai, 
kaip galėjo šalis pajudėti į priekį. 
Tačiau aš matau, kad lūkesčių mano 
nepatenkino. Dėl to šiais metais 
kandidatuoju į Seimą Sėlos rytinė-
je apygardoje. Ir vien tiktais dėl to, 
kad mano lūkesčiai yra nepatenkin-
ti, aš manau, kad daugelio lietuvių 
lūkesčiai nėra pilnai patenkinami. 
Nes per trisdešimt metų mes galė-
jome žymiai daugiau pasiekti. Ir 
Darbo partija, su kuria kandidatuo-
ju šiais metais, tikrai pilnai atitinka 
mano išsikeltus asmeninius tikslus, 

ir aš matau, kad Darbo partijos pro-
graminės nuostatos patekti į penke-
tuką Europos valstybių, kurios ga-
lėtų būti tinkamos investuotojams, 
ir tinkamos gyventi, elementariai, 
žmogui, tai atitinka mano lūkesčius 
ir mano viltis. Aš manau, kad mes 
Lietuvoje galėjom pasiekti žymiai 
žymiai daugiau. Dėl to nuspren-
džiau šiais metais nelaukti kažko, 
kol man bus atnešta ant lėkštutės, 
tačiau kandidatuoti ir stengtis tai pa-
siekti savo jėgomis, nepriklausomai 
nuo nieko. Nes tiktais jeigu žmogus 
norės, jis galės tai pasiekti. O jei-
gu mes norėsime sėdėti namuose ir 
nenorėsime nieko daryti, tai visos 
durys bus mums atviros. Todėl šiais 
metais reikalinga kandidatuoti, ir aš 
kviečiu kuo daugiau jaunimo, kuo 
daugiau veržlių, iniciatyvių žmonių 
eiti, kandidatuoti į Seimą, ir nebijo-
ti. Kadangi bet koks naujas žingsnis 
tai yra iššūkis ir yra atsakomybė. Aš 
manau, kad kandidatuoti į Seimą ir 
tapti Seimo nariu ir atstovauti Aukš-
taitijos, Rytų Aukštaitijos, regioną, 
yra ir iššūkis, ir didelė atsakomybė. 
Ačiū.

Raimundas Martinėlis, išsikėlė 
pats:

– Laba diena, gerbiami Sėlos ry-
tinės rinkiminės apygardos žmonės. 
Esu Raimundas Martinėlis, gimęs 
Rokiškio rajone, Kamajuose, dalį 
gyvenimo pragyvenęs Panemunė-
lio apylinkėse, baigęs Panemunėlio 
vidurinę mokyklą, baigiau Kauno 
medicinos institutą, gydytojo pro-
fesiją, esu gydytojas otorinolarin-
gologas, ausų, nosies, gerklės ligų 
gydytojas, paskutinius 15-ka metų 
iki 2016-tųjų metų Seimo rinkimų 
dirbau Rokiškio rajono ligoninės 
direktoriumi. Esu baigęs sveikatos 
vadybos magistrantūrą. Kandida-
tuoju į Lietuvos Respublikos Seimą 
2020-ų metų rinkimuose todėl, kad 
matau daug pakankamai problemų 
sveikatos srityje, švietimo. Tikrai 
nėra nacionalinio susitarimo nei 
švietimo srityje, nei sveikatos re-
formų srityje. Taigi tas dabartinio, 
kaip Seimo nario, išrinkto Sėlos 
vienmandatėje rinkimų apylinkėj, 
apygardoj, darbų tęstinumas, ma-
nau, būtų tikrai didelis privalumas 
mano tolimesnėj veikloj. 

Į 5 psl.
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Kandidatai į Seimo narius – apie šalies ir rajono problemas bei perspektyvas
Iš 4 psl.
1. klausimas: kaip įsivaizduo-

jate tolesnę regionų raidą?
Regionuose, aišku, mažėja gy-

ventojų skaičius. Iš tikrųjų, tai yra 
didelė problema. Bet aš manau, kad 
regionų tolesnė raida priklauso nuo 
verslo, kuris kuria darbo vietas. Tai 
aš ir dirbčiau, kad verslui būtų su-
daromos sąlygos, lengvatos, kurtis 
ir smulkiam, vidutiniam verslui, 
ir lengvatos kuriant darbo vietas 
stambiem verslam. Rokiškio rajo-
ne tikrai yra daug gamyklų, kurios 
turi savo didelę istoriją, yra tvirtos 
ir stiprios, ir sukuria daug darbo 
vietų. Kad regionuose, kad regionai 
vystytųsi, tai, aišku, reikia kurti ir 
infrastruktūrą, ir švietimas, ir svei-
kata, ir ikimokyklinis ugdymas, 
mokyklinis ugdymas, kad visi žmo-
nės, ir jaunimas norėtų atvažiuot į 
regionus, matydami, kad yra sukur-
ta infrastruktūra, kurioje jie galės 
laisvai gyventi, kurti, auginti savo 
vaikus. Ir rast savo vietą būtent re-
gionuose.

Julius Panka, Krikščionių są-
junga:

– Sveiki, gerbiami Sėlos rytinės 

apygardos rinkėjai. Esu Julius Pan-
ka. Mane iškėlė Krikščionių sąjun-
ga. Į Seimą einu tiek aš, tiek partija, 
kuri mane iškėlė, tam, kad grąžin-
tume tradicines krikščioniškas tau-
tines ir patriotines vertybes į mūsų 
politiką. Manau, kad mano turimas 
išsilavinimas, tai yra istorikas esu, 
esu pedagogas, esu sociologas. 
Šiuo metu dar kremtu teisės moks-
lus. Manau, kad tai pakankamas 
išsilavinimas, kad galėčiau Seime 
kurti teisės aktus, prisidėti prie jų 
taisymo. Taip pat mano darbo patir-
tis, bendravimas su žmonėmis, yra 
pakankamai, na, turiu pakankamai 
didelę patirtį. Ir manau, kad galiu 
suprasti kiekvieno problemas, ir 
atstovauti visus gerbiamus Sėlos 
rytinės apygardos rinkėjus.

1.klausimas: ką manote apie 
krašto apsaugos sistemą? Įvardin-
kite, kokios, jūsų manymu, didžiau-
sios grėsmės valstybei, ir kaip reik-
tų jas mažinti?

Na, krašto apsaugos sistema tai 
yra labai svarbi valstybės politikos 
dalis. Aš pats dar dvyliktoje klasė-
je daviau savanorio priesaiką. Ir, 
nors tarnauti šauktinių kariuome-
nėje neteko, tačiau trejus metus 

tarnavau tuometiniame SKAT‘e, 
dabar vadinasi KASP‘as, Krašto 
apsaugos savanorių pajėgose. Dėl 
to šią sistemą šiek tiek suprantu ir 
iš vidaus. Manau, kad pagrindinis 
dalykas krašto apsaugos sistemoje 
yra pateisinti piliečių pasitikėjimą, 
užtikrinti mūsų valstybės saugumą, 
kariniu požiūriu. Na, kad daugiau 
niekada neišlįstų tokie kaip „auksi-
nių šaukštų, auksinių puodų, auksi-
nių samčių“ skandalai, nes tai že-
mina tiek kariuomenės vardą, tiek 
silpnina mūsų piliečių pasitikėjimą 
ja. Tačiau ne tik kariuomenė gali 
apsaugoti valstybę. Mes žinome, 
kad Lietuvos kariuomenė XX a., 
deja, valstybės negalėjo apsaugoti. 
Ir ją apsaugojo paprasti, patriotiškai 
nusiteikę jaunuoliai. Todėl, manau, 
visų pirma, svarbiausias dalykas 
stiprinant kariuomenę, stiprinti pa-
triotizmo, tautiškumo, meilės savo 
tėvynei jausmus mokykloje. Mo-
kyklos suole, tarp studentų. Ir tada 
mes tikrai turėsime potencialą tai 
kariuomenei. Nes samdytos pajė-
gos, nei vokiečiai, nei amerikiečiai, 
nei italai ar prancūzai mūsų neap-
gins. Mes apsiginsim patys, aišku, 
su mūsų NATO partnerių pagalba. 

Irmantas Tarvydis, Lietuvos 
Respublikos liberalų sąjūdis:

– Laba diena, Rokiškio, Ku-
piškio, Zarasų rinkėjai. Aš esu Ir-
mantas Tarvydis. Gimiau, užaugau 
Rokiškio rajone, Pužonių kaime, 
baigiau 3-ąją vidurinę, Rokiškio, 
paskui baigiau Žemės ūkio uni-
versitetą, Inžinerijos fakultete. Jau 
25-eri metai kuriu savo verslą, pre-
kiaujam žemės ūkio technika. Ir 
mane paskatino eiti į Seimą ta pa-
dėtis, kuri susiklostė per eilę metų 
regionuose. Tai, ta prasme, nebu-
vimas regionuose jokios politikos, 
regionai traukiasi, ir, tuo pačiu, 
turint verslą Rokiškis yra gan vers-
lus kraštas, visi turim problemų dėl 
to. Tai žemės ūkyje situacija ta pa-
skatino eiti, irgi nebuvimas aiškios 
politikos.

1.klausimas: su kokia politine 
jėga nė už ką nebendradarbiautu-
mėte?

Pagal tą situaciją, kuri dabar 
susidaro Seime, pagal šių dienų 
aktualijas, nematau jokio bendravi-
mo su lenkais. Nes, sakykim, šiai 
dienai, nu, pasisakymas, kad Bal-
tarusijoj kas vyksta yra, ta prasme, 
teisėta, ir paminamas demokratijos 

supratimas, net nesutinka lenkų, 
lietuvių lenkų pozicija su oficialia 
Lenkijos politika, ir su mūsų, sa-
kykim, Prezidento ir užsienio rei-
kalų ministro, kai yra palaikomas 
demokratinis procesas Baltarusijoj, 
o lenkai pasisako, kad tai viskas 
teisingai, tvarkoj. Kažkuo kvepia 
prorusišku kažkokiu kvapu, ir taip 
toliau. Tai šita jėga, man atrodo, 
neturėtų būti ir Seime, bet, aišku, 
rinkėjai sprendžia. Ačiū.

Jūsų dėmesiui pateikėmė pir-
mąjį politikų atsakymų į klausimus 
trečdalį. Kadangi norime suteikti 
visiems vienodas sąlygas, negali-
me išskirti kurių nors kandidatų 
pasisakymų ir perkelti jų turo vidu-
ryhe. Todėl likusioji kandidatų pa-
sisakymų dalis – kitame „Rokiškio 
Sirenos“ numeryje penktadienį. O 
nenorintieji jo laukti, visus pasi-
sakymus gali pasižiūrėti „Rokiškio 
Sirenos“ vaizdo siužete, kurį rasite 
čia: https://www.rokiskiosirena.lt/
naujiena/politika/slos-rytins-rin-
kimins-apygardos-kandidat-sei-
mo-nar iu s -a t sakyma i - k laus i -
mus-video

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

XXIV Aukštaitijos regiono lėlių teatrų festivalis „Kai atgyja lėlės“
Bibliotekos lėlių teatrų festivalis 
,,Kai atgyja lėlės“

Sėkmingai dvidešimt keturis metus gyvuojantis Aukštaitijos regi-
ono lėlių teatrų festivalis „Kai atgyja lėlės“ projektas sugrįžta ir šie-
met. Juo prasidės Rokiškio miesto gimtadienio renginiai. Rokiškio 
Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriaus or-
ganizuojamas festivalis – ypatingas. Jis skirtas bibliotekos lėlių tea-
tro ,,Padaužiukai“ 25 m. jubiliejui. Šventėje dalyvaus profesionalus ir 
mėgėjų lėlių teatrai iš Biržų, Pasvalio, Ukmergės, Vilniaus ir Rokiškio 
r. Bajorų k. Festivalio organizatoriai taip pat ruošia spektaklio prem-
jerą. Renginys vyks rugsėjo 17 d. 9.30 val. Rokiškio kultūros centre.

