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,,Didžiausias mokytojo 
pasiekimas yra sugebėjimas 
pažadinti mokinio 
kūrybiškumą ir žingeidumą“ 

(A. Einšteinas)

Gerbiami Mokytojai,
sveikindami Tarptautinės mokytojų dienos 
proga, dėkojame, kad savo žiniomis 
dalinatės su mokiniais, rodote jiems kryptį 
ir padedate pažinti pasaulį. Linkime 
kantrybės, supratimo, nenuleisti rankų iškilus 
sunkumams ir tikėjimo tuo, ką darote. 
Telydi Jus sėkmė, pagarba ir įvertinimas!

Savivaldybės meras Ramūnas Godeliauskas
Savivaldybės mero pavaduotojas Tadas Barauskas

Administracijos direktorius Andrius Burnickas
Administracijos direktoriaus pavaduotojas 

Valerijus Rancevas
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas

 Aurimas Laužadis

Taikos gatvės daugiabutis 
papuoštas unikaliu kūriniu

6 p.
Avarija Topolių gatvėje: 
nuo žolės teko susemti apie 3 t grūdų
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Apie gyvūnėlių
teikiamą džiaugsmą 
ir „šv. Petro skatiką“
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„Draugystė veža“: 
pozityvumo užtaisu 
trykštančios istorijos
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Rokiškio savaitės įvykių apžvalga

Sigtas Daščioras apžvelgė rajono savaitės įvykius.

 Rokiškėnai ne veltui juo-
kiasi: bažnyčia arti – Dievas 
toli. Šitą dėsnį puikiai gali-
ma pritaikyti ir Seimo rin-
kimams: kuo jų diena artyn, 
tuo debatuose kandidatų 
– mažyn. Pirmuosiuose de-
batuose „Rokiškio Sirenoje“ 
dalyvavo septyni iš aštuonių, 
antruosiuose Nepriklauso-
mybės aikštėje – tik penki, 
o Kultūros centre sureng-
tuose – jau tik trys kandi-
datai. Įdomu, kaip tokiems 
drąsiems oratoriams Seime 
sektųsi, jei jie savo rinkėjų 
bijo? Ir rinkėjai rodo: jų bi-
joti yra dėl ko – nepatogių 
klausimų debatuose nestigo.

Rajono merui praėjusi sa-
vaitė taip pat didelio džiaugs-
mo nekėlė. Rodos, po keturių 
dienų miesto šventės ir rajo-
no žmonės, ir politikai turėtų 
jaustis gerų emocijų visiems 
metams prikaupę. Bet, pana-
šu, kad ilga šventė netgi jiems 
džiaugsmo nesuteikė. Meras 
šventę pavadino „patenkina-
ma“ ir šventės programos už-
kulisiams tirti pakvietė auditą.

Tamsūs debesys tvenkiasi 
ne tik ant kultūros šviesulių. 
Ir rajono miškų sanitarams, 
panašu, kad atėjo liūdnos 
dienos. Neliko nepastebėti jų 
siautėjimai pamiškėse, prie 
ūkininkų sodybų. Jei nuo pat 
pavasario ūkininkai skaičiavo 
sudraskytus veršelius ir ave-
les, tai dabar medžiotojai savo 
kolekcijas galės papildyti pil-
kių kailiais.

Gyventojų pykčio para-
gauti teko ir Rokiškio miesto 
seniūnui Arūnui Krasauskui. 

Mat mūsų liaudis vis dar ne-
gali apsispręsti: kai anksčiau, 
tai gūdųjį brežnevizmą me-
nantys „gaubliai“ beigi sūpy-
nės, raketos ir čiuožynės buvo 
sovietmečio reliktas. Kai pa-
statė naujas vaikų žaidimų 
aikšteles, o senąsias seniūnija 
išardė, tai dabar skundžiama-
si, kad nebėra kur vaikams 
žaisti. Kai kokiame prekybos 
centre mažius užsigauna, už 
lentynos užkliuvęs, tai super-
tėveliai grasina teismais. O 
kai ant sovietinių „gaublių“ 
karstosi, rizikuodamas spran-
dą nusisukti, tai, pasirodo, yra 
pati geriausia, iš kartos į kartą 
perduodama, pramoga.

Rajono nekilnojamojo turto 
mylėtojams, mokyklų su sep-
tyniais vaikais gerbėjams, yra 
ko pasimokyti iš Turto banko. 
Kadangi Valstybinė mokesčių 
inspekcija mūsų visų pajamas 
ir išlaidas beigi duoklę moti-
nai tėvynei nebe skaitliukais 
skaičuoja, o deklaracijas pil-
dome elektroninėje erdvėje, 
tai ir kabinetų tiek neberei-
kia. Kad kiekvienai skyrium 

nebereiktų žiemą didelių pa-
talpų šildyti, o vasarą stogus 
bei fasadus remontuoti, Turto 
bankas į mokesčių inspekci-
jos pastatą sukėlė net kelias 
įstaigas. O lėšos už parduotus 
nebereikalingus pastatus pa-
pildys valstybės kišenę.

Valstybės kišenę pildo ne 
tik lėšos už parduotą turtą. 
Mokesčių inspekcijos kasą 
gausina ir mokamos baudos. 
O norinčiųjų didelėmis bau-
domis paremti valstybę šią 
savaitę rajono keliuose užde-
rėjo. Vienas už kitą girtesni 
vairuotojai įrodinėjo, kad no-
rintiems šventę švęsti ne tik 
kad keturių dienų, bet ir viso 
gyvenimo mažai... Šią savaitę 
koks brangus malonumas gir-
tam važinėti, pajuto net trys 
rajono kelių gaideliai.

Prie tamsos daugiau drąsos. 
Todėl L. Šepkos parko žibin-
tai nuolat kenčia nedrąsiųjų iš-
puolius. Ir tamsos metui reikia 
pasiruošti iš anksto: šviesoje 
paprasčiau tą nelemtą žibintą 
nulaužti. Deja, narsusis žibin-
tas, kaip matyti nuotraukoje, 

net ir mirtinai sužeistas vykdė 
savo pareigą nešti šviesą pa-
saulio tamsybėms.

Rokiškėnai didžiuojasi, kad 
iš mūsų rajono po platųjį pa-
saulį keliauja sūriai, mėsos ir 
duonos gaminiai. Drąsių ūki-
ninkų dėka eksporto prekių są-
rašą netrukus gali papildyti ir 
prie Bajorų užaugintos bulvės.

Daug gerų žinių šią savaitę 
yra iš Rokiškio jaunimo. Jie ir 
debatus organizavo, politikus 
egzaminavo. Ir savo talentus 
Rudolfo Lymano vargonų fes-
tivalyje demonstravo. Smagu, 
kad kartu su auklėtiniais kon-
certavo ir jų ugdytojai.

Suaugusiųjų ir jaunimo 
centro moksleiviai taip pat 
pasižymėjo: jie dalyvauja 
didžiuliame tarptautiniame 
projekte, skirtame medijų raš-
tingumui. Jie ne tik domisi 
informaciniais karais, dezin-
formacijos, propagandos iššū-
kiais. Jaunimas patys mokosi 
atsakingai ir apgalvotai kurti 
medijų turinį. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Spalio 9-11 dienomis – 
karių savanorių pratybos 
Obelių krašte

Krašto apsaugos sava-
norių pajėgų Vyčio apy-
gardos 5-osios rinktinės 
506-oji pėstininkų kuopa 
informuoja rajono gyven-
tojus, kad spalio 9-11 d. 
Obelių seniūnijoje vyks 
pratybos.

Kaip „Rokiškio Sirenai“ 
komentavo 506-osios kuo-
pos vadas kapitonas Serge-
jus Afanasjevas, minėtomis 
dienomis kariai tobulins savo 
įgūdžius ir Obelių krašto 
pietvakarinėje pusėje, ir pa-
čiame mieste. Pratybų metu 
rajono keliais judės karinė 
technika, taip pat miškuose 
bei pačiuose Obeliuose bus 
matyti uniformuotų karių. 
Pratybose bus naudojami 
imitaciniai šaudmenys.

Tiek mieste, tiek miškuo-
se gyventojai, pamatę karius, 
prašomi laikytis rimties, ne-

trukdyti pratyboms, steng-
tis laikytis atokiau. Kariai 
visuomet atviri visuomenei, 
pasirengę paaiškinti ir apie 
pratybas, ir apie savo veiklą. 
Tačiau kontaktų patartina 
vengti dėl covid-19 grėsmės. 
Pratybos bus vykdomos lai-
kantis Lietuvos kariuomenės 
nustatytų taisyklių bei reika-
lavimų, susijusių su apsauga 
nuo covid-19.

Kadangi pratybos vyks 
ir sekmadienį, kai rengiami 
Seimo rinkimai, kariams sa-
vanoriams bus sudarytos są-
lygos išreikšti savo pilietinę 
valią balsuojant rinkimuose.