Prie festivalio organizavimo prisidėjo projekto ,,XXIV Aukštaiti-
jos regiono lėlių teatrų festivalis ,,Kai atgyja lėlės“ rėmėjai Lietuvos 
kultūros taryba ir Rokiškio rajono savivaldybė, informaciniai rėmėjai 
- ,,Rokiškio Sirena“ ir ,,Gimtasis Rokiškis“, partneriai - Rokiškio kultū-
ros centras ir Rokiškio švietimo centras.

Šį kartą, dėl susidariusios situacijos – COVID-19 pandemijos, dėl 
visų saugumo,  informuojame, kad į spektaklius žiūrovai turi regis-
truotis el.paštu vaikai.jaunimas@gmail.com. Tai reiškia, kad į lėlių 
teatro spektaklį galės ateiti tik vienos įstaigos vaikai.

 Projekto vadovė, vyresn. bibliotekininkė edukacijai 
Nadiežda Ivanova

Nebebus vykdoma sienų kontrolė 
oro ir jūrų uostuose

Baigiama vykdyti pandemijos metu dėl COVID-19 suvaldymo įvesta atvykstan-
čių į Lietuvą kontrolė jūrų ir oro uostuose, pranešė Vidaus reikalų ministerija. 

Pasak ministerijos, kaip ir iki šiol, keliaujant iš paveiktų šalių bus būtina teikti duo-
menis, tačiau anketų pildymai nebebus organizuojami uostuose – tai daryti reikės in-
ternetu prieš atvykstant.  Atvykimo vietoje Nacionalinio visuomenės sveikatos centro 
(NVSC) specialistui reikės pateikti registracijos patvirtinimą (QR kodą) arba atspaus-
dintą užpildytą anketą.

Migracijos kontrolė ir toliau bus tęsiama – NVSC bei policijos pareigūnai ir toliau 
tikrins, ar izoliacijos tvarkos yra laikomasi: centras, pasak VRM, yra skyręs kiekvie-
nam pasienio punktui budintį darbuotoją, kuris konsultuoja ir konsultuos atvykstan-
čius iškilus rūpimiems klausimams. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, rugsėjo 
6-13 dienomis 43 asmenims buvo pradėtos administracinio nusižengimo teisenos dėl 
užkrečiamų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pažeidimų. Rugpjūčio 30-rugsėjo 
6 dienomis – 52 teisenos. Vidaus sienos kontrolė buvo vykdoma iki pirmadienio 18 
valandos.

BNS inform.
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Nuo koronaviruso pandemijos nukentėjusiems žemdirbiams paskolos – 
nuo 0,1 iki 0,69 proc. metinių palūkanų

Lengvatinėmis sąlygomis 
trejiems metams galima pa-
siskolinti iki 1 mln. Eur su 
galimu grąžinimo atidėjimu 
iki 12-os mėnesių. Išimtinai 
nuo kovo 16 d. su sunkumais 
susidūrusius žemės ūkio ir 
žuvininkystės produkcijos 
gamintojus tikslinė priemo-
nė pasieks per kredito unija 
„Kupiškėnų taupa“ Rokiš-
kio filialą.

UAB Žemės ūkio pasko-
lų garantijų fondas (ŽŪPGF) 
skelbia, kad paskolos suteikia-
mos neįkeičiant turto. Gavėjui 
yra taikomas iki 2 proc. (ta-
čiau ne mažiau kaip 150 Eur 
ir ne daugiau kaip 2 500 Eur) 
paskolos administravimo mo-
kestis, kuris gali būti apmokė-
tas paskolos lėšomis.

„Pasirašėme sutartį su ŽŪ-
PGF dėl lengvatinių paskolų 
teikimo žemės ūkio ir žuvi-
ninkystės subjektams, nuken-
tėjusiems nuo COVID-19, ir 
paskolų teikimo procesas jau 
prasidėjo, o suinteresuoti as-
menys gali kreiptis dėl lengva-

tinės paskolos gavimo į  kre-
dito uniją „Kupiškėnų taupa“ 
Rokiškio filialą. Džiaugiamės, 
kad ūkininkai aktyviai domisi 
šia galimybe.“, – teigia  kre-
dito unijos „Kupiškėnų taupa“ 
Rokiškio filialo,  veikiančios 
su prekės ženklu KREDA, fi-

nansų konsultantė Raimonda 
Kastėnienė. 

Nauja finansinė priemo-
nė - „Paskolos ūkio subjektų, 
veikiančių žemės ūkio ir žuvi-
ninkystės produktų gamybos, 
perdirbimo ir prekybos srity-
se, likvidumui užtikrinti CO-
VID-19 ligos protrūkio laiko-
tarpiu“ - yra skirta padėti spręsti 
problemas, kilusias dėl apyvar-
tinių lėšų stygiaus.

Pretenduoti gali ūkio subjek-
tai, užsiimantys pirmine žemės 
ūkio produktų gamyba, koope-
ratinės bendrovės, užsiimančios 
žemės ūkio produktų perdirbi-
mu ar prekyba, bei ūkio subjek-
tai, užsiimantys akvakultūros 
produktų gamyba, savo paga-
mintų akvakultūros produktų 
perdirbimu ir iš jų pagamintų 
produktų realizavimu.

Paskolos neteikiamos: ūkio 
subjektams, kurie 2019 m. 
gruodžio 31 d. jau buvo lai-
komi sunkumų patiriančiomis 
įmonėmis; ūkio subjektams, 
įgyvendinantiems investici-
nius projektus pagal tam tikrą 
Lietuvos kaimo plėtros 2014-
2020 m. programos priemonę, 
jei pagal tą priemonę yra tei-
kiamos paskolos apyvartiniam 
kapitalui finansuoti; išsimokėti 
dividendus; mažinti kapitalą 
išmokant lėšas dalyviams; su-
pirkti savas akcijas ar atlikti 
kitokius mokėjimus iš kapita-
lo įmonių dalyviams; grąžinti 
arba suteikti paskolas įmonės 
dalyviams; refinansavimui; as-
meniniam turtui, nesusijusiam 
su ūkine veikla, įsigyti; PVM 
(išskyrus, kai jį faktiškai ir ga-
lutinai sumoka Paskolos gavė-

jas, nesantis PVM mokėtojas); 
patirtoms ar numatomoms 
patirti išlaidoms, kurioms jau 
buvo suteikta kita paskola.

Finansinė priemonė įgy-
vendinama pagal schemą, 
patvirtintą 2020 m. liepos 16 
d. Lietuvos Respublikos že-
mės ūkio ministro įsakymu Nr. 
3D-539 „Dėl skatinamosios 
finansinės priemonės „Pasko-
los ūkio subjektų, veikiančių 
žemės ūkio ir žuvininkystės 
produktų gamybos, perdirbi-
mo ir prekybos srityse, likvi-
dumui užtikrinti COVID-19 
ligos protrūkio laikotarpiu“ 
schemos patvirtinimo“.

Kontaktai pasiteiravimui
Nepriklausomybės a. 8, 

Rokiškis
Tel. 8699 49754

Užs. 1124

Dakaro legenda Antanas Juknevičius – į lenktynių iššūkius su Kredos komanda
Rokiškėnai turėjo uni-

kalią progą pabendrauti su 
Dakaro legenda Antanu Ju-
knevičiumi. Šio sportininko 
automobilių sporto mėgė-
jams, kurių Rokiškyje išties 
daug, pristatinėti nereikia. 
Nenuostabu, kad į susitiki-
mą, kuris yra ir jo partne-
rių „KREDA“ kredito unijų 
turo po Lietuvą „KREDA 
veža Dakaro istorijas da-
lis” dalis, susirinko nema-
žai ir paties sportininko, ir 
automobilių sporto fanų. 
Jaukiame, šiltame susitiki-
me kamerinėje aplinkoje 
svečias sulaukė daugybės 
klausimų. O po susitikimo 
trumpas interviu  „Rokiš-
kio Sirena“ skaitytojams.

– Kada pirmą kartą iš-
girdote tą magišką žodį 
„Dakaro ralis“?

– Datos, žinoma, pasakyti 
negalėčiau. Tai buvo vaikys-
tėje, tuomet, kai dar su bičiu-
liais kieme po balas lakstyda-
vome. Maždaug 1987-88 m. 
Tada buvau kokių dešimties 
metų. Tai buvo kažkas tokio. 
Visi sekdavo ralio Paryžius 
– Dakaras naujienas žinių 
pranešimuose, laikraščiuo-
se. Negi savo „žiguliukus“ 
puošdavo užrašu „Paryžius – 
Dakaras“, lipduką klijuodavo 
ant priekinio stiklo. Nežinau, 
iš kur vairuotojai tada tuos 
lipdukus gaudavo, bet jie 
buvo labai populiarūs. Taigi, 
tikslios dienos, kada pirmą 
kartą išgirdau „Dakaras֧“, pa-
sakyti negaliu, bet jis lydėjo 
mane nuo vaikystės.

– Ar buvo kokia nors au-
tomobilių sporto žvaigždė, į 
kurią norėjote lygiuotis?

– Kai buvau tik žiūrovas, 
savo žvaigždės neturėjau. 
Kai pradėjau dalyvauti, susi-
pažinau su daug sportininkų, 
vertų didelės pagarbos. Man 

imponuoja lenktynininkai iš 
mažų valstybių, kurie vyks-
ta neturėdami daug lėšų, bet 
žiba savo talentu. Žavi tų 
žmonių užsispyrimas, noras, 
didžiulis talentas.

 – Kaip jaučiatės ten, 
lenktynėse, kai šimtus kilo-
metrų aplink tie patys smė-
lynai? Kai liekate tik jūs, 
šturmanas ir automobilis. 
Kas padeda ištverti sun-
kiausias akimirkas? Kas 
yra orientyras dykumose?

– Orientyras yra finišas. Į 
priekį veda motyvacija – pa-
siekti finišą. Bendras tikslas 
skatina koncentruotis, sutelk-
ti jėgas ir siekti. Su šturmanu 
esame tarsi viena šeima. Kitos 
šeimos mažiau laiko per die-
ną kartu praleidžia, nei mes. 
Į priekį veda ambicingi no-
rai ir tikslai, tai iš tiesų labai 
stipri motyvacija. Ir, žinoma, 
paprasti žmogiški dalykai, 
laukiantys už finišo ribos: pa-
vyzdžiui, iš namų atsivežtas 
skilandis. O nepaklysti dyku-
moje, kurioje kartais ir 50 km 
nėra jokio orientyro, padeda 
ir navigacija, ir kelio knygos. 