Informaciją apie praty-
bas teikia Vyčio apygardos 
5-osios rinktinės 506-osios 
pėstininkų kuopos vadas ka-
pitonas S. Afanasjevas, tel. 
8-686-79554.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Apie gyvūnėlių teikiamą džiaugsmą ir „šv. Petro skatiką“
Sekmadienį, spalio 4-ąją 

tikintieji buvo pakviesti į 
netradicines pamaldas Ro-
kiškio šv. apaštalo evangelis-
to Mato bažnyčioje. Kaip ir 
daugelyje pasaulio ir Lietu-
vos bažnyčių, tądien minėta 
šv. Pranciškaus Asyžiečio 
diena. Ši diena – vieninte-
lė metuose, kai laiminami 
tikinčiųjų augintiniai. Šią 
gražią tradiciją Šv. apaštalo 
evangelisto Mato parapija 
tęsia jau ketvirtuosius me-
tus. Ir sulaukia didžiulio ti-
kinčiųjų dėmesio.

Katės bažnyčioje 
buvo neįtikėtinai ramios, 
o šunys šventoriuje 
rodė balsus
Šiemet laiminti rokiškėnai 

atnešė ir atsivedė tik kates ir 
šunis. Anksčiau būta ir triušiu-
kų, papūgėlių, vėžliukų, kitų 
mielų augintinių. Pagal kata-
likišką tradiciją, kai kuriuos 
gyvūnėlius tądien galima atsi-
nešti ne tik į šventorių, bet ir į 
bažnyčią. Svarbu, kad gyvūnas 
savo elgesiu netrikdytų pamal-
dų rimties, neterštų šventovės. 

Taigi, ši tradicija išlaikyta ir 
šiemet. Į bažnyčią su savo 
augintiniais ėjo kačių mylė-
tojai, taip pat pora, atsinešusi 
mažytį mopsiuką. Kuris visas 
pamaldas ramiausiai prasnau-
dė šeimininkės glėbyje. Katė 
gi – gyvūnėlis, retai paklūstan-
tis žmonių nustatytai tvarkai, 
o dažniausiai ją ignoruojantis. 
Jei šventoriuje specialiose ne-
šyklėse ar rankinukuose už-
darytos augintinės nerimo ir 
miauksėjo, tai pamaldų metu 

nė viena neišleido nė garso, 
nerodė jokių nerimo ženklų, 
nors katės paprastai nemėgs-
ta būti nepažįstamoje erdvėje. 
Tradiciškai palaiminimui at-
keliavo ir likimo nuskriausti 
gyvūnėliai, kuriuos globoja 
geraširdžiai rajono savanoriai. 
Susipažinti su gyvūnų globėjų 
darbu, paaukoti jų veiklai buvo 
galima prie specialių narvelių, 
kuriuose rokiškėnai galėjo pa-
sidžiaugti pačiais mažiausiais 
globotiniais: dabar mikrora-

jone kaip tik pabiro vasarą at-
vestų kačiukų „derlius“. Glo-
bėjai užsiminė, kad jiems labai 
reikia pagalbos: našlaitėliams 
kačiukams maitinančios katės. 
Taigi, ieškoma katė, kuri ne-
seniai atsiveda ir maitina sa-
vuosius kačiukus, kad jai būtų 
galima į lizdą padėti ir našlai-
tėlius, taip gerokai padidinant 
jų šansus išgyventi ir sustiprėti.

Prieš pradėdamas šv. Mi-
šias, kunigas Dainius Matiukas 
pasidalino jautria istorija, koks 

svarbus yra gyvūnų globėjų 
darbas. Antai ir šiemet į baž-
nyčią atklydo niekieno katinė-
lis. Gyvulėlis elgėsi ganėtinai 
drąsiai: atėjo iki pat altoriaus. 
Kurgi šitą nelaimėlį dėti? Pa-
galbos ranką ištiesė gyvūnų 
globėjai. 

Šv. Mišioms besibaigiant, 
iš šventoriaus ėmė sklisti ne-
kantrus lojimas: palaiminti 
rokiškėnai atvedė ir šunelius. 
Jų būta įvairių: nuo milžiniškų 
vokiečių aviganių, iki glėbyje 

telpančių taksiukų ar Jorkšyro 
terjerų. Po šv. Mišių gyvūnų 
palaiminti išėjęs kunigas D. 
Matiukas juokavo, kad ketur-
kojams jis tikriausiai nėra pats 
mėgiamiausias žmogus, mat 
šlakstant kai kurie šunys ga-
nėtinai piktokai sulodavo.  

Šv. Petro skatikas – 
kas tai?
Šio sekmadienio rinkliava 

vadinama labai įdomiai – „Šv. 
Petro skatiku“. Kas tai? Kuni-
gas D. Matiukas paaiškino, kad 
visos tą dieną surinktos aukos 
skiriamos šv. Petro įpėdinio – 
popiežiaus Pranciškaus – vei-
klai finansuoti. Ši auka skirta 
ne popiežiui asmeniškai, o jo 
vykdomiems gailestingumo 
darbams, skirtiems viso pasau-
lio vargstantiesiems, paremti. 
Kiekviena auka, net ir mažiau-
sias pinigėlis, liudija tikinčiojo 
bendrystę su pasaulio katali-
kais. Paprastai ši rinkliava ren-
kama birželio pradžioje, tačiau 
dėl pandemijos šiemet ji nukel-
ta į spalį. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Smurtavo prieš nepilnametę
Spalio 4 d., apie 22.20 val., 
Rokiškio r., Jūžintuose, 
namuose, neblaivi (2,19 
prom.) moteris (gim. 1963 
m.) žodinio konflikto metu 
smurtavo prieš nepilnametę 
(gim. 2003 m.). Įtariamoji 
sulaikyta.

Bute pasigedo vertingų 
daiktų
Spalio 4 d., 15.30 val. 
pranešta, kad Rokiškyje, 

Taikos g., iš buto, pavogti 
pinigai, papuošalai, mobilaus 
ryšio telefonas, kiti smulkūs 
vertingi daiktai. Nuostoliai 
tikslinami.

Apgadino automobilį 
Spalio 4 d., pranešta, kad 
Rokiškio r., Juodupėje, 
apgadintas automobilis „VW 
Caddy“. Nuostolis – 1500 
eurų.

Panevėžio VPK
 inform.

KRIMINALAI



3 psl.  2020-10-06

Nepriklausomas rajono laikraštis

Mikrorajono ženklai – „gaubliai“ ir čiuožynės – pašalinti: gyventojams nostalgija, 
seniūnijai teko taikytis prie griežtų higienos normos reikalavimų

Sovietinės vaikų žaidimų 
aikštelės, pragyvenusios ma-
žiausiai dvi rokiškėnų kar-
tas, šiomis dienomis nunyko 
į nebūtį: miesto seniūnijos 
specialistai nupjovė senus 
gaublius, raketas, čiuožynes, 
sūpynes. Gyventojai gailisi 
nostalgija dvelkiančių įren-
gimų. Net policiją kvietėsi. 
Pareigūnai, kaip sako seniū-
nas, pagūžčiojo pečiais ir iš-
važiavo. Kodėl neliko vaikų 
žaidimo aikštelių, aiškinama 
paprastai – įrenginiai tiesiog 
nesaugūs. Ir jų savininkas 
– Rokiškio miesto seniūnija 
– tiesiog nebenori prisiimti 
atsakomybės už galimas ne-
laimes.

Suposi vaikai 
ir anūkai
„Mikrorajone savivaldybė 

nupjovė ir panaikino beveik 
visas vaikų sūpynes. Na tas 
senąsias, ant kurių dar buvo 
galima suptis, nes naujosios 
vaikams nepatinka - nesisu-
pa.  Nebeliko sūpynių prie 
Taikos g. 3, 5, namų ir kituose 
kiemuose. Vietoje, kur buvo 
sūpynės, palikti tik iš žemės 
išlindę metaliniai strypai. 
Bandėme kreiptis į seniūną A. 
Krasauską, tačiau jokio gero 
atsakymo nesulaukėme. Pa-
klausus, kodėl iš vaikų atim-
tos sūpynės, ant kurių jie kas 
dieną supasi, seniūnas atsakė, 
jog Visuomenės sveikatos 
biuras nusprendė, jog sūpynės 
yra pavojingos naudoti, kelia 
pavojų vaikų sveikatai, todėl 
buvo nuspręsta jas nupjauti.

Taip pat seniūnas nemalo-
niu tonu, jam paskambinus, 
klausė - kas atsakys, kai besi-
supdamas vaikas susižeis? Tai 
gal tada seniūnas gali atsakyti 
gyventojams, kiek į savival-
dybę buvo kreiptąsi, dėl tokių, 
besisupant susižeidusių vai-
kų?? Ar nors vienas skundėsi, 
ar seniūnui teko nors kam nors 
aiškintis?

Ar nemano seniūnas, jog 
dabar tie išlindę strypai kelia 
daug didesnį pavojų nei sūpy-
nės? Kodėl nebuvo pasitarta 
su gyventojais, gal tas sūpy-
nes dar buvo galima paremon-
tuoti? Gal gyventojai būtų pri-
sidėję, o dabar iš karto ėmė, 
nupjovė ir išvežė. Klausėme, 
gal pakeis naujomis?  Seniū-
nas atsakė: gal kitiemet, jei 
bus pinigų biudžete... Ant šitų 
sūpynių supėsi mūsų vaikai, 
anūkai, o dabar liko plynas 
laukas su nupjautais strypais... 
Be galo gaila ir liūdna...“, – 
teigė į „Rokiškio Sireną“ be-
sikreipusi rokiškėnė.