Ir organizatoriai stengiasi pa-
žymėti orientyrus: kokį medį, 
akmenį paženklinti, ar bent 
statinę pastatyti, kad nesua-
bejotum, ar teisingai važiuoji. 

– Kas yra baisiausias 
košmaras lenktynininkui?

– Man baisiausias košma-
ras – nepasiekti tikslai. Pik-
čiausia, kad kartais sukliudo 
aplinkybės, nutinka tai, ko 
pakeisti negali. Ir griūna visi 
planai, siekiai. Juk skirtumas 
tarp lenktynininkų būna vos 
kelios sekundės. Ir kai nu-
tinka nesėkmė, skaudžiausia, 
kad kitas Dakaras – tik už 
metų.

– Kokių dalykų sau neat-
leidžiate?

– Klaidų. Esu perfekcio-
nistas. Žinoma, visi klysta-
me. Tačiau iš klaidų siekiame 
mokytis. Analizuojame jų 
priežastis, darome išvadas. 
Klaida tik tada prasminga, 
kai ji padaro geresniu, sti-
presniu. Jei tik pyksime, 
skųsimės likimu, kaltinsime 
kitus, tuomet ji nieko neduos. 
Nes tik klaidos augina žmo-
gų. Reikia atminti, kad ne-

klystančių nėra. Kiekvienas 
įkritimas į duobę gali būti 
spartaus kilimo trajektorijos 
pradžia. Aišku, klaidas išgy-
vename skaudžiai. Tačiau rei-
kia suprasti, kad lenktynėse, 
ypač lyderių dešimtuke, turi 
peržengti savo galimybių ri-
bas. Kiekvienas ten važiuoja 
už galimybių ribos. Kas jos 
neperžengia – tas tarp lyderių 
nepatenka. Nesėkmės grūdi-
na.

– Kokią savybę išskirtu-
mėte, kaip labai svarbią ly-
deriui?

– Pirmiausia, reikia ne-
bijoti dalyvauti. Nes tik bū-
damas ten, lenktynėse, augi. 
Neišdrįsi, neaugsi. Kitas labai 
svarbus dalykas, labai pade-
dantis siekti savo tikslų – po-
zityvumas. Daug paprasčiau 
gyventi, kai esi gerai nusitei-
kęs. Labai svarbu bendrauti 
su kitais lenktynininkais, jų 
komandų nariais. Žinoma, 
tai priklauso ir nuo žmogaus 
charakterio: yra ir nekalbių 
vienišių, uždaresnių, mažiau 
bendraujančių komandų. Bet 
visumoje bendravimas labai 

padeda.
– Kada prasideda pasi-

rengimas Dakaro lenkty-
nėms? Kitą dieną po ralio 
finišo?

– Taip, nors iki ralio, atro-
do, dar yra laiko, bet pasiren-
gimas jam faktiškai prasideda 
vos pasibaigus lenktynėms. 
Pirmiausia – susitikimai su 
partneriais, gerbėjais. Tu-
rime nulenkti jiems galvas. 
Nes tik jų dėka turime gerus 
automobilius, didesnes ga-
limybes siekti savo tikslų. 
Ši viešnagė Rokiškyje – jau 
vienuoliktasis susitikimas su 
„KREDOS“ draugais. Smagu 
pabendrauti akis į akį, smagu 
matyti, kaip nuoširdžiai ro-
kiškėnai domisi automobilių 
sportu, mūsų – KREDOS ko-
manda. Žinoma, daug laiko 
užima automobilio ruošimas, 
darbas su mechanikais, štur-
manu, savo įgūdžių tobuli-
nimas. Darbo visuomet būna 
metams į priekį. Visi turime 
gerinti savo įgūdžius, žinias, 
kad judėtume į priekį.

– Ar į jus kreipiasi jauni 
lenktynininkai, norintys iš-
bandyti jėgas Dakare? Ką 
jiems patariate?

– Tiems, kurie klausia 
mano patarimo, atsakau, kad 
laukia ilgas kelias. Reikės 
daug kantrybės ir noro. Da-
bartinis jaunimas, vadinamoji 
Z karta, nori visko labai grei-
tai. Tačiau reikia suprasti, kad 
greitai reiškia tik paviršuti-
niškai: tu gali susirinkti tam 
tikrų žinių be didelių pastan-
gų. Bet žinovu netapsi. No-
rint įsigilinti į bet kokią temą, 
tam reikia nuosekliai domė-
tis, skirti daug laiko. Todėl 
jauniems žmonėms pirmiau-
sia linkiu kantrybės. Reikės 
susitaikyti, kad šituo keliu 
eisi ilgai ir neturi jo mesti. 
Juk gyvenimo pabaigoje ti-
kriausiai ne vienas žmogus 

gailisi: lyg ir ėjo teisingu ke-
liu, bet jį metė. Svarbu ir tai, 
kad turi džiuginti ne tik re-
zultatai, bet, pirmiausia, turi 
džiuginti procesas. Dakare 
nelenktyniauja tie, kurie nori 
anksti matyti savo pastangų 
rezultatus. Teks įdėti daugy-
bę pastangų, išmokti daugybę 
dalykų, atlikti daugybę parei-
gų, vedančių į vieną tikslą. 
Blaškytis, mesti – didelė klai-
da. Tikėkite, kad jei labai no-
rite ir stengiatės, aistra atves 
jus į tikslą. Būtina turėti tvirtą 
charakterį. Pats gana vėlai ta-
pau brandžiu lenktynininku. 
Sėkmę gali pasiekti partnerių 
dėka. Jei turi jų pasitikėjimą, 
gali tikėtis geresnio, grei-
tesnio automobilio. Jei turi 
charakterį, tuomet pasieksi 
geresnį rezultatą. O geresnis 
rezultatas vėl lemia dides-
nį partnerių pasitikėjimą, ir 
sportininkui suteikia didesnes 
galimybes. Juk automobilių 
sportas – brangus dalykas.

– Kaip susipažinote su 
„KREDA“? Kaip vertinate 
šią partnerystę?

– Pradėkime nuo to, kad 
mūsų komanda taip ir vadi-
nasi – „KREDOS“ koman-
da. Patinka man viskas. Pra-
dedant pavadinimu. Labai 
skambus, tikslus, įkvepiantis, 
suteikiantis jaukumo, pati-
kimumo. „KREDA“ tai tarsi 
lotyniškas credo – tikėjimo, 
tikslo, krypties įvaizdis. Ir 
užsienio šalių žmonėms len-
gvai ištariamas, įsimenamas, 
suprantamas. Man labai pa-
tinka. O ką jau kalbėti apie 
šaunų, jauną, entuziastingą 
„KREDOS“ kolektyvą. Mūsų 
draugystė skaičiuoja jau an-
truosius metus. Labai smagu 
būti partneriais. Mums mūsų 
bičiuliai „KREDA“ tinka ir 
labai patinka.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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AUGALAI

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo. Galiu prižiurėti 
senyvo amžiaus žmogų arba 
slaugyti ligonį. Tel. 8 626 90 489. 
Rokiškis
• Tvarkinga, be žalingų įpročių, 56 
m. moteris ieško bet kokio fiziškai 
nesunkaus darbo. Tel. 8 605 26 340. 
Rokiškis
• Ieškau darbo, Galiu mūryti, valyti 
kaminus ir atlikti kitus statybos 
darbus. Tel. 8 603 63 927.  
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Ieškau žmogaus, kuris galėtų 
suskaldyti malkas. Galiu pasimti iš 
namų, o po darbo parvežti.  
Tel. 8 680 49 599. Rokiškis
• Reikalingas žmogus, galintis 
sumūryti rūsį iš akmenų.  
Tel. 8 698 13 122. Rokiškis
• Reikalingas plataus profilio 
statybininkas. Tel. 8 665 09 282. 
Rokiškis
• Reikalinga buhalterė. Pirkimo, 
pardavimo sąskaitų apskaita; 
Sąskaitų - faktūrų išrašymas; Prekių 
pajamavimas; Gamybos apskaitos 
vedimas; Sandėlio likučių apskaita; 
Darbo užmokesčio skaičiavimas; 
Mėnesinių/metinių ataskaitų 
ruošimas mokesčių institucijoms.

Kaina 600 Eur. Tel. 8 698 11 415. 
Rokiškis
• Ramundas GM, UAB reikalingas 
(-a) medienos staklių operatorius 
(-ė). Darbo vieta - Dirbtuvių g. 
13, Obeliai, Rokiškio r. Darbas 
pamaininis. Iš Rokiškio darbuotojai 
vežami Įmonės transportu. Darbo 
užmokestis – neatskaičius mokesčių 
nuo 607 Eur iki 1084 Eur.  
Tel. 8 612 26 202. Rokiškis
• Ūkyje reikalingas darbininkas. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Tel. 8 615 34 570. Rokiškis
• Reikalingi meistrai vonios 
remontui. Tel. 8 603 62 884. 
Rokiškis
• Statybos įmonei Lietuvoje ir 
Vokietijoje reikalingi darbuotojai. 
Tiesioginis darbas pas darbdavį. 
Įmonė ieško: betonuotojų, 
mūrininkų, fasadų darbuotojų 
(šlapi, ventiliuojami). Jei turite 
klausimų, skambinkite telefonu. 
Kaina 2000 Eur. Tel. 8 612 82 215. 
Vilnius
• Reikalingi meistrai namo pastogei 
apkalti. Tel. 8 674 32 900.  
Rokiškis
• Nuolat reikalingi miško 
darbininkai. Pagalbiniai ir pjovėjai. 
Tel. 8 672 50 117. Rokiškis
• Reikalinga pagyvenusi, be žalingų 
įpročių, mokanti bendrauti moteris, 
kartu gyventi kaime ir prižiūrėti 
79 metų moterį, gaminti valgyti, 
tvarkyti namus, padėti apsiprausti, 
palaikyti kompaniją. Išsamesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 610 79 195. Rokiškis
• Siūlo darbą miškavežio 
vairuotojui. Tel. 8 687 33 067. 
Rokiškis

KITA

• Stiklinius indus vynui ar sultims, 
stiklainius 0,5 l, 0,75 l, 1 l ir 3 l 

talpos. Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• Malkas. Skaldytos, mažais 
kiekiais. Atvežu. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Būdą mažam šuniui.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Webasto eberspacher 
autonominius šildytuvus. Naudoti. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 622 27 286. 
Rokiškis
• Krosnelę - židinį iš Vokietijos. 
Durelės dvivėrės su stiklu.  Aukštis 
1 m, plotis 0,62 m, ilgis 0,5 m. 
Dūmtakio pajungimas galimas 
iš viršaus ir iš galo. Galia 8 kW. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 687 84 017. 
Rokiškis
• Už simbolinę kainą 8,5 kub. m 
sausų lapuočio malkų.  
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
• Sausas, eglines malkas. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 680 49 599.  
Rokiškis
• Sausas, lapuočio malkas.  
Tel. 8 680 49 599. Rokiškis
• Dujų generacinį katilą Werngas. 
25 kW, visiškai automatinis. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 687 80 527. 
Rokiškis
• Įvairią  pjautą statybinę medieną. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Mažais ritiniais supresuotus 
šiaudus. Tel. 8 698 23 123. 
Rokiškis
• Dvejas naudotas buto duris. 
Matmenys: aukštis 201 cm, plotis 
81 cm. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 611 43 499. Rokiškis
• Žvyrą. Galiu atvežti nuo 1 iki 3 
tonų. Tel. 8 621 30 354.  
Rokiškis
• Malkas ir atraižas. Galimas ir 
mažesnis kiekis, 5 m arba 2,5 m. 
Pjautos ir skaldytos. Pristatome į 
vietą. Tel. 8 621 30 354.  
Rokiškis
• Skaldytas malkas.  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• Šiaudus ritiniais. Atvežu.  
Tel. 8 609 95 180. Rokiškis
• Medienos atraižas. Atvežu.  
Tel. 8 609 95 180. Rokiškis
• Šiaudus ritiniais.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Sausas skaldytas malkas. Atvežu. 

Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Ekologiškus rugius.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Žemės sklypą, tarp Bajorų k. ir 
Rokiškio, 0,59 ha.  
Tel. 8 621 07 667. Rokiškis
• Sodą su nameliu, šiltnamiu. Yra 
elektra, atvestas vandentiekis į 
sklypą. Sodas 6 a . Kaina 7000 Eur. 
Tel. 8 685 34 984. Rokiškis
• Tvarkingą 2 kambarių butą 
Bajoruose, Juozapavoje. Bute 
plastikiniai langai, šarvo durys, 
didelis stiklintas balkonas, sudėtas 
parketas, yra du garažai, ūkinis 
pastatas, malkinė, žemės.  
Tel. 8 647 62 688. 
• Įvairių dydžių namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos. Graži 
vieta, geras susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė. Tel. 8 657 75 999. 
Rokiškis
• Nama Laibgaliuose. Bendrasis 
plotas 125 kv. m, gyvenamas plotas 
74,54 kv. m.  Pirmajame aukšte 3 
kambariai ir virtuvė. Antrajame 
aukšte reikia remonto. 2 kambariai 
ir virtuvė. (5 tamsieji kambariukai). 
Centrinis šildymas, vietinis nuotekų 
šalinimas, vandentiekis. Kaina 
16000 Eur. Tel. 8 601 71 572. 
Rokiškis
• Mūrinį namą Laibgaliuose, 
Malūno g. Dalis langų pakeista 
į plastikinius. Pirmame aukšte 

3 kambariai, virtuvė. Antrame 
aukšte du kambariai. Viso 122 kv. 
m. Namui reikia remonto. Prie 
pat sklypo eina miestelio nuotekų 
sistema, galima prisijungti. Sklypo 
plotas 27 a. Kaina 11999 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Sodą Steponyse. 12 a, neužleistas. 
Kaina 550 Eur. Tel. 8 611 33 065. 
Rokiškis
• Sodo namelį SB Ramunė. Yra 2 
sklypai po 6 a. Viename namelis, 
kitame galima statyti namą ar 
auginti daržus. Šalia autobusų 
stotelė, upelis. Sodas ribojasi su 
vieno kaimyno sklypu. Perkantiems 
dovanosiu stiklus šiltnamiui. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Tel. 8 458 51 395. Rokiškis
• Sklypą prie Sartų ežero ir 
Šventosios upės ištakų. 6,29 ha, 
prie gero kelio, kraštinis, 250 m 
ribojasi su upe, galimos statybos. 
Kaina 36000 Eur.  
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• 20 a sklypus Jakšto ir Janulionio 
gatvėse. Visos komunikacijos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
•  2-jų kambarių butą Juodupėje. 
Pirmasis aukštas, 45 kv. m. Butas 
senai remontuotas, nerenovuotas, 
tačiau tvarkingas. Balkonas didelis, 
įstiklintas. Butas jaukus ir šiltas. 
Kaina 6500 Eur. Tel. 8 670 09 116. 
Rokiškis
• Nedidelį 2 kambarių butą. 35,2 
kv. m, Taikos g. 9. Butas šiltas, 
pietinė pusė, mūrinis namas, 
įstiklintas balkonas. Už renovaciją 

sumokėta. 5 aukštas. Labai pigus 
išlaikymas, iki 30 Eur už šildymą 
sezono metu. Kaina galutinė. Kaina 
17500 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• Naudotą, surenkamą, metalinį 
garažą. Galiu atvežti į Jūsų 
nurodytą vietą. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 687 73 343. Rokiškis
• 15 a namų valdos sklypą 
Kudirkos kvartale.  
Tel. 8 614 19 528. Rokiškis

NUOMA

• Išnuomojamas kambarys.  
Tel. 8 622 62 950. Rokiškis
• Išsinuomosiu vieno ar dviejų 
kambarių butą Rokiškyje. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 622 36 499. 
• Ieškomas 1 kambario butas 
nuomai. Tel. 8 628 34 058. 
Rokiškis
• Ūkininkas ieško išsinuomoti 
žemės ūkio paskirties žemes aplink 
Čedasus, apie 10 km spinduliu. 
Žemė gali būti apleista. Taip pat 
domina žemės pirkimas, gali būti 
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:00 Alpių detektyvai
09:45 Atspindžiai
10:15 EK pirmininkės U. 
von der Leyen metinis 
pranešimas
11:15 Šoka Lietuva
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Nacionalinė 
ekspedicija
13:00 (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 LR Seimo rinkimų 
debatai

22:30 Dviračio žinios
23:00 Medičiai. Florencijos 
valdovai
23:55 Alpių detektyvai
00:40 Piniginės reikalai
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 Gyventi kaime gera
04:30 Klausimėlis
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Kultūringai su Nomeda

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

14:45 Kenoloto
14:47 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 Einšteinas
23:15 Jėga ir Kenoloto 
23:18 Einšteinas
00:00 Perėja
01:00 24 valandos. Palikimas
01:55 Amerikiečiai
02:50 Ką mes veikiame šešėliuose
03:15 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai
04:05 Perėja
04:55 Ekstrasensų mūšis

06:30 Iš širdies į širdį
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Kalnietis
11:00 Pakvaišusi porelė

11:35 Rimti reikalai 3
12:10 Būrėja 
13:30 Turtuolė varguolė 
14:30 Našlaitės
15:30 Juodvarnis
16:30 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios 
19:30 KK2
20:00 VIDO VIDeO
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios
22:30 Besivaikantys mirtį 
00:50 Mirtinas ginklas
01:40 Bado žaidynės. Strazdas 
giesmininkas. 2 dalis
03:45 Volkeris, Teksaso reindžeris

06:30 Strėlė
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 Strėlė
19:30 Kondoras
20:30 Pričiupom! 
21:00 Raudonojo spalio medžioklė
23:50 Kitas pasaulis 4. Pabudimas
01:25 Būk ekstremalas
02:15 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05.30 Nauja diena
06.30 Alfa taškas
07.00 Laikykitės ten. Pokalbiai
08.00 „Netikėtas teisingumas“
09.00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu”
09.30 Kryptys LT
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11.00 „Reali mistika“
12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių

12.30 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
13.00 Nauja diena
14.00 „Paslaptys“
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 Laikykitės ten. Pokalbiai
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. Pokalbiai
04.00 Alfa taškas
04.25 „Brangioji, aš 
perskambinsiu”
04.45 „Reali mistika“
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17 06:00 Himnas

06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Alpių detektyvai
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
12:30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės
13:00 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 LR Seimo rinkimų 

debatai
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Asmens sargybinis
24:00 Alpių detektyvai
00:45 Klausimėlis
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 Stambiu planu
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
14:45 Kenoloto

14:47 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 Jūrų pėstininkas
22:18 Jūrų pėstininkas
23:50 Perėja
00:50 24 valandos. Palikimas 
01:40 Amerikiečiai 
02:30 Ką mes veikiame šešėliuose
03:00 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai
03:50 Perėja 
04:40 Ekstrasensų mūšis

06:30 Iš širdies į širdį
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Kalnietis
11:00 Pakvaišusi porelė
11:35 Rimti reikalai 3

12:10 Būrėja 
13:30 Turtuolė varguolė
14:30 Našlaitės
15:30 Juodvarnis
16:30 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios 
19:30 KK2
20:00 Bučiuoju. Rūta
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios
22:30 Amerikietis žudikas
00:45 Mirtinas ginklas
01:35 Besivaikantys mirtį
03:25 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
04:55 Alchemija. VDU karta
05:25 RETROSPEKTYVA.

06:30 Strėlė
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 Strėlė
19:30 Kondoras
20:30 Pričiupom! 
21:00 Specialistas
23:15 Raudonojo spalio medžioklė
01:55 Būk ekstremalas 
02:45 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05.30 Nauja diena
06.30 Alfa taškas
07.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
08.00 „Netikėtas teisingumas“ 
09.00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
09.30 Skonio reikalas
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“
11.00 „Reali mistika“

12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių
12.30 „Brangioji, aš 
perskambinsiu”
13.00 Nauja diena
14.00 „Paslaptys“ 
15.00 „Reali mistika“
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 Laikykitės ten. Pokalbiai
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. Pokalbiai
04.00 Alfa taškas
04.25 „Brangioji, aš 
perskambinsiu”
04.45 „Reali mistika“
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18 06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Alpių detektyvai
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija 
10:35 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Kultūringai su 
Nomeda
13:00 Daiktų istorijos
14:00 Žinios
16:30 Kūrybingumo 
mokykla
16:45 Premjera. 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
22:50 Džeisonas Bornas 
02:25 Euromaxx
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
14:45 Kenoloto
14:47 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 

16:30 TV Pagalba 
17:55 Namų idėja su IKEA 
18:30 TV3 žinios
19:30 Sparnai. Ugnies tramdytojai
21:10 Brolis
23:20 Idealus pabėgimas
01:15 Jūrų pėstininkas
02:45 Einšteinas 
04:25 24 valandos. Palikimas
05:15 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai

06:30 Iš širdies į širdį
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Kalnietis
11:00 Pakvaišusi porelė
11:35 Rimti reikalai 3
12:10 Būrėja 
13:30 Turtuolė varguolė 
14:30 Našlaitės
15:30 Juodvarnis
16:30 Labas vakaras, Lietuva

18:30 Žinios 
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Kurskas
23:20 Sala
01:50 Amerikietis žudikas
03:35 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
05:05 Kalnietis

06:30 Strėlė
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 Strėlė

19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Merginų kovos 
23:35 Specialistas
01:35 Būk ekstremalas 
02:25 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05.30 Nauja diena
06.30 Alfa taškas
07.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
08.00 „Netikėtas teisingumas“
09.00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu”
09.30 Skonio reikalas
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11.00 „Reali mistika“
12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių
12.30 „Brangioji, aš perskambinsiu” 
13.00 Nauja diena
14.00 „Paslaptys“ 
15.00 „Reali mistika“ 

16.00 Reporteris
16.30 Pagaliau savaitgalis
17.00 Laikykitės ten. Pokalbiai
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. Pokalbiai
04.00 „Bušido ringas“. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
04.25 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
04.45 „Reali mistika“ 
05.35 Nauja diena
06.00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu”

su sodyba. Siūlyti įvairus variantus. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 620 25 960. 
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas turi padavanoti spintą ar 
sekciją. Tel. 8 679 36 779.  
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Vaikišką, minamą kartingą, 
maximalus svoris 50 kg. Dar 6 
mėn. garantija. mažai naudotas. 
Padangos pripučiamos, rankinis 
stabdis, Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 646 98 307. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Netoli Juodupės, panašiai prieš 
mėnesį, dingo juodas, trumpomis 
kojytėmis, apie 20-25 kg šuo.  
Atsišaukia vardu Bimas. Ką nors 
žinančius ar priglaudusius labai 
prašome paskambinti nurodytu 
telefonu. Atsilyginsime.  
Tel. 8 638 84 642. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Du paspirtukus Xiaomi M365 
(baltą ir juodą). Visiškai nauji, 
neišpakuoti iš dėžių, su garantija. 
Vieno kaina 320 Eur, perkant 
abu - po 300 Eur. Galiu pristatyti 
- Rokiškis, Vilnius, Kaunas, 
Anykščiai, Utena, Ukmergė, 
Jonava, Kupiškis.  
Tel. 8 613 39 916. 