Vaikų žaidimų aikštelė –
it automobilis
Rokiškio miesto seniū-

nas Arūnas Krasauskas atvi-
rai dėstė problemą: daugybę 
metų miesto seniūnija, dantis 
sukandusi, tvarkydavo tas 
aikšteles. Virino nulūžusias 
detales, dažė įrenginius. Ta-
čiau taip, kad jie atitiktų da-
bartiniams saugumo reikala-
vimams, kelis dešimtmečius 
skaičiuojančių gaublių, rake-
tų ir čiuožynių neįmanoma 
perdaryti. Štai, atrodytų, pats 

saugiausias įrenginys – čiuo-
žynės, ant kurių užpakaliais ar 
pasidėję portfelius, kiemuose 
čiaužė ištisos rokiškėnų kar-
tos. Tada niekas nesuko gal-
vos, ar saugios jų kopėtėlės, 
ar lovelis, kuriuo čiuožiama, 
turi atitvarus. Raketos gresia 
tuo, kad nuo laiko atsilaupė 
jų vidaus apdaila, skardos, ir 
lipdamas mažylis gali arba 
susibraižyti, arba prasiskel-
ti galvą. Arba laipynės-gau-
bliai. „Štai, tarkime, vaikas 
bežaisdamas įkiš galvą pro 
grotelių tarpą, slystels. Duok 
Dieve, kad tik nepasismaug-
tųׅ“, – sakė miesto seniūnas. Ir, 
pasak jo, argumentas, kad iki 
šiol niekas nenukentėjo, dabar 
jau nebegalioja. „Įrenginius 
Visuomenės sveikatos biuras 
pripažino nesaugiais ir viskas. 
Mes negalime jų perdaryti 
taip, kad jie būtų saugūs“, – 
sakė seniūnas.

Mat su suvirinimo aparatu, 
dilde ar dažų kibiriuku aplink 
jas paburti nebepakaks. Vaikų 
žaidimų aikštelių įrenginiai 
turi būti sertifikuoti, ir kas-
met jiems atliekama apžiūra. 
„Tarsi automobiliui. Rasti trū-
kumai privalo būti pašalinti, 
o nepašalinus, jų eksploatuoti 
negalima“, – aiškino seniūnas.

O tai, kad iki šiol esą per 
daugybę metų nieko niekam 
nenutiko, tai joks saugumo 
rodiklis: „Na, susilaužys vai-
kas koją, ranką. Kas atsakys? 
Aikštelės šeimininkas, t.y. 
miesto seniūnija“, – pasakojo 
seniūnas.

Pasak pašnekovo, senų 

aikštelių naikinimas įplieskė 
pykčio audras visame mikro-
rajone. Netgi policija buvusi 
iškviesta. Tačiau faktas toks: 
įrenginiai stovi miesto seniū-
nijai priklausančioje teritori-
joje, bei yra miesto seniūnijos 
nuosavybė. Ir už jų saugią 
eksploataciją taip pat atsakin-
ga miesto seniūnija. „Vieno 
namo gyventojams pasiūlė-
me: pasirašykite sutartį ir įsi-
pareigojimą, kad už kiekvieną 
nelaimę atsakys daugiabučio 
bendrija. Sutartį pasirašyti 
žmonės, žinoma, atsisakė“, – 
sakė seniūnas.

Pasak pašnekovo, kiekvie-
nas vaikams žaisti naudoja-
mas įrenginys turi būti ser-
tifikuotas. Naujųjų aikštelių 
įrenginiams su tuo nėra bėdų: 
jie jau sertifikuoti, atitinkantys 
reikalavimus. „Kiek kainuotų 
parengti sertifikavimui senus, 
jokių saugumo reikalavimų 
neatitinkančius įrenginius, 
baisu ir pagalvoti“, – kalbėjo 
seniūnas.

Galės patys kurti
Taikos gatvės 3, 5, 7, 9 

namų gyventojai nėra nu-
skriausti dėl vaikų žaidimų 
aikštelių: mat prie pat šių 
namų yra įrengta nauja, mo-
derni, pagal bendrą Lietu-
vos-Latvijos projektą sukurta 
aikštelė. Pasak seniūno, šie-
met lėšų naujoms žaidimų 
vietoms nėra numatyta, ateity-
je jų bus ieškoma. Tačiau ne-
reikia tikėtis, kad jos bus prie 
kiekvieno namo. „Kvartalui 
bus įrengta viena ar kelios. Ir 

dabar mikrorajone yra ne vie-
na nauja, graži aikštelė. Gy-
ventojai gali jomis naudotis“, 
– sakė seniūnas.

Problemas, pasak jo, gal-
būt kiek išspręs ir, tikimąsi, 
kitąmet planuojami patvirtin-
ti detalieji planai, kurių dėka 
daugiabučiams bus priskirti 
žemės sklypai. Turėdami savo 
nuosavybėje tuos sklypus, 
gyventojai patys galės kurti 
žaidimų aikšteles, jei bus toks 
poreikis.

Tikrintojai teigia: 
problema egzistuoja 
jau ne vienerius metus
Vaikų žaidimo aikšteles 

liepą tikrino Nacionalinio 
visuomenės sveikatos cen-
tro Panevėžio departamento 
Rokiškio skyriaus specialis-
tai. Skyriaus vedėjas Pavlius 
Gaigalas „Rokiškio Sirenai“ 
sakė, kad tokie patikrinimai 
būna arba planiniai, arba 
pagal poreikį. Paskutinysis 
patikrinimas buvo planinis: 
departamento vadovybė sky-
riams akcentavo atkreipti dė-
mesį į vaikų žaidimų aikšte-
lių problemą. Vaikų žaidimų 
aikštelių įrenginių kokybę re-
glamentuoja higienos norma 
„Vaikų žaidimų aikštelės ir 
patalpos. Bendrieji sveikatos 
saugos reikalavimai“. Nor-
ma nėra nauja: ji įsigaliojo 
2015-aisiais metais.

Kai kurie Rokiškio mikro-
rajono vaikų žaidimų aikštelių 
neatitikimai normai tokie di-
deli, kad juos pašalinti reikia 
didžiulių investicijų. Pavyz-

džiui, nemažai aikštelių, tarp 
jų ir minėtosios Taikos g., yra 
per arti šiukšlių konteinerių, 
mašinų stovėjimo aikštelių: o 
kaip ir kur jas patraukti? Ki-
tas dažnai pasitaikantis reika-
lavimų pažeidimas: aikštelės 
įrengtos arčiau nei 20 m nuo 
gatvės važiuojamosios dalies, 
turi būti atitvertos tvora ar 
gyvatvore, o jų nėra. Reikala-
vimų žaidimų aikštelėms sąra-
šas yra didelis ir gausus: nuo 
žymenų, kur galima kreiptis 
atsitikus nelaimei, įrengimo, 
iki kassavaitinės patikros ir 
priežiūros (dėl vandalizmo, 
lūžusių detalių ir pan.). Kar-
tą per tris mėnesius aikštelė 
turi būti tikrinama dėl įren-
ginių susidėvėjimo, tvirtini-
mų stabilumo, konstrukcijų 
vientisumo ir pan. Kartą per 
metus tokios aikštelės turi būti 
tikrinamos specialių įstaigų, 
jos turi turėti arba kontrolės 
ataskaitą, arba sertifikatą. Ti-
krintojams užkliuvo ir smėlio 
dėžių sauga nuo helmintų, ir 
kiti reikalavimų neatitikimai.

Pasak P. Gaigalo, tokie 
neatitikimai kartojasi jau ne 
vienerius metus. Ir jis paan-
trino seniūnui, kad, jei tokio-
je aikštelėje nutiktų nelaimė, 
būtų reikalaujama šių išvadų, 
ir už neatitikimą higienos 
normoms aikštelės šeiminin-
kui grėstų atsakomybė. Mat 
jis informuotas apie trūkumus 
ir arba turi juos pašalinti, arba 
priimti sprendimą dėl aikšte-
lės tolesnės eksploatacijos.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Žvejų laimikiai– ne tik didelės žuvys, bet ir prizai
Spalio 3-ąją Dviragio 

ežere vyko Rokiškio žvejų 
organizuotos spiningavi-
mo varžybos. Jose daly-
vavo 38 ekipažai: žvejai 
atvyko iš Trakų, Kauno, 
Molėtų, Panevėžio, Ro-
kiškio, Šeduvos, Svėdasų. 
Didžiausia sužvejota lyde-
ka svėrė beveik puspenkto 
kilogramo.

Žvejai jau pradėjo rinktis 
nuo ankstyvo ryto, visiems 
susiregistravus 8 val ryto duo-
tas startas. Pagal taisykles, 
spiningautojams nebuvo gali-
ma naudoti gyvų masalų, tik 
dirbtinius. O ir laiko žvejybai 
buvo skirta nedaug: tik pen-
kios valandos.

Oras taip pat nelepino žve-
jų: jau varžybų pradžioje pūtė 
stiprokas vėjas, ir per varžy-
bas vis stiprėjo. Tad norint 
siekti gerų rezultatų, pasak 
žvejybos entuziasto Arvydo 
Vanago, reikėjo ne tik milži-
niškos kantrybės, bet ir gero 
ežero pažinojimo, o ir treni-
ruočių. Tačiau ne pats mažiau-

sias pergalės faktorius, pasak 
pašnekovo, buvo tiesiog... sė-
kmė.

Viso buvo pagauta 19.6 kg 
žuvies: starkiai, lydekos ir eše-
riai. Kitaip sakant, vidutinis 
ekipažo laimikis būtų apie 0,5 
kg. Tačiau žvejybos meistrai 
Dviragyje traukė įspūdingus 
laimikius. Didžiausią lydeką 
pagavo Tomas Azaravičius 

ir Žydrius Spunzdevičius. Ši 
ežero plėšrūnė svėrė 4,48 kg. 
Prie šio laimikio į įskaitinių 
žuvų skaičių jie pridėjo ir ma-
žėlesnę, 1,2 kg svorio lydeką. 
Šios dvi gražuolės ir lėmė 
jiems pirmąją vietą varžybose.

Antrąją vietą sužvejojo Al-
mantas Baltrūnas ir Saugirdas 
Striupas,  į krantą atplukdę tris 
lydekas (1,67; 1,02 ir 1,17 kg) 

bei ešerį (0,285 kg) Trečiąją 
vietą iškovojo brolių duetas 
Audrius Vanagas ir Arvydas 
Vanagas komisijai svėrimui 
pateikę du starkius (1,195 kg 
ir 0,985 kg) ir ešerį (0,195 
kg). Nugalėtojai buvo apdo-
vanoti diplomais, atminimo 
medaliais, taurėmis bei kitais 
vertingais prizais..

Už pagalbą rengiant varžy-

bas, jų organizatoriai dėkin-
gi: Sartualc.lt, Žūklės prekių 
prekyba užsiimančiai įmonei 
UAB „Evmita“, žvejų klubui 
„Auksinis starkis“, IĮ „Ijas“. 
Už varžybų gražiausių akimir-
kų įamžinimą žvejai dėkingi 

fotografui-operatoriui Dariui 
Baltakiui. Varžybų dalyviai 
dėkingi ir pagrindiniam ren-
ginio organizatoriui Tomui 
Dūdai.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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„Draugystė veža“: pozityvumo užtaisu trykštančios istorijos
Neįgaliųjų integracija 

yra įvairialypė ir įvairia-
pusė: nuo deklaratyvių 
lozungų, iki nuoširdaus, 
nesumeluoto pozityvumo, 
paprastų, žmogiškų isto-
rijų apie nuotykius, gy-
venimą keičiančias patir-
tis. Prie kurių neprilimpa 
žodis „negalia“. Apie tai, 
kad turiningam, džiugiam, 
prasmingam gyvenimui 
nėra kliūčių. Tik barjerai, 
kuriuos galima ir reikia 
perlipti. Ir renginio dalyvių 
istorijos kelia klausimą: 
kas yra labiau neįgalūs – ar 
visą pasaulį apkeliavę žmo-
nės, ar tie, kurie yra įkalin-
ti savo baimių ir stereotipų 
rėmuose.

Apie įvairias patirtis
Dažnai apie neįgaliųjų 

integraciją postringaujama 
teisuoliškais veidais kelias 
valandas trunkančiose kon-
ferencijose. Kur integracija 
skaičiuojama įrengtų nuo-
važų kiekiu. Niekas nesako, 
kad nuovažos nesvarbu. Ta-
čiau kur kas svarbiau maty-
ti šalia esančiuose žmonėse 
asmenybes, turinčias unika-
lią patirtį, talentus, jų vidinę 
stiprybę, drąsą, optimizmą. 
Žaižaruojantį humoro jaus-
mą, kai per dvi valandas 
trukusį susitikimą nuo klau-
sytojų veidų nedingsta šyp-
senos.

Renginio sumanytoja, 
LRT radijo laidų vedėja Žy-
drė Gedrimaitė atvirai kal-
bėjo: pasakotojus ji laiko 
savo gyvenimo mokytojais. 
Ir iš tiesų, pasimokyti gali-
ma daug.

Štai atlikėja, režisierė 
Irma Jokštytė pirmiausia 
leido kalbėti muzikai. Ji pri-
sistatė publikai prie Juozo 
Keliuočio viešosios bibli-
otekos baltojo pianino, at-
likdama labai jaukų ir šiltą 
kūrinį. Paskui papasakojo 
apie save: kaip atrodo, kuo 
apsirengusi. Atrodytų, kas gi 
čia tokio? Tačiau I. Jokštytė 
– neregė. Tačiau tai ne prie-
žastis atsisakyti darbų, sva-

jonių, kelionių. Ji pasakojo, 
kaip keliaudama iš Izraelio 
į Egiptą, kirto šių valstybių 
sieną ir nejučia pravirkdė 
rūsčius Egipto pasieniečius. 
Šie, paprastai nusistatę prieš 
vienas keliaujančias krikš-
čionių moteris, griežtai pa-
reikalavo parodyti vizą. Ir 
kol keliautoja jos ieškodama 
vertė kuprinę, jie, supratę, 
kokią negalią turi trapi mer-
gina, jos stiprybę ir drąsą, 
nesugebėjo paslėpti jaudu-
lio.

O kur dar gebėjimas ke-
liauti nepaisant barjerų, 
gebėjimas juos įveikti? Ir 
tiesiogine, ir perkeltine pra-
sme.

Kartu su bičiule, sėdin-
čia neįgaliojo vežimėlyje, 
Aiste Krušinskaite, jos ne 
kartą leidosi ieškoti smagių 

nuotykių. Tik va bėda, kaip 
suderinti skirtingus judėji-
mo greičius: jei Aistė užsi-
miršusi važiuoja dvigubai 
didesniu, nei įprastas žmo-
gaus ėjimo tempas, Irmai 
tenka paskui ją bėgti. Iki 
ašarų prajuokino judviejų 
bandymas ketvirtą valandą 
ryto patekti į vieną iš Kauno 
kazino. Aistė taip pat kūrėja: 
ji yra sparčiai populiarėjanti 
vadinamojo stendapo: links-
mų miniatiūrų kūrėja. Ko 
vertas vien pokštas apie tai, 
kaip bažnyčios aukų dėžutę 
pakeisti sava.

Gyvenimus keičianti 
patirtis
Šiuo metu vis aktualesnė 

problema yra globos namų 
deinstitucionalizacija. Iš-
vertus į žmonių kalbą, šis 

terminas reiškia tai, kad 
psichosocialinę negalią tu-
rintys žmonės nebeuždaro-
mi į uždaras globos įstai-
gas. Atvirkščiai, tie, kurie 
galėtų, skatinami gyventi 
visuomenėje. O visuomenė 
ne visuomet yra pasiryžu-
si juos priimti. O kokie jie 
yra iš tikrųjų? Apie tai pasa-
kojo Kauno bendruomenės 
„Arka“ žmonės. Apie mažus 
žmogiškus džiaugsmus: kaip 
susitaupyti pinigų suknelei 
ar auskarams, kai nemoki 
skaičiuoti. Apie tai, kaip rei-
kia riboti apkabinimus, nes 
jų taip trūksta. Arba pašau-
kimo švelniu mažybiniu var-

du. Apie paprasčiausią drąsą 
būti savimi. Apie knygutę, 
kupiną nuoširdžių pokštų. 
Apie albumą, pasakojantį 
unikalias kasdienybės isto-
rijas. Apie pasididžiavimą, 
kad dirba. Apie daugybę 
prasmingų dalykų, nuošir-
dumą, tikrumą. Apie drąsą 
būti savimi.

Apie rokiškėnams 
gerai žinomus bičiulius
Savo istoriją pasakojo ir 

rokiškėnams bei kamajiš-
kiams gerai pažįstama San-
dra Ragaišytė. Ji ne kartą 
jau svečiavosi mūsų rajone 
ir kaip Utenos rajono neįga-

liųjų draugijos vadovė. O ir 
bendrų bičiulių esama: ji šil-
tai pasakojo apie bičiulystę 
su kunigu Andriumi Šukiu, 
prasidėjusią nuo pokšto apie 
markerį.

Sandros gimimo istorija 
ypatinga: ją šeima vadina 
stebuklu. Tačiau gyvenime 
būta daugybės išbandymų. Ir 
studijos, ir sudėtingos darbo 
paieškos. Ir darbo Švedijoje 
patirtis: kai teko ir namus 
tvarkyti, ir drabužius lyginti, 
ir vaikus prižiūrėti. Ir apie 
trauką gimtinei. Ir apie tra-
pios moters pastangas dirbti: 
kasdien valyti tryliką Utenos 
kolegijos auditorijų, foje ir 
kitų patalpų.