STATYBINĖ ĮRANGA

• Akyto betono (dujų silikato) 
blokelių paletę, paletėje 1,875 kub. 
m. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 629 62 772. Rokiškis
• Diskinį pjūklą malkoms pjauti. 
Trifazis. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 622 27 286. Rokiškis
• Naują išmanųjį siurblį Grundfos 

Upm3 Hybrid 15-70 130 su PWM 
arba rankiniu valdymu ir jam 
priklausančiais kabeliais. Tinka 
visoms sistemoms. Dar yra naujas 
Grundfos Upm3 Hybrid 25-70 130. 
Galimas siuntimas į kitus miestus 
per paštomatus. Kaina 190 Eur.  
Tel. 8 623 41 177. Rokiškis
• Akmenines girnas. Nuo 50 iki 500 
kg. Tel. 8 627 71 703.  
Rokiškis
• Metalinį vamzdį. Storis - 8 mm, 
skersmuo - 630 mm. Tel. 8 627 71 
703. Rokiškis
• Uosines diles 50 mm ir lentas 22 
mm. Tel. 8 620 64 968.  
Rokiškis
• Šešis plastikinius langus. Vieneto 
kaina 30 Eur. Lango matmenys: 
plotis 98 cm, ilgis 135 cm. Rėmo 
matmenys: ilgis 295 cm, aukštis 
145 cm. Du atidaromi, keturi 
neatidaromi. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 600 61 857. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Didelį kiekį dviračių. Yra 

visokių dydžių, plentiniai, kalnų, 
moteriški, visi vardiniai. Išsamesnė 
informacija telefonu.  
 Tel. 8 647 47 102. Panevėžys
• 250cc keturratį. 4+1, mechaninis. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Renault Clio. 2002 m., 1,5 l, 
dyzelis, 60 kW. TA iki 2021.10.21. 
Yra žieminių ratų komplektas, 
užsiveda, važiuoja. Išsamesnė 
informacija telefonu, kaina 
derinama. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 686 03 042. Rokiškis
• Krovininį sunkvežimį Fiat 
Ducato. 1991 m., 2,5 l, dyzelis. 
Kaina 700 Eur. Tel. 8 607 82 484. 
Rokiškis
• Vaikišką dviratį. 6-10 metų 
vaikui, 6 bėgių. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 617 14 940. Rokiškis
• VW Golf. Hečbekas, 2000 m., 
1,6 l, benzinas, iš Vokietijos, labai 
geros būklės. Tel. 8 699 19 182. 
Rokiškis
• Opel Zafira. 1,9 l, dyzelinas, 
2008 m., iš Prancūzijos, labai geros 
būklės, be rūdžių.  
Tel. 8 699 19 182. Rokiškis

• VW Golf plus. 2006 m., 1,9 l, 
dyzelis, iš Vokietijos, labai geros 
būklės. Tel. 8 699 19 182.  
Rokiškis
• Opel Astra. Iš Prancūzijos, 1,7 l, 
dyzelinas, 74 kW, juodas, hečbekas, 
2008 m. Labai geros būklės.  
Tel. 8 699 19 182. Rokiškis
• Automobilį Chevrolet Calos. 1,2 
l, 2006 m. Reikia viso variklio, visa 
kita veikia. Stovi daugiau nei pusę 
metų, Regitra išregistravo, nėra 
nei TA, nei draudimo. Benzinas-
dujos. Kėbulas ir vidus tvarkingi, 
važiuoklė nebilda. Kaina 450 Eur. 
Tel. 8 646 68 336. Rokiškis
• Motorinį dviratį. Yra defektų, 
reikia pakeisti galinį ratą. Kaina 
140 Eur. Tel. 8 626 71 992. 
Rokiškis
• Audi A4. Universalas, 2,5 l, 
TDI, 114 kW, 2002 m. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 1250 
Eur. Tel. 8 607 07 842.  
Rokiškis
• Opel Astra. 1998 m., 2 l, 
dyzelinas. 60 kW, techniškai 
tvarkingas automobilis. Nauja TA 

iki 2022.08.25. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 674 65 910. Rokiškis
• Dviratį 7-12 m. vaikui. 3 vidinės 
pavaros, vokiškas, tvarkingas. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• Audi A4 B5. 1997 m., 
universalas, 1,9 l, 81 kW, TA, 
tvarkinga. Kaina 1050 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Audi 80 B3 1991 m., 1,9 l, 
dyzelinas, TA, tvarkinga. Kaina 460 
Eur. Tel. 8 675 47 620.  
Rokiškis
• Audi 80 B2 1986 m., benzinas-
dujos, TA, tvarkinga. Kaina 520 
Eur. Tel. 8 675 47 620.  
Rokiškis
• VW Passat B5+. 1,9 l, 96 kW, TA 
iki 2021-09. Visi varantieji ratai,  
4motion, viskas veikia tinkamai. 
Kaina 1400 Eur. Tel. 8 621 99 872. 
Rokiškis
• Mazda 626 1992 m., TA iki 
2022.03.16, benzinas. Kaina 350 
Eur. Tel. 8 603 63 927.  
Kupiškis
• Mazda 121. 1999 m. 6 mėn., 1,3 l, 
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benzinas, 37 kW. Spalva žalia. TA 
pasibaigusi. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 672 73 039. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• GAZ-53, 51 padangas, dalis. GAZ 
63 ratus, galinį tiltą (ne komplekte), 
GAZ-66 tilto reduktorių.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Vairo stiprintuvo siurblį Audi 
ir Volkswagen automobiliams. 
Naujas. Tel. 8 621 06 202.  
Rokiškis
• Audi A4 B5 dalimis. 1,8 l, 92 
kW, benzinas, automatinė greičių 
dėžė, sedanas. Tel. 8 638 87 695. 
Rokiškis
• Audi 1,9 l, 85 kW, purkštukus. 
Tel. 8 662 27 088. Rokiškis
• Audi A4 ratus. R15, su 
žieminėmis, restauruotomis 
padangomis. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 662 27 088. Rokiškis
• VW Golf 4 lietus ratus. 5 
stipinų, R17, su padangomis. Yra 
pabraižymų. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 662 27 088. Rokiškis
• Lietus ratus. R15 5/112 su 
padangomis, 195/65 yra 4 vnt. 
Kaina 85 Eur. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• Originalius, Jeep Grand cherokee 
ratlankius su padangomis. 265/65 
R17, padangų likutis 60 proc. 
Kaina 60 Eur/vnt.  
Tel. 8 611 44 501. Rokiškis
• Naujas VAZ dalis.  

Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Audi dalimis. 2,5 l, TDI, 85 
kW, 1994 m. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• Stiklą nuo vėjo. 30 Eur. Yra 
laikiklis. Tel. 8 619 52 150. 
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
• Padangas. M+S, R15 225/70. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 652 63 591. 
Rokiškis
• 195/60 R16 C M+S, Barum 
padangas. Apynaujos, 2019 metų, 
35 savaitės. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Padangas Barum. R17 225/45, 
universalios. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 608 41 444. Rokiškis
• Opel Zafira galines spyruokles. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 603 77 107. 
Rokiškis
• VW automobilio, 1,9 l,  66 kW 
turbiną. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 604 62 575. Rokiškis
• VW Golf 3 universalo kablį. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• MOSKVIČ 412 mažai naudotą 
variklį. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• R13, R14, R15 ratus su 
padangomis, ratlankius.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis

• Padangas keturračiui. 22/11.00, 
R10 - 2 vnt., 22/7, R10 - 2vnt. 
Kaina 22 Eur. Tel. 8 686 74 923. 
Rokiškis
• Chrysler Voyager ratlankius. R16, 
4 vnt., 114/3. Kaina 16 Eur.  
Tel. 8 686 74 923. Rokiškis
• Dalimis 2001m. Renault Senic. 
4x4, visureigis, 2 l, benzinas; 
2005m. Ford Fiesta, hečbekas, 
2 durelių, 1,4 l, TD. ir 2002 m. 
Sanjong Muso. 4x4, visureigis, 2,9 
l, TD. Tel. 8 645 87 075.  
Rokiškis
• Michelin padangas. 215/65, 
R16C, M+S, 5 mm, 2vnt. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 687 30 638.  
Rokiškis
• Lietus ratus su geromis, 
vasarinėmis padangomis. Tinka 
VW Golf 3, 2, Opel ir VW Passat. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 675 63 386. 
Rokiškis
• Dalimis Opel Astra 2006 m. 
universalą. Tel. 8 699 86 773. 
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Naują stabdžių juostą traktoriui 
T-40. Tel. 8 616 35 640.  
Rokiškis
• Naujas MTZ 50 Diferencialo 
blokavimo movas. Sankabos guolio 
movas. Tel. 8 616 35 640. Zarasai
• UAZ stebules su guoliais 
ir pusašiais. Galima naudoti 
priekabai. Tel. 8 616 35 640. 
Rokiškis
• Naują priekabos stabdžių 

cilindriuką. Tel. 8 616 35 640. 
Rokiškis
• Skutiką, 4 m pločio, geros būklės. 
Kaina 6600 Eur. Tel. 8 675 13 781. 
Kupiškis
• Mėšlo šalinimo įrangą, 
transporterį, lovį, žvaigždes, 
vidine ir lauko įrangą, grandiklius 
įtempėjus, variklius, reduktorius, 
jų dalis ir pilnus komplektus. 
Atvežame, konsultuojame, 
siunčiame. Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 662 78 261. Rokiškis
• Jumz kaušą, geros būklės, kaina 
derinama. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 623 24 274. Rokiškis
• Arklines roges, geros būklės. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 628 47 947. 
Kupiškis
• Traktorių T-40AM (1988 m., 
kaina 1550 Eur); Mažai naudotą 
lenkišką purkštuvą (kaina 370 
Eur); Nenaudotus galinius ratus 
(13,6x38R). Traktorinės priekabos 
dokumentus. T-25 dalimis.  
Tel. 8 607 48 852. Rokiškis

PASLAUGOS

• Remontuoju skalbimo mašinas, 
dujines virykles. Atvykstu į namus. 