Kita viešnia – Inga Fili-
povič – pasakojo apie savo 
patirtis, apie keliones, drą-
są bandyti naujoves, slap-
čiausią svajonę – tušinukų 
muziejų Vilniuje. Kurį susi-
tikime net trimis naujais eks-
ponatais papildė jos bičiulis 
istorikas Giedrius Kujelis.

O susitikimo pabaigoje 
visems buvo pasiūlyta sma-
gi atrakcija: sugalvoti vardą 
turo „Draugystė veža“ sim-
boliui – mielam katinėliui. 
Gražiausio vardo autorius 
bus apdovanotas tokiu pat 
mielu daugiafunkciu kati-
nėliu: ir automobilio saugos 
diržo puošmena, ir miela pa-
galvėle, ir tiesiog šiltu rankų 
darbo autoriniu kūriniu.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Baigėsi vaikų saugumo keliuose akcija „Apsaugok mane“, 
„Lietuvos draudimas“ ragina vaikus keliuose saugoti ne tik rugsėjį

Visą rugsėjį mūsų ra-
jone vyko tradicinė eismo 
saugumo akcija „Apsaugok 
mane“, kurią kasmet su 
Rokiškio rajono savivaldy-
be rengia didžiausia šalies 
draudimo bendrovė „Lie-
tuvos draudimas”. Akcijos 
„Apsaugok mane“ metu jos 
iniciatorė draudimo bendro-
vė „Lietuvos draudimas“ 
apdraudė visus mūsų rajono 
moksleivius, jei jie keliau-
dami pėsčiomis nukentėtų 
eismo įvykyje. Šiemet akcija 

„Apsaugok mane“ surengta 
jau 21-ąjį kartą. 

Visi moksleiviai 
apdrausti 
„Kasmet šalies mokslei-

viams dovanojame draudimą 
visam pirmam mokslo metų 
mėnesiui. Po vasaros atostogų 
į mokyklas grįžtantys vaikai 
būna labiau išsiblaškę, kupini 
vasaros įspūdžių, pamiršę sau-
gaus elgesio gatvėje taisykles, 
todėl suaugę eismo dalyviai 
turėtų būti dar atidesni ir juos 

saugoti. Apdrausdami visos 
Lietuvos vaikus tikimės, kad 
namus ar mokyklą jie pasieks 
saugūs ne tik rugsėjį, bet ir iš-
tisus metus“, – sako „Lietuvos 
draudimo“ Šilelio skyriaus 
vadovas Marius Magyla. 

Kiekvienas šalies mokslei-
vis visą rugsėjo mėnesį buvo 
apdraustas „Lietuvos draudi-
mo“ 5000 eurų vertės draudi-
mu nuo nelaimingų atsitikimų 
kelyje. Į eismo įvykį patekus 
ir nukentėjus moksleiviui, jo 
tėvai ar globėjai turėtų kreip-

tis į bendrovę trumpuoju nu-
meriu 1828 arba pranešti apie 
įvykį per bendrovės tinklalapį 
www.ld.lt. Tai galima padary-
ti ir dabar, jei įvykis, kuriame 
nukentėjo moksleivis, įvyko 
rugsėjo mėnesį. 

Šiemet per rugsėjį „Lie-
tuvos draudimas“ pranešė 
sulaukęs 4 pranešimų visoje 
Lietuvoje apie akcijos metu 
į eismo įvykius patekusius 
ir nukentėjusius vaikus. Nu-
kentėję vaikai – nuo 12 iki 15 
metų amžiaus, eismo nelaimės 

registruotos Utenos, Joniškio, 
Palangos ir Klaipėdos rajo-
nuose. „Lietuvos draudimas“ 
kviečia visus žinančius apie 
eismo įvykiuose nukentėju-
sius pėsčiuosius moksleivius, 
pranešti telefonu 1828. 

Iš viso nuo akcijos pradžios 
į „Lietuvos draudimą“ kreipė-
si beveik 100 būtent rugsėjo 
mėnesį eismo įvykiuose nu-
kentėjusių moksleivių tėvų, 
kuriems, pagal nemokamą 
draudimą atlyginta žala sie-
kia daugiau nei 45 tūkstančius 

eurų.
Akcijos „Apsaugok mane“ 

organizatorių svajonė – kad 
nebūtų nei vienos nelaimės, 
kurioje nukenčia vaikai. Ne 
tik rugsėjį, bet ir visus mokslo 
metus. 

Daugiau informacijos:
Ingrida Žaltauskaitė

AB „Lietuvos draudimas“
 Komunikacijos vadovė 

Mob. tel.: +370 614 52 996; 
El. p.: 

Ingrida.Zaltauskaite@ld.lt
Užs. 1141
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Panevėžio regiono tautodailininkų parodoje – daugiau kaip 600 eksponatų
Kaip ir daugelis dabar 

veikiančių parodų, Pane-
vėžio regiono taudotaili-
ninkų paroda Rokiškio 
krašto muziejuje atsirado 
patyliukais. Be oficialios 
atidarymo ceremonijos, tik 
su pristatymu žiniasklaidai. 
Ir su diskusija, kiek šian-
dieniniam žmogui svarbi 
tautodailė, kaip ji taikoma 
šiuolaikiniame interjere. Su 
gražiausiais Panevėžio zo-
nos tautodailininkų darbais 
visi norintieji galės susipa-
žinti iki lapkričio 7-osios.

Pagyrimo 
verta ekspozicija
Tautodailės parodos spek-

tras įvairus: nuo senąsias 
tradicijas kalvių saulučių, 
šiaudinių sodų ir kvieslių, 
kraitvežių kepurių, švilpynių, 
margintų kiaušinių, iki skulp-
toriaus akmenyje pražydin-
tos rožės, kurią pakelti ne tik 
gležnos damos rankų, bet ir 
dviejų vyrų stiprių glėbių vos 
pakanka.

Pasak Rokiškio krašto mu-
ziejaus direktorės pavaduo-
tojos Marijonos Mieliauskie-
nės, ši paroda yra unikali, 
pirmoji tokio pobūdžio, ren-
giama Rokiškyje. Ji skirta 
Tautodailės metams ir jos 
patriarchui Pauliui Galaunei 
atminti. Savo kūrinius joje 
eksponuoja per 160 kūrėjų, 
priklausančių septyniems 
Panevėžio regiono tautodai-
lininkų bendrijos skyriams. 
Parodoje visko daug: skai-
čiuojama beveik 600 ekspo-
natų. „Gerai, kad eksponatų 
bent iš pradžių neskaičiavo-
me, nes būtų baisu. Ekspo-
natai, eksponatai, dėžės, eks-
ponatų krūvosׅ“, – prisipažino 
M. Mieliauskienė. Juos eks-
ponuoti taip, kad kiekvienas 
kūrinys atsiskleistų visu savo 
grožiu, buvo didžiulis iššūkis 
ekspoziciją rengusiems mu-
ziejininkams. Tačiau jiems su 
iššūkiais susitvarkyti pavyko 
puikiai: akį džiugina subtilūs, 
skoningi įvairių tautodailės 
sričių, raštų, faktūrų deriniai. 

Mažesnis eksponatų 
kiekis, dėmesys – 
kokybei
Apie esmines tautodailės 

tendencijas apžvelgęs Pane-
vėžio regiono tautodailininkų 
bendrijos vadovas, žinomas 
kalvis Saulius Kronis neslė-
pė, kad tautodailės raidoje 
yra įvairių tendencijų. Jis kal-
bėjo, kad ankstesnėse regio-
no parodose paprastai būdavo 
maždaug trečdaliu daugiau 
darbų – iki 900. Tačiau dabar 
daugiau darbų ir jie labiau 
atspindintys ir tradicijas, ir 
autorių vidinę būseną. Mažė-
ja tam tikrų sričių specialistų, 
pavyzdžiui, tradicinių lova-
tiesių audėjų. O štai dailės 
mėgėjų skaičius auga. Išskir-
tinė šios parodos naujovė – 

vestuvių kvieslių, kraitvežių 
pintos šiaudinės kepurės-ka-
rūnos, vyresnės kartos žmo-
nėms žinomos iš tradicinių 
kupiškėnų vestuvių. 

Įdomu tai, kad kai kurie 

autoriai bando savęs ieškoti 
skirtinguose žanruose: pa-
vyzdžiui, drožėjai jėgas ban-
do ir kalvystėjė. 

Parodos lankytojai ma-
tys ir daug rokiškėnų darbų: 

ir drožinių, ir karpinių, ir 
rankšluosčių, ir namų teks-
tilės. Apie mūsiškių kūrėjų 
lygį byloja tai, kad nema-
žai jų darbus pristatys kon-
kursinėje „Aukso vainiko“ 
parodoje. Gita Kolosovienė 
pristatys savo karpinius, Alė 
Deksnienė – vilnos darbus, 
Rasa Janušauskienė – pinti-
nes juostas, Alė Gegelevičie-
nė – šiaudinius sodus, Genė 
Šimėnienė – austus darbus. 