Tel. 8 675 18 613. Rokiškis
• Valome kaminus, krosnių angas, 
atliekame santechnikos ir smulkius 
remonto darbus. Tel. 8 644 41 260. 
Rokiškis
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Rugsėjo 15-oji, 
antradienis, 
38 savaitė

Iki Naujųjų liko 107 dienos
Pasaulinė kovos su prostatos 

vėžiu diena
Tarptautinė demokratijos diena

Saulė teka 6.51 val., 
leidžiasi 19.37 val. 

Dienos ilgumas 12.46 val. 
Mėnulis – delčia.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Nikodemas, Rimgailė, Viskanta, 
Viskantas, Vismantas, Vismantė, 

Vismilas, Vismilė, Visminas, 
Visminė.

Rytoj:  Edita, Eufema, Eufemija, 
Gediminas, Jogintė, Kornelija, 

Kornelijus, Liaudvilas, Liaudvilė, 
Pimė, Rimgaudas.

Poryt:  Hildegarda, Pranas, 
Pranė, Pranius, Pranys, Singailas, 

Singailė, Sinotas, Sinotė, Sintautas, 
Sintautė..

Dienos citata
„Laimė nepakeičia žmonių, tik 
nuima kaukes“ (S. Nekeras).

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1830 m. užregistruota 
pirmoji aukų pareikalavusi 
traukinio avarija - traukinys 
„Stephenson’s Rocket“ par-
trenkė ir mirtinai sužalojo 
Didžiosios Britanijos parla-
mento narį Viljamą Haski-
soną.

1916 m. Somos mūšyje 
pirmą kartą buvo panaudoti 
tankai. Juos sukūrė seras Er-
nestas Svintonas.

1935 m. Vokietijoje naciai 
priėmė vadinamuosius Niur-
nbergo įstatymus, pagal ku-
riuos iš visų žydų buvo atim-
ta jų pilietybė, atidaryti getai, 
o svastika tapo nacionaline 
vėliava.

1949 m. pirmuoju Vakarų 
Vokietijos federaliniu kancle-
riu išrinktas Konradas Ade-
naueris, o prezidentu - Teo-
doras Hoisas.

Šiandien 
Lietuvos 
istorijoje

1907 m. Vilniuje įkurta Lie-
tuvių dailės draugija.

1993 m. Lietuvos Konstitu-
cinis Teismas pradėjo nagrinėti 
pirmąją bylą.

Post 
scriptum

Gudrus neišjuoks, 
durnas – nesupras.

LAISVALAIKIS Pupelės su voveraitėmis
Ingredientai: 
• 2 saujos pupelių (tinka ir kon-
servuotos)
• 3 saujos voveraičių 
• 1 nedidelė morka
• 3 vidutinio dydžio svogūnai: 
• keli šaukštai pomidorų pa-
dažo
• jūros druska
• šviežiai malti pipirai
• šlakelis aliejaus
Gaminimas: 
Pupeles užmerkite iš vakaro, 
kad išbrinktų. Kitą dieną pupe-

les išvirkite pasūdytame vandenyje. Voveraites nuplikykite karštu vandeniu ir nusau-
sinkite. Svogūnus nulupkite, supjaustykite  kubeliais ir pakepinkite su šlakeliu aliejaus.
Kai svogūnas pradės minkštėti, sudėkite tarkuotą morką ir suberkite nuplikytus gry-
bus. Viską apkepinkite tol, kol suminkštės morkos ir svogūnai, pabaigoje įberkite 
druskos ir pipirų pagal skonį. Dar šiltą daržovių - grybų mišinį sumaišykite su virtomis 
pupelėmis, įdėkite kelis šaukštus pomidorų padažo, išmaišykite ir skanaukite!

• Gaminame įvairius metalo 
gaminius - tvoras, vartus, turėklus 
ir kita. Tel. 8 695 14 747.  
Rokiškis

PAŽINTYS

• Tvarkinga, be žalingų įpročių, 56 
m. moteris ieško gyvenimo draugo. 
Tel. 8 605 26 340. Rokiškis

PERKA

• Pirkčiau vieno kambario butą. 
Tel. 8 696 73 882. Rokiškis

• Pirksiu sausuolio rąstus.  
Tel. 8 698 13 122.  
Rokiškis
• Perka baravykus protinga kaina. 
Tel. 8 611 27 116.  
Rokiškis
• Perku antikvariatą, sendaikčius, 
militaristiką, senus dokumentus, 
nuotraukas, apdovanojimus, 
pinigus. Tel. 8 610 21 765.  
Rokiškis
• Perku namų valdos sklypą 
Rokiškio mieste. Kaina 1000 Eur. 
Tel. 8 628 93 099.  
Rokiškis
• Pirkčiau dviejų kambarių butą. 
Siūlyti įvairius variantus.  
Tel. 8 696 73 882.  
Rokiškis

qNaujienos
qSkelbimai
q Video 
ir fotogalerijos

www.rokiskiosirena.lt

Paskaitos metu – pustuštė salė

Rokiškio rajono jauni-
mo organizacijų sąjunga 
„Apvalus stalas” Rokiškio 
kultūros centre organi-
zavo paskaitą- diskusiją 
„Šiuolaikinės visuomenės 
iššūkiai ir jaunimo sėkmin-
gos karjeros galimybės”. 
Pranešėjas Prof. dr. (HP) 
Boguslavas Gruževskis 
savo paskaitos metu dide-
lį dėmesį skyrė modernios 
visuomenės pokyčių įtakai 
jaunimui, aptarė šiuolai-
kinės karjeros sampratą 
ir ugdymo/ pedagoginio 
proceso prieštaravimus, 
pristatė sėkmingos karje-
ros veiksnius ateities darbo 
rinkos atžvilgiu, pabrėžė, 
jog laimė ir jos suvokimas 
daro įtaką visoms žmogaus 
gyvenimo sritims.

„Pagrindinė problema ta, 
kad šiandien išsiskyrė efek-
tyvumo, ekonominės nau-
dos ir žmogiškumo ugdymo 
komponentės. Visada, jeigu 
žmogus mokytas, jis buvo 
efektyvus. Šiandien gali 
būti mokytas, efektyvus, bet 
nežmogiškas. Jei anksčiau 
galėjom sakyti, kad raštingas 
lygu sėkmingas, šiandien tas 

negalioja. Raštingumas nebė-
ra vertybė”- sako prof. dr. B. 
Gruževskis.

„Mokykla, pedagogai ir 
tėvai yra augančių prieš-
taravimų fronto linijoje. 
Šiuolaikinėje visuomenėje 
orientuojamasi į pažymius, 
pasiekimus, diplomus, da-
lyvavimą olimpiadose, o iš 
tiesų turėtų būti kreipiamas 
dėmesys į socialinę orientaci-
ją, kad žinių ir kompetencijų 
lygis nebūtų panaudojamas 
prieš sociumą. Švietimo, 
ypač bendrojo ugdymo, dė-
mesio centre turi būti atskiro 
žmogaus (moksleivio) as-
mens gerovės perspektyva 
arba efektyvios savirealizaci-
jos perspektyva. Suaugusieji 
turėtų skirti didesnį dėmesį 
formuojant jauno žmogaus 
nuostatas, vertybes ir gebė-
jimus, emocinį kapitalą (už-
jausti, gerbti)”- sako prane-
šėjas.

Anot profesoriaus dr. B.
Gruževskio, dirbant su šiuo-
laikiniu jaunimu reikia la-
biau plėtoti žmogų iš vidaus, 
tobulinti ir turtinti jaunimo 
individualią motyvacinę sis-
temą. Jeigu abiturientas išei-
na iš mokyklos be socialiai 

orientuotos savo laimingo 
gyvenimo vizijos, jo ugdymo 
procesas buvo nesėkmingas.

Profesorius savo paskai-
tos metu laužė nusistovėju-
sius stereotipus ir privertė 
į situacijas pažvelgti kitu 
kampu, atkreipė dėmesį, 
kokio požiūrio vis dažniau 
pasigendama šiuolaikinėje 
švietimo sistemoje. 

Labai gaila, kad profesio-
nalaus pranešėjo pristatymas 
nesulaukė tinkamo švieti-
mo bendruomenės dėmesio. 
Renginyje dalyvavo tik keli 
popamokinę veiklą jaunimui 
organizuojančių institucijų 
vadovai ir specialistai, su 
jaunimu dirbančių organiza-
cijų atstovai.

Renginio organizatoriai 
neslėpė nusivylimo, jog 
paskaita nesulaukė tinkamo 
švietimo sistemos specialis-
tų, pedagogų dėmesio. „Ti-
kėjomės sulaukti daugiau 
atstovų iš rajono mokyklų. 
Išsiuntėme pakvietimus mo-
kyklų direktoriams, tačiau 
atsirado tokių, kurie net ne-
pasidalino informacija su 
mokytojais” - sakė renginio 
organizatoriai.

Enrika PAVILONIENĖ

Profesorius Boguslavas Gruževskis pristatė šiuolaikinės visuomenės iššūkius ir sėkmingos karjeros galimybes,
E, Pavilonienės nuotr.
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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. Ir 
planuotų, ir ne-
planuotų išlaidų 
metas. Norint iš-

saugoti subalansuotą šeimos 
biudžetą, negalima taškytis 
pinigais pramogoms. Raci-
onalumas ir sveikas protas 
– svarbiausios savybės, ku-
rias turite išlaikyti įvairiau-
sių pagundų apsuptyje. Jūsų 
energija veršis per kraštus, 
norėdami ją panaudoti tinka-
mai, nešokinėkite nuo vienos 
idėjos prie kitos, tikslo sie-
kite kryptingai ir nuosekliai. 
Jei tik neskubėsite, bet kokią 
situaciją pakreipsite sau nau-
dinga linkme. O ir aplinkiniai 
deramai įvertins jūsų žinias 
bei gausius talentus. Antroji 
savaitės pusė bus ypač dosni 
galimybėmis ir naudingomis 
pažintimis. Meilės fronte ne-
sigirkite pergalėmis ir mažiau 
pasakokite aplinkiniams apie 
savo pasiekimus. Antradienį – 
puiki proga taisyti pašlijusius 
reikalus. O va sekmadienį su 
mylimuoju greičiausiai susi-
barsite dėl niekniekių.

JAUTIS. Ir 
jums derėtų atsar-
giau leisti pinigus, 
ypač skolintus. 

Nes reikės skausmingai verž-
tis diržus, kad skolą grąžin-
tumėte. Jei norite ką rimto (ir 
tikrai būtino) pirkti, tai geriau-
sia tą daryti arba antradienį, 
arba ketvirtadienį. Antradienį 
būkite atidūs: neplanuotas su-
sitikimas gali būti labai nau-
dingas, galite sudaryti svarbią 
sutartį. Puikus metas tvarkyti 
dokumentus. Bet yra būtina 
sąlyga: pildydami juos, bū-
kite labai atidūs. Trečiadienį 
gresia nemalonumai darbe. 
Būkite taktiški, dalykiški, ir 
nemalonią situaciją išspręsite 
tinkamai. Dar daugiau: įgysite 
autoritetą vadovų akyse. Mei-
lės fronte pasirodys žmogus 
iš praeities, kuris gundys pri-
siminti sena. Nepasiduokite 
nostalgijai, ir vertinkite tą, su 
kuriuo esate.

D V Y N I A I . 
Trečiadienį ir 
penktadienį lau-
kia dosnus metas. 

Ypač finansiškai: tikriausiai 
gausite papildomų lėšų. Dar-
be pajusite, kad vertina jūsų 
žinias ir patirtį. Puiki savaitė 
kurti ir planuoti: tai, ką pradė-
site, sėkmingai įgyvendinsite. 
Gali kilti dilema: ar pradėti 
naujus, ar tęsti senus darbus. 
Paskaičiuokite, kurie atneš 
daugiau naudos. Meilės sfe-
roje puikus laikas viengun-
giams. O tie, kurie laukia rim-
tų partnerio sprendimų, bus 
nudžiuginti. Galbūt sulauksite 
to išsvajoto žiedo ar mylimo-
sios atsakymo „Taip“.

VĖŽYS. Vers-
lininkai, savaran-
kiškai dirbantieji 
– nepraleiskite 

telefono skambučių. Galbūt 

Astrologinė prognozė savaitei 
sulauksite puikaus pasiūlymo. 
Trečiadienio sandėriai bus 
ypač pelningi. O pasirašydami 
dokumentus nežioplinėkite, 
antraip privelsite apmaudžių 
ir brangių klaidų. Antrojoje 
savaitės pusėje nebesivaikykit 
miglotų perspektyvų, verčiau 
saugokite, ką turite. Jei darbe 
susikaups reikalų, prisimin-
kite, kad geriau padaryti ma-
žiau, bet tinkamai, nei daug 
ir prastai. Savaitgalį siekite 
kompromiso su artimaisiais. 
Meilės fronte jūsų svajonės ir 
norai pildysis... atvirkščiai.

LIŪTAS. Fina-
sinė situacija ne-
kels didelių rūpes-
čių, bet ir negerės.  

Trečiadienį apniks mintys apie 
papildomo uždarbio paieš-
kas arba darbo keitimą. Verta 
paieškoti naujų galimybių. 
Apskritai ši savaitė bus puikus 
metas spręsti senas problemas 
ir čia pat, lygioje vietoje, pri-
kurti tiek pat naujų. Savo per 
kraštus besiveržiančią ener-
giją nukreipkite naudinga 
linkme. Ir tvardykitės darbe: 
kyla didelė pagunda iškloti 
viršininkui ir bendradarbiams, 
ką apie juos manote. Palankus 
laikas vienišiams: pasimaty-
mus planuokite antradieniui ir 
penktadieniui.

M E R G E L Ė . 
Antradienis pa-
lankus pirkiniams, 
o trečiadienis – 

susitikimams ir deryboms. 
Penktadienį stenkitės nesiimti 
nieko naujo. O sekmadienį, 
jei pritrūksite pinigų, padės 
artimieji. Vilios įvairios per-
mainos: nuo noro keisti gyve-
namąją vietą iki naujos šeimos 
kūrimo, ar skyrybų. Apgaulin-
gas metas, geriau nesiimkite 
jokių veiksmų. Jei kažkas jūsų 
netenkina, dėl to esate kaltas 
pats. Keiskitės, ir aplinkiniai 
keisis. Antradienį ir ketvirta-
dienį – smulkių, bet erzinan-
čių nesklandumų metas. O 
mylimą žmogų priimkite tokį, 
koks yra. 

S VA R S T Y -
KLĖS. Nors finan-
sinė situacija stabi-
li, neužmikite ant 

laurų. Ir neišlaidaukite: vie-
toj grynųjų nešiokitės banko 
kortelę: kils mažiau pagundų. 
Darbe, nors ir labai stengsitės, 
didelių sėkmių nebus. Nesi-
tenkite kariauti su aplinkybė-
mis, tausokite jėgas ir nervus. 
Verta pasidomėti, ar tikrai visi 
verslo partneriai tokie patiki-
mi, kokiais atrodo. Meilės sri-
tyje viskas bus gerai, jei per-
žengsite savo egoizmą. Sunku 
bus nusėdėti vienoje vietoje, 
demonstruosite savarankiš-
kumą ir nepriklausomybę. Jei 
persistengsite, panašu, kad ją 
ir užsidirbsite.

S K O R P I O -
NAS. Atsakingas 
metas. Ramybė 
apgaulinga: šiuo 

metu klojami pamatai toles-
nei profesinei sėkmei. Vė-
liau lauks svarbių sprendimų 
metas. Panašu, kad gausite 
progą kažkam padaryti labai 
svarbią paslaugą. Nepražiop-
sokite galimybės. Svajokite 
ir planuokite, nes pildysis net 
drąsiausios svajonės. Meilės 
srityje – svarbių sprendimų 
laikas. Padarykite save ir my-
limą žmogų laimingais. 

ŠAULYS. Tre-
čiadienis – puiki 
diena įsitaisyti 
kokį naują buitinį 

prietaisą. Šeštadienis – šeimos 
pirkinių diena. Darbe jūsų en-
tuziazmas, žinoma, pagirtinas, 
bet nepersitempkite. Būsite 
įvertinti: gal premija, gal tie-
siog pagyrimu. Antradienį, ko 
gero, pasiūlysite vadovybei 
puikų sprendimą. Sekmadie-
nis – pati sėkmingiausia sa-
vaitės diena. Išnaudokite ją 
tinkamai. Be to, klausykite, ką 
kužda intuicija. Šiomis dieno-
mis ji labai aštri. Trečiadienį 
meilės fronte suintriguos nau-
ja pažintis, bet ji trumpalaikė. 
Ši diena neskirta pasimaty-
mams, venkite jų.

OŽIARAGIS. 
Taupykite ir dar 
kartą taupykite. 
Pirkite tik maistą. 

Sutartims sudaryti tinkama tik 
antroji savaitės pusė. Ketvir-
tadienį laukia perspektyvus 
susitikimas. Apie jį tylėkite – 
konkurentai nesnaudžia. Mei-
lės fronte – audros. Nuotaikos 
keisis nuo audringų barnių, 
pavydo scenų iki švelnumo 
ir romantikos. Laukite neti-
kėtumų, elkitės išmintingai ir 
brandžiai. Rūpinkitės sveika-
ta: būkite aktyvūs, jei galite, 
sportuokite.

VANDENIS. 
Kūrybingumas, 
originalios idėjos 
sudomins ir va-

dovus, ir verslo partnerius. 
Taigi, ateityje laukia apčiuo-
piama nauda. Pinigų turėsite, 
jei jų nešvaistysite. Ateis lai-
kas ir noras perkainoti verty-
bes. Darbe bus nesklandumų, 
bet juos įveiksite, įveikę savo 
buką užsispyrimą. Penktadie-
nį bendraudami su kolegomis, 
neperlenkite lazdos, gerbkite 
pašnekovus. Šeimoje saugo-
kite gerus santykius, net jei 
tektų šiek tiek nusileisti. 

ŽUVYS. Sa-
vaitės vidurys – 
jūsų darbingumo 
pikas. Ketvirtadie-

nį nusiteikite išlaidoms, ypač 
jei turite vaikų. Penktadienį ir 
šeštadienį – papildomų paja-
mų tikimybė. Ypač jei būsite 
atkaklūs ir punktualūs. Dar-
be pasirodys, kad kai kuriuos 
reikalus reikėjo tvarkyti jau 
vakar. Prašykite kolegų pagal-
bos, taip problemas išspręsite 
greičiau. Meilės fronte nieko 
gero: pykčiai, pavydas, bar-
niai. Būkite kantresni.

PRO MEMORIA

Pandėlio seniūnija:
LEOKADIJA DABAŽINSKIENĖ 1931-01-03 - 2020-09-07
Kaimiškoji seniūnija:
NIJOLĖ TATLAUSKIENĖ 1929-12-19 - 2020-09-08
STEFANIJA AKVILINA SPUNDZEVIČIENĖ 1942-01-04 - 2020-09-04
Juodupės seniūnija:
DANUTĖ TUBELIENĖ 1935-05-23 - 2020-09-10

Verslininkams – naujas kvietimas 
teikti paraiškas paramai gauti

Likus lėšų Smulkaus ir vidutinio verslo (toliau - SVV) plėtros pro-
gramoje, nuo rugsėjo 15 d. startuoja antrasis kvietimas Rokiškio ra-
jono verslininkams teikti paraiškas paramai gauti. Pagal Programos 

nuostatus, ši priemonė skirta finansiškai remti rajono SVV įsitvirtinimą, naujų 
darbo vietų sukūrimą, vykdyti įmonių plėtrą, darbuotojų kvalifikacijos kėlimą bei 
kitas verslumą skatinančias priemones. Primename, kad rajono verslininkai gali 
susigrąžinti dalį lėšų už sumokėtas palūkanas, žemės, žemės nuomos ar nekil-
nojamojo turto mokesčio dalį, dalyvavimo verslo parodose išlaidas, už savo ar 
darbuotojų kursus, atgauti įmonės, bendrijos registravimo išlaidas, informacinių 
reprezentacinių leidinių rajono mastu leidybos išlaidas ar išlaidas už įdarbintą 
asmenį, registruotą Užimtumo tarnybos Rokiškio skyriuje ir kt. Lėšos gali būti 
naudojamos programos nurodytoms paramos kryptims, paremiant rajono vers-
lo subjektus, atitinkančius LR Smulkaus ir vidutinio verslo įstatymą bei progra-
mos nuostatų reikalavimus. 

Rajono smulkūs ir vidutiniai verslininkai kviečiami nuo 2020 m. rugsėjo 15 d. 
teikti paraiškas savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo programos paramai 
gauti. Paraiškos priimamos nuo kvietimo pradžios iki kol pakanka lėšų, skirtų 
Programai einamosioms lėšoms, bet ne vėliau kaip iki rugsėjo 30 d. 

Antrojo kvietimo naujovė – subsidija turintiems verslo idėją, tačiau stoko-
jantiems finansinių galimybių ją įgyvendinti. Nuo rugsėjo 15 d. iki spalio 16 d. 
laukiami paraiškų projektai dėl subsidijos verslo idėjai įgyvendinti. Šio konkur-
so tikslas – skatinti kurtis naujus verslus. Pagal nustatytus kriterijus SVV plėtros 
programos vertinimo komisija atrinks geriausius verslo idėjos projektus. Už I-ąją 
vietą numatyta skirti 3000 Eur parama, už II-ąją – 2000 Eur parama, už III-ąją – 
1000 Eur parama. Jei turite gerą, inovatyvią verslo idėją - pildykite paraišką ir da-
lyvaukite  subsidijos verslo idėjai konkurse bei laimėkite piniginę paramą verslo 
idėjos pradžiai!