Auga kūrėjų gretos
Kalvystė, pasak S. Kronio, 

ant išnykimo ribos, metalo 
tradicinių saulučių kūryba, 
bet kalvių gretos vienu kūrėju 
pasipildė. Lovatiesių audė-

jų gretos taip pat pavojingai 
retėja. Džiugu, kad atsiranda 
ir akmens skulptorių. Prie-
žastis: didžiulio kruopštaus 
darbo, įgūdžių, laiko. Sodų 
rišimas – kantrybės reikalau-
jantis darbas, prie kurio sėdi-
ma savaitėmis. O gaunamas 
ganėtinai nedidelis darbas.

S. Kronio manymu, svar-
biausias tikslas ne išradinėti 
nauja, bet saugoti seną, tai 
pateikiant naujomis, visuo-
menei priimtinomis formo-
mis. Štai kitos šalys kitados 
turėjo kryždirbystę, o dabar ji 
nunykusi, nes nebėra senųjų 
meistrų. Lietuvoje visose tau-
todailės srityse dar yra moky-
tojų, kurie dar gali perduoti 

savo žinias, patirtį jaunimui. 
Kitas iššūkis: integralumas 

šiandieniniame interjere. Nuo 
staltiesių, iki drožybos. Paš-
nekovų teigimu, derėti gali, 
ir dera. Tik reikia paieškoti 
netradicinių požiūrių. Ir tai 
idėjų lobynas šiandienos di-
zaineriams. 

Tautodailės galerijos prak-
tika, pasak rajono tautodaili-
ninkų vadovės Birutės Dap-
kienės, rodo, kad poreikis 
yra viskam: nuo staltiesių, 
rankšluostinių, iki lovatiesių. 
Tik reikia auginti pasiūlą, 
kurti daugiau originalių dar-
bų, o jie ras savo šeimininką. 
Tačiau bendroji tendencija 
yra tokia: tautodailė grįžta į 
lietuvių būstus.

Tad ši paroda – puiki pro-
ga pasisemti idėjų.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ



6 psl.

Nepriklausomas rajono laikraštis

2020-10-06

Taikos gatvės daugiabutis papuoštas unikaliu kūriniu
Šeštadienio, spalio 3-os-

ios rytą, rokiškėnai suskubo 
facebook paskyrose dalin-
tis įstabia fotografija: naktį 
Taikos 5-ojo namo siena pa-
puošta įspūdinga projekcija 
– karpiniu. Daugelis manė, 
kad tai tik vienkartinė neti-
kėta meno akcija, kol nepa-
matė, kaip šeštadienio popi-
etę ant šio namo sienos ėmė 
ryškėti įspūdingas piešinys: 
ažūrinis karpinys. Apie tai, 
kas čia sumanyta, „Rokiš-
kio Sirenai“ pasakojo idėjos 
autorė Ieva Olimpija Voro-
neckytė bei jos talkininkai 
Goda Skėrytė ir Ramūnas 
Vaicekauskas.

Rokiškėnai turėtų būti
 dėkingi turizmo
 specialistams
Rokiškio mikrorajonui 

trūksta spalvų, meninių ak-
centų. Pilki daugiabučiai netgi 
po renovacijos tapo naujesni, 
tačiau ne ryškesni. Jose do-
minuoja prislopinti pilki, rus-
vi atspalviai, pastatai atrodo 
gremėzdiški ir monotoniški. 
Todėl jau nuo praėjusios va-
saros imta puoselėti idėja bent 
vieną jų papuošti įdomesniais 
akcentais. Kaip pasakojo I. O. 
Voroneckytė, tai jau ne pirmas 
jos panašus darbas. Jauna me-
nininkė pastaruoju metu gvil-
dena temą, kaip patraukliai ir 
naujai pateikti liaudies meno 
tradicijas. Jos pastarųjų metų 
darbų tema: tradiciniai karpi-
niai šiuolaikinėse erdvėse. 

Ir mūsų mieste įkūnytas 
jos darbas – puikus pavyzdys, 
kaip galima naujai, aktualiai, 
šiuolaikiškai perteikti idėją 
tokioje liaudies menui nepa-
lankioje erdvėje, kaip sovie-
tinių daugiabučių kvartalas. 
Karpiniai tam yra ideali liau-
dies meno rūšis. Mat lygios, 
be jokių akcentų sienos atrodo 
labai nykiai ir sunkiai. O leng-
vi, ažūriniai karpinių raštai ne 
tik suteikia joms spalvinių ak-
centų, bet ir lengvumo, erdvės 
pojūčio.

Dailininkė I. O. Voronec-

Istorinė akimirka: karpinys pradėtas piešti nuo pirmojo obuolio.
Godos Skėrytės rankose – Gitos Kolosovienės karpinio vizualizacija. 

L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.kytė karpiniais žavisi jau 
senokai. Ir Taikos g. 5-asis 
daugiabutis – toli gražu ne 
pirmasis taip papuoštas pas-
tatas. Tokie karpiniais pada-
binti namai jau yra Telšiuo-
se (ten puoštas trijų aukštų 
pastatas), trys penkiaaukščiai 
Marijampolėje, prieš savai-
tę baigtas kūrinys Utenoje. 
Anksčiau menininkė tautinių 
audinių motyvais sukūrė ins-
taliaciją greitkelyje Vilnius 
– Panevėžys. Ši instaliacija 
skirta Baltijos kelio jubilie-
jui.

Kaip tokia idėja atkeliavo 
į Rokiškį? Pašnekovė atvira: 
už tai rokiškėnai turi būti dė-
kingi Rokiškio turizmo ir tra-
dicinių amatų informacijos ir 
koordinavimo centro koman-
dai. Svarstyti apie šią idėją 
imta prieš maždaug pusantrų 
metų. Dailininkė neslėpė, kad 
nelengva buvo įtikinti namo 
gyventojus, mat daugelis bi-
jojo, kad menas nepatuštintų 
kišenės. Pašnekovė prasitarė, 
kad išvydę projektą, apsi-
džiaugė net didžiausi skep-
tikai. „Vienas vyriškis, kuris 
sustikimuose vis prieštarau-
davo, dabar atėjo papasakoti 
šios vietos istorijos“, – sakė I. 
O. Voroneckytė.

Kainavo ne tiek ir daug
Jei jau kalba pakrypo finan-

sinių išteklių pusėn, tai būtų 
įdomu žinoti, kiek gi kainuo-
tų toks meno kūrinys? Pasak 
pašnekovės, gyventojams jis 
nekainavo nė cento, nes buvo 
parengtas projektas. O jo ver-
tės, kol darbas nebaigtas, tiks-
liai pasakyti sunku, svyruotų 
tarp 4,5-5 tūkst. Eur. Prie šio 
kūrinio trijų žmonių komanda 
darbavosi nuo penktadienio. 

Pirmiausiai raštas buvo 
perkeltas ant sienos, apve-
džioti jo kontūrai. Toji proce-
so dalis ir buvo rokiškėnų so-
cialiniame tinkle pasidalinta 
apšviestos sienos nuotrauka. 
O toliau jau sekė piešimas 
aerozoliniais dažais. Dėl tam 
tikros spalvų kombinacijos, 
piešinys tapo ne tik ažūrinis, 
bet ir erdvinis.

Pasak dailininkės, darbą 
palengvino tai, kad statinys 
ne per seniausiai renovuotas. 
Todėl sienos būklė yra labai 
gera, ant jos lengva purkšti 
dažus, jie tvirtai laikysis.

Kiek metų rokiškėnai galės 
džiaugtis šiuo piešiniu, sunku 
pasakyti, bet akivaizdu, kad 
jis išliks ilgam. „Kadangi tai 
nėra pietinė pastato pusė, sau-
lės poveikis nebus toks inten-

syvus“, – pagrindinio piešinį 
galinčio sunaikinti faktoriaus 
įtaką įvertino I. O. Voronec-
kytė. Pasak pašnekovės, laikui 
bėgant, ryškios piešinio spal-
vos šiek tiek priblės, tačiau jis 
ilgai puoš Rokiškį.

Istoriniai ir kultūriniai
akcentai
Karpinio, pagal kurį sukur-

tas piešinys, autorė – talentin-
goji Obelių krašto menininkė 
Gita Kolosovienė. I. O. Voro-
neckytė neslėpė, kad šios tau-
todailininkės darbai, kuriuos 
ji pamatė parodoje Rokiškyje, 
padarė didžiulį įspūdį. Be to, 
puošdama pastatus, meninin-
kė laikosi griežtos nuostatos: 
miestą turi dabinti šio krašto 
kūrėjų darbai.

Pašnekovė atviravo, kad 
būti papuoštas pretendavo ne 
tik šis daugiabutis. Idėja siūly-
ta ir Rokiškio kultūros centrui. 
Bet šis nepanoro karpinio, 
pageidavo ko nors modernes-
nio, su istoriniais akcentais. 
„Mano specializacija – karpi-
niai. Tad su jūsiškiais turizmo 
centro žmonėmis ir nuspren-
dėme toliau plėtoti šią idėją“, 
– pasakojo I. O. Voroneckytė.

Pasirinktas obels karpinys 
buvo sėkmingas visapusiškai. 

Tai ne tik tiesiog gražus dar-
bas. Pasirodo, Rokiškio sen-
buviai prisimena, kad dau-
giabučių kvartalas atsirado 
vietoj obelų sodų. O ir dabar 
tarp miesto penkiaaukščių 
kasmet pavasarį pražysta ke-
lios obelys. 

Džiaugėsi rezultatais – 
jungtimi tarp parko 
ir mikrorajono
Rokiškio turizmo ir tradici-

nių amatų informacijos ir ko-
ordinavimo centro specialistė 
Loreta Araminienė prasitarė, 
kad iš pradžių karpinį buvo 
planuota piešti ant Taikos g. 
9-ojo namo, bet nesutiko jo 
gyventojai. „Manau, dabar su-
prato, kokią klaidą padarė“, – 
sakė pašnekovė. 

Ji neslėpė, kad panašią idė-
ją brandino jau ilgokai. Mat 
rokiškėnų pamėgtas Liongino 
Šepkos parkas, kurį puošia 
drožiniai, įterptas į modernų 
mikrorajoną, tarp didelių so-
vietinių monolitinių pastatų. 
Norėjosi kažkokių akcentų, 
jungčių, sujungiančių šias dvi 
tarpusavyje sunkiai deran-
čias erdves. Ir karpinio idėja 
buvo kaip tik tokia tradicijas 
ir modernybę jungianti sąsa-

ja. Juolab, kad Gitos Koloso-
vienės karpiniuose juntama 
ir tradicijų, ir modernaus jų 
pateikimo dermė. Toks po-
žiūris būtinas ir tautodailės, 
kaip kintančio, šiandienos 
aktualijomis kvėpuojančio 
meno raidai. Būtent tokia 
tautodailės ir modernumo 
sintezė yra raktas į liaudies 
meno aktualumą, pritaikymą 
šiandieniniame gyvenime, in-
terjere bei eksterjere. Ir toks 
karpinys yra didžiulė dovana 
ne tik to daugiabučio, bet ir 
viso Rokiškio gyventojams. 

L. Araminienė neslėpė: ši 
idėja sulaukė didžiulio centro 
darbuotojų palaikymo. Nors 
ir iššūkių būta. Pašnekovė 
atvirai sakė, kad nebuvo taip 
paprasta rinktis namus, kurie 
tiktų šiam sumanymui įgyven-
dinti: renovuotų daugiabučių 
Rokiškyje dar nėra tiek daug. 
Tačiau idėjos sėkmė galbūt 
paskatins ir kaimyninių namų 
gyventojams leisti savo sie-
nas puošti tokiais tradicijas ir 
modernybę jungiančiais meno 
kūriniais.

Šiam unikaliam projektui 
lėšų skyrė Kultūros taryba.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Avarija Topolių gatvėje: nuo žolės teko susemti apie 3 t grūdų
Spalio 3-osios vakarą 

rokiškėnai, važiuojantys 
Topolių gatve, tapo gelbėji-
mo operacijos liudininkais. 
Traktorinei priekabai nu-
važiavus į griovį ir atsirė-
mus į jo kraštą, ant žemės 
išbiro krovinys – apie 3 t 
grūdų. 

Pasak grūdus semiančių 
darbuotojų, nelaimė įvy-
ko, kai nuo grūdus vežančio 
traktoriaus atsikabino prieka-
ba. Laimė, ji nuvažiavo ne į 
priešpriešinę kelio pusę, o į 
griovį, todėl susidūrimo su 
kitomis transporto priemonė-
mis išvengta. Tačiau nuosto-
liai nemenki. Mat priekabai 

įvirtus į griovį, išbyrėjo ne-
maža dalis ja vežtų grūdų. 
Kaip skaičiavo besidarbuo-
jantys žmonės, išpilta apie 3 
t grūdų. Juos susemti ganėti-
nai sudėtingas ir daug rankų 
darbo reikalaujantis procesas. 
Grūdai semti kastuvais ir pilti 
į didmaišius. O ir darbo sąly-
gos buvo labai nepalankios: 
ne tik tamsu, bet ir pradėjo 
lynoti. Pasak pašnekovų, lie-
tus nors ir apsunkino darbus, 
didesnės žalos nepridarė. 
„Išdžiovinsime tuos grūdus. 
Svarbu dabar juos susemti 
ir ištraukti priekabą“, – sakė 
pašnekovai.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

www.rokiskiosirena.lt
qNaujienos
qSkelbimai
qVideo 
ir fotogalerijos
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Informuojame žemės sklypo  Nr.7363/0006:453 
esančio Raišių k, Juodupės sen., Rokiškio r. savinin-
kus, kad R.Barono žemėtvarkos darbų įmonės ma-
tininkas Eugenijus Mikulėnas (kvalifikacijos pažy-
mėjimo Nr.2M-M-328) 2020-10-16d. 10 val. vykdys 
žemės sklypo (kadastro Nr. 7363/0006:454), esančio 
Darbininkų g. 24, Raišių k, Juodupės sen., Rokiškio r., 
ribų ženklinimo darbus. 

Prireikus išsamesnės informacijos, 
prašome kreiptis į R. Barono žemėtvarkos įmonės 
atstovą E. Mikulėną adresu Taikos g. 5, Rokiškis

el. paštu kavolzeme@parok.lt. 
arba telefonu 8 612 95721; 8 612 95720.

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 
7345/0001:448), esančio Kriaunų k., Rokiškio r., sa-
vininko J. Š. paveldėtojus, kad  UAB „Geo optimus“ 
matininkas Ramūnas Varnas (kvalifikacijos pažymėji-
mo Nr.2M-M-59) 2020-10-14  13 val. vykdys žemės 
sklypo (kadastro Nr. 7345/0001:79), esančio Kriaunų 
k., Rokiškio r., ribų ženklinimo darbus.       

Prireikus išsamesnės informacijos, 
prašome kreiptis į UAB „Geo optimus“ 

matininką R. Varną
 adresu Perkūno g.5A, Rokiškis,

 el. paštu ramunas7@gmail.com 
arba telefonu 8 685 77037

BALDAI

• Labai geros būklės, mažai 
naudotą rudą odinį sėdmaišį.  
Tel. 8 698 21 891. Rokiškis
• Sofą-lovą, ištiesiama su patalynės 
dėže. Tel. 8 611 55 318.  
Rokiškis
• Ąžuolinę sekciją. Kaina 280 Eur. 
Tel. 8 604 85 045. Rokiškis
• Veidrodį su stikline lentynėle. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 610 49 507. 
Rokiškis
• Itališką, kokybišką, mažai 
naudotą, geros būklės valgomojo 
komplektą. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 650 74 129. Rokiškis
• Vaikišką lovą. Labai geros būklės,  
iš gryno medžio, su patalynes dėže. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 605 98 819. 
Rokiškis
• Sofą - lovą. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 638 28 471. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Esu nepilnametė, greitai sueis  
17 metų, esu moksleivė ir ieškau 
bet kokio darbo po pamokų arba 
savaitgaliais. Tel. 8 603 60 522. 
Rokiškis
• Ieškau darbo 0,5 etatu, kadangi 
studijuoju, pilnu etatu dirbti 
negaliu.  Domina barmenės, 
pardavėjos drabužių parduotuvėje 

darbas. Jei neatsiliepsiu, parašykite 
žinutę. Tel. 8 695 30 685.  
Rokiškis
• Ieškau darbo, galiu prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmogų arba vaikus. 
Galiu dirbti visas dienas ir per 
išeigines. Turiu patirties.  
Tel. 8 625 24 087. Rokiškis
• Ieškau darbo. Domina įvairūs 
variantai Galiu padėti buityje, 
plauti- sutvarkyti. Galiu dirbti 
turguje ketvirtadienį. Taip pat 
pardavinėti. Tel. 8 688 09 949. 
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingas meistras padaryti 
portretą ant antkapio. Gerai 
atsilyginsiu. Tel. 8 674 97 590. 

Rokiškis
• Darbui Aukštakalniuose ieškome 
šaltkalvio. Darbas: gamybinių 
įrengimų remontas. Reikalavimai: 
mokėti virinti. Panašaus darbo 
patirtis, būtų privalumas. 
Atlyginimas nuo: 600 Eur į rankas.. 
Tel. 8 656 68 612. Rokiškis
• Automobilių servisui reikalingas 
žmogus, mokantis tvarkyti 
važiuokles, taip pat norintis 
išmokti dirbti suvedimo staklėmis. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Tel. 8 641 64 818. Rokiškis
• Reikalingi pjūklininkai ir 
pagalbiniai darbininkai.  
Tel. 8 623 47 265. Rokiškis
• Reikalinga stogdengių brigada 
darbui su prilydoma danga. 
Objektai: mokyklos, darželiai. 
Darbas nuolatinis, atsiskaitymas 
kas dvi savaites, pagal išdirbį – už 
sutartą kvadratūrą. Apgyvendinu 
nemokamai kituose miestuose, 
esame rangovai, ne tarpininkai.  
Tel. 8 604 74 745. Rokiškis
• Reikalingi restauratorius arba 
brigada, restauruoti seną dvaro 
tvorą. Atlygis už darbus pagal 
asmeninį susitarimą. Darbas prie 
Trakų, apgyvendinsiu nemokamai 
ir kitus niuansus aptarsime 
individualiai pagal susitarimą. 
Kaina 3000 Eur. Tel. 8 604 74 745. 
Rokiškis
• Reikalingi ventiliuojamo 
fasado meistrai arba brigada. 
Atsiskaitymas kas dvi savaites už 
atliktus darbus. Objektas: mokykla. 
Darbas tik oficialiai, galima ir 
su individualios veiklos pažyma, 
jei turite problemų su antstoliais. 
Apgyvendinimas nekainuoja. 
Kaina 2500 Eur. Tel. 8 604 74 745. 
Rokiškis
• Reikalinga konditerė tortų, 
pyragų, pyragaičių gamybai. 