Detalesnė informacija apie konkursą galite rasti rajono internetinėje svetainėje 
www.rokiskis.lt skyrelyje Verslininkams/Parama-verslui arba tiesiogiai kreipiantis 
į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, investicijų 
ir viešųjų pirkimų skyrių (Respublikos g. 94, 609 kab., tel. 8 458 71407, mob. tel. 
8 685 66700, el.p. j.dascioraite@post.rokiskis.lt).              

Užs.1127

Finansų ministerija: Lietuvos ekonomika 
šiemet turėtų smukti 1,5 proc.

Finansų ministerija pro-
gnozuoja, kad Lietuvos 
bendrasis vidaus produktas 
(BVP) šiemet turėtų smukti 
apie 1,5 proc. – kur kas ma-
žiau, nei prognozuota anks-
čiau, o kitąmet numatomas 
3,3 proc. augimas. 2022-
2023 metais šalies ekonomi-
ka turėtų augti vidutiniškai 
po 2,3 procento.

„Patys naujausi skaičiai 
rodo, kad situacija iš tiesų 
nėra dramatiška, ir suteikia 
to santūraus optimizmo. Eko-
nomikos nuosmukis šiemet 
turėtų siekti apie 1,5 proc. ir 
pakankamai spartus atsiga-
vimas kitąmet – 3,3 proc.“, 
– pirmadienį pristatydamas 
naujausias ministerijos pro-
gnozes sakė finansų ministras 

Vilius Šapoka.
Pasak jo, formuojant pro-

gnozes, tikimasi, kad kitais 
metais šalies pagrindiniai 
eksporto partneriai atsigaus 
pakankamai sparčiai, o vi-
daus paklausą, kuri taip pat 
bus stiprus ekonomikos va-
riklis, – lems „investicijos į 
ateities ekonomikos DNR“.

BNS inform.
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ANEKDOTAI
Kartą kaimą siaubusio 

pikto slibino žmonės paklausė, 
kas yra asimetrinis atsakas. 
Slibinas atsakė:

– Va, štai jūs kaimo 
metraštyje apie mane 
bjauriai parašėte. O aš kaimo 
metraštyje apie jus parašysiu 
gerai. Nekrologą.

***
Ateina ežiukas prie stulpo 

ir sako:
– Drįsčiau manyt, kad žirafa 

turi kūną...
***
– Myli, nemyli, myli, 

nemyli, myli, nemyli?
– Gydytojau, palikite 

pagaliau ramybėje mano 
dantis!

***
Pasakoja firmos direktorius:
– Sugedo mano 

kompiuteris. Neįsijungia ir 
viskas. Išsikviečiau mūsų 
adminą. Tas atėjo, sudėjo 
rankas, lyg melstųsi, pakėlė 

akis į viršų ir ėmė kažką 
burbuliuoti. Paskui dešimt 
kartų apsuko mano kėdę, 
dar kažką nesuprantamai 
suburbuliavo, spyrė į mano 
kompiuterį, vėl pakėlė akis į 
dangų, paburbuliavo ir nuėjo. 
Kompiuteris dabar veikia...

Pasakoja tinklo 
administratorius:

– Paskambina tas 
idiotas. Sako, kad kompas 
neveikia. Ateinu ir matau, 
kad maitinimo laidas dešimt 
kartų aplink jo kėdės koją 
apsivyniojęs. O tas idiotas ant 
savo kėdės ir toliau sukiojasi. 
Nusukau tą laidą, kompą 
giliau po stalu paspyriau, kad 
vėl neužkabintų, įjungiau - 
veikia.

***
- Padėjau ant žemės 

nešiojamą kompiuterį, o 
močiutė pagalvojo, kad ten 
svarstyklės. Tai dabar močiutė 
sveria virš 2000 eurų...

Kūjo metikas norėjo 
pasigirti savo pasiekimais ir į 
varžybas nusivedė uošvienę. 
Jis treneriui sako:

– Aš šiandien tikrai 
stengsiuosi. Juk tribūnoje sėdi 
mano uošvienė.

– Stengtis tu, aišku, gali, 
bet iki tribūnos tu tiksliai 
nenumesi.

***

Orų prognozė rugsėjo 15-17 d.

Kai kuriuos šeimyninis 
gyvenimas užgrūdina taip, kad 
jie nebebijo pomirtinio. 

***
Spendžiant iš laidų 

žymėjimo, vaikams iki 7 metų 
per televizorių galima žiūrėti 
nebent reklamą.

***
– Kokia pati liūdniausia 

vieta Žemėje?

– Tai aišku, kad darbo vieta 
pirmadienį.

***
Visi vyrai – gyvūnai. Kai 

kas – katinėlis, o kas – visas 
ožys.

***
Teismas. Skyrybos. Teisėjas 

klausia vyro:
– Kodėl skiriatės?
– Dėl skirtingų religinių 

pažiūrų.
– Kaip tai?
– O va taip, – įsiterpia 

žmona. – Jis atsisakė mane 
pripažinti deive.

***
Kalbasi du kaimynai. Vienas 

sako:
– Dukrelė prašo nupirkti 

žiurkėniukų porą. Baisu, privis 
jų galybė.

– O man vieną kartą 
namuose tie žiurkėnai visai 
pravertė.

– Kaip jie gali praversti?
– O va taip. Aš katinui ėdalo 

pamiršau nupirkti. 
***
Karosas pasakoja kitam 

karosui:
– Žinai, tu gal ir nepatikėsi, 

bet tas žvejys, nuo kurio 
meškerės vakar nutrūkau, svėrė 
mažiausiai 90 kg...

***
Naktis. Gatvėje tamsu. Prie 

praeivio prieina grėsmingos 
išvaizdos vyrukas ir sako:

– Duok paskambint.
– Nebeskambinu. Seniai 

mečiau.
***
Naujasis lietuvis atskrido 

į kalnų viešbutį slidinėti. 
Viešbučio direktorius, 
lankstydamasis, atsiprašinėja:

– Atleiskite, bet kalnuose 
dabar taip mažai sniego...

Naujasis lietuvis:
– Ei čiūvas, nepergyvenk tu 

taip. Pasakyk, kur paskambint, 
užsakysiu.

***

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.

BALDAI

• Geros būklės, trijų durų spintą. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 615 53 423. 
Rokiškis
• Čiužinį (žiema-vasara) 200×160 
cm, geros būklės. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 676 08 687. Rokiškis
• Labai geros kokybės rašomąjį 
stalą. Matmenys: ilgis - 120 cm, 
plotis - 60 cm, aukštis - 75 cm/62 
cm. Kaina 50 Eur. T 
el. 8 615 87 135. Rokiškis
• 6 Ikea kėdes. Pridėsiu nedidelį 
virtuvinį stalą dovanų. Kėdžių 
užvalkalai lininiai. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 685 84 997. Rokiškis
• Mažai naudotą TV staliuką. 
Matmenys: 1,82x0,51x0,47. Kaina 
45 Eur. Tel. 8 624 93 250.  
Rokiškis
• Dvi spintas. Abi vienodos ir 
beveik naujos. Dviejų spintų kaina 
150 Eur. Dusetų sen., Užtiltės k. 
Tel. 8 679 10 016. 
• Mažai naudotą sofą-lovą Marta, 
pagamintą UAB Lauksva. Priedas 
- dvivietis sėdimas UAB Lauksva 
fotelis. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 682 58 696. Rokiškis
• Nemažus pufus. Kaina – 26 Eur ir 
21 Eur. Tel. 8 685 42 153.  

Rokiškis
• Sekciją. Dalys parduodamos 
atskirai. Kaina – 115 Eur ir 31 Eur. 
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Sekcijos dalis atskirai. Kaina 52 
Eur. Tel. 8 685 42 153.  
Rokiškis
• Dviejų durų spintą. Yra lentynos 
ir vieta drabužiams pasikabinti. 
Kaina 72 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Miegamą kampą su dėže 
patalynei. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Dvigulę lovą. 145 cm pločio, su 
dėže patalynei. Kaina 135 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Išskleidžiamą tachtą su dėže 
patalynei. Kaina 93 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Fotelį-lovą. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Taburetes. Tel. 8 656 75 102. 
Rokiškis
• Lovas, fotelį-lovą, kampą, 
spintelę-komodą, sekciją, spintą. 
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Elektrinę viryklę su elektrine 
orkaite ir griliumi.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis

• Šaldiklį Snaigė. 5 stalčių.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju nemažai drabužių ir 
batų berniukui. 1,2 m ūgio.  
Tel. 8 675 40 519. Rokiškis
• Dovanoja plastmasines pakabas 
drabužiams, 25 vnt.  
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
• Dovanoju balkono rėmą. 
Įstiklintas, 160x260 cm.  
Tel. 8 617 14 940. Rokiškis
• Skubiai dovanoju 2 m. šuniuką. 
Mažos veislės. Dėl sveikatos 
nebegaliu laikyti. Kalytė labai gera. 
Tel. 8 668 64 028. Rokiškis
• Dovanoju apie 5 t mėšlo. Išsivežti 
patiems. Juodupės seniūnija.  
Tel. 8 623 67 046. 
• Dovanojame šuns būdą. Būdos 
aukštis 90 cm, plotis 77 cm, ilgis 
115 cm. Tel. 8 674 17 500.  
Rokiškis
• Dovanoju mažai dėvėtą sportinį 
kostiumėlį berniukui, ūgis 134-140 
cm. Tel. 8 623 96 132.  
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Striukę, dėvėta tik kartą. Dydis 

XS/S. Tinka nešioti rudenį, pavasarį 
ir žiemą. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 623 60 575. Rokiškis
• Geros būklės vaikiśką striukę. 
110-116 cm ūgiui. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 615 53 423. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• 1 metų telyčią. Kaina 420 Eur. 
Tel. 8 687 18 242. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Planšetinį kompiuterį Microsoft 
surface pro. 4 branduolių, 2GB 
RAM, Windows 8,1. Kaina 45 Eur. 
Tel. 8 693 82 442. Rokiškis
• Planšetinį kompiuterį Acer iconia 
one7 hd 730. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 693 82 442. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Darau keptos duonos tortus. 
Skambinti po 18 val. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 627 68 469. Rokiškis
• Bulves Vineta. 1 kg - 0,30 Eur. 
Tel. 8 621 89 438. Rokiškis
• Įvairių veislių bulves.  
Tel. 8 698 23 123. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Samsung S3, S4 telefonus. 
Vieneto kaina 30 Eur.  
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Tvarkingą akordeoną Weltmeister 
Stella, 120 bosų. Dumplės 
sandarios, kaip naujos. Visi balsai 
skamba. Yra dėklas. Zarasai-
Rokiškis.  
Tel. 8 616 35 640.
• Puikiai skambantį pianiną 
Belarus. Yra kėdutė. Pianinas yra 
Dusetose. Galiu padėti pervežti. 
Tel. 8 616 35 640. 