Reikalavimai: patirtis konditerijos 
srityje, darbštumas, atsakingumas, 
gebėjimas dirbti savarankiškai, 
gebėjimas užtikrinti ruošiamo 
maisto kokybę, skonį ir išvaizdą.  . 
Kaina 610 Eur. Tel. 8 698 89 604. 
Rokiškis
• Siūlome darbą statybininkams. 
Atlyginimas nuo 800 Eur į rankas. 
Kaina 800 Eur. Tel. 8 646 04 035. 
Rokiškis
• Ieškoma kasininkė-buhalterė. 
Darbo pobūdis: Kasos operacijų ir 
atsiskaitymų bankinėmis kortelėmis 
apskaita; Atsiskaitymų su 
atskaitingais asmenimis apskaita; 
Darbo užmokesčio skaičiavimas 
ir ataskaitų rengimas; Ataskaitų 
teikimas sodrai. Kaina 900 Eur.  
Tel. 8 686 94 750. Rokiškis
• Ieškau meistro, kuris galėtų 
suvirinti Subaru Impreza slenksčius 
ir galinius sparnus. 
 Tel. 8 682 55 593. Rokiškis

KITA

• Kieto kuro katilą Kalvis-4 ,su 
rinkėmis. Tvarkingas, veikia. 
Keičiamas, nes modernizuojama 
šildymo sistema. Kaina 250 Eur. 
Tel. 8 676 11 775. Rokiškis
• Įvairius miltus gyvuliams, atvežu, 
galima įsigyti ir skaldytų grūdų. 
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis
• Vežame į namus: briketai nuo 
115 Eur (mišrūs, beržas, uosis, 

ąžuolas); granulės nuo 145 Eur, 
su pristatymu. Tel. 8 646 01 050. 
Rokiškis
• Ekologišką medų, atvežu.  
Tel. 8 609 95 180. Rokiškis
• Stalinę dienos šviesos lempą, 
reguliuojama. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• Ramundas GM parduoda 
kokybiškus, be priemaišų, 
medienos pjuvenų eko briketus 
RUF. Supakuota ant padėklo. 
Svoris 960 kg. Kaina 1 padėklo 
114 Eur. Atsiimti: Miškininkų 
10, Rokiškis. Už papildomą 
mokestį galime pristatyti pirkėjui. 
Papildomas tel. 861006480.  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Miegamojo komplektą. Naktines 
užuolaidas 2.40x3.30 m, užklotą 
dvivietei lovai ir užvalkalą 
pagalvėlei. Kaina 17 Eur.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Dujų generacinį katilą Werngas. 
25 kW. Naudotas tris žiemas. 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 687 80 527. 
Rokiškis
• Naujas ketaus groteles kepti. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 621 51 352. 
Rokiškis
• Naują kompresorių. Kaina 89 Eur. 
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Naujus, elektrinius prietaisus 
žiurkių, pelių, tarakonų, blakių 
baidymui. Pagaminti Čekijoje. 
Siunčiu. Nereikia chemijos. Kaina 
12 Eur. Tel. 8 678 66 028.  
Rokiškis
• Du naudotus geros būklės, 
čekiškus vandens šildymo katilus 

Dražice. Abu kombinuoti, 200 litrų 
talpos. Kaina 180 Eur/vnt.  
Tel. 8 628 96 215. Rokiškis
• Įvairius daiktus. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Reaktyvinės elektros energijos 
skaitiklį. 380 V, 5 A. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis"
• Du trifazius elektros kirtiklius. 
100 A ir 250 A. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Lankstų, varinį kabelį 4x16, 4 m. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Bokštinės vandens siurblinės 
valdymo skydą. 380 V, iki 20A. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Trifazį grūdų malūną. Variklis 4 
kW. Pridedu magnetinį leistuvą su 
valdymo mygtukais. Kaina 270 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Elektrinį perjungiklį, žvaigždė/
trikampis. 500V, 25A. Kaina 12 
Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Laboratorinį ampervoltmetrą M 
253 nuolatinei srovei ir įtampai. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Naudotus magnetinius leistuvus 
PME-211  380 /230V , 25 A.                                                                                                     
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Trifazius el. automatus : AE tipo 
63 A - 1 vnt., 25A - 2 vnt. Kaina 5 
Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Huawei Watch Gt laikrodį. 
Naudotas metus. Lietuviška 
garantija. Kaina 80 Eur.  
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05:00 LRT radijo žinios
05:05 Tarnauti ir ginti
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06:55 Ančiukų istorijos 
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08:55 Meilės sūkuryje 
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11:00 Pakvaišusi porelė 
11:35 Rimti reikalai 3 
12:10 Būrėja 
13:30 Turtuolė varguolė 

14:30 Našlaitės 
15:30 Juodvarnis 
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 VIDO VIDeO
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios
22:30 Jūrų pėstininkai 5. Mūšio 
laukas
00:20 Išbandymų diena 
01:20 Didvyrių būrys
03:05 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
04:35 Kalnietis 

06:00 Strėlė 
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:15 Teisingumo agentai 
09:15 Ekstrasensai tiria 
10:20 Kobra 11 
11:25 Mirtinas ginklas 
12:30 Nusivylusios namų 
šeimininkės 
13:30 Mano virtuvė geriausia 

14:50 Teisingumo agentai 
15:55 Ekstrasensai tiria 
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 
18:30 Strėlė 
19:30 Mirtinas ginklas
20:30 Pričiupom! 
21:00 Deimantų vagys
22:55 Beatodairiški veiksmai
00:50 Būk ekstremalas 
01:50 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05:30 Nauja diena
06:30 Alfa taškas
07:00 Laikykitės ten
08:00 „Netikėtas teisingumas“ 
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perskambinsiu” 
09:30 Mūsų gyvūnai
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11:00 „Reali mistika“ 
12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių
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perskambinsiu” 
13:00 Nauja diena
14:00 „Paslaptys“ 
15:00 „Reali mistika“ 
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16:30 Alfa taškas
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03:00 Panorama
03:30 Dienos tema 
04:00 LRT radijo žinios
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06:55 Ančiukų istorijos 
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11:35 Rimti reikalai 3 
12:10 Būrėja 
13:30 Turtuolė varguolė 
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18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bučiuoju. Rūta
21:00 Rimti reikalai 3 
21:30 Žinios
22:30 Valdžia
01:10 Išbandymų diena 
02:05 Jūrų pėstininkai 5. 
Mūšio laukas
03:35 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
04:20 Alchemija. 
Švietimo amžius
04:50 RETROSPEKTYVA

06:00 Strėlė
07:00 Mano virtuvė geriausia
08:15 Teisingumo agentai 
09:15 Ekstrasensai tiria 
10:20 Kobra 11 
11:25 Mirtinas ginklas 
12:30 Nusivylusios namų 

šeimininkės 
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai 
15:55 Ekstrasensai tiria
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 
18:30 Strėlė 
19:30 Mirtinas ginklas 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Atpildas
22:50 Deimantų vagys
00:45 Būk ekstremalas 
01:45 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05:30 Nauja diena
06:30 Alfa taškas
07:00 Laikykitės ten
08:00 „Netikėtas teisingumas“ 
09:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
09:30 Kaimo akademija
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
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19:30 Alfa taškas
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
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22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
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18:25 Vartotojų kontrolė
19:25 Panorama
19:36 Eurolyga per LRT
19:45 Eurolygos krepšinio 
turnyras. Maskvos srities 

„Chimki“ – Kauno „Žalgiris“. 
Tiesioginė transliacija iš Chimkų.
22:30 Auksinis protas
23:55 Natūralus pasipriešinimas
01:25 Istorijos detektyvai
02:05 Vartotojų kontrolė
03:00 Panorama 
03:10 Kultūringai su Nomeda
04:05 Nematoma Lietuvos istorija
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Tarnauti ir ginti

05:05 Ekstrasensų mūšis 
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16:00 TV3 žinios
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17:55 Namų idėja su IKEA 
18:30 TV3 žinios
19:30 Ledynmetis 2. Eros pabaiga
21:15 Bado žaidynės. Strazdas 
giesmininkas. 1 dalis
23:45 Sugyventi su Džounsais
01:50 Pasmerkti. Pajūrio džiazas
03:55 Šešios kulkos

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 
16:35 Labas vakaras, Lietuva

17:30 Lietuvos sprendimas
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Teisingumo lyga
23:20 Galutinis tikslas 5
01:10 Valdžia
03:30 Volkeris, Teksaso
 reindžeris
05:00 Kalnietis

06:00 Strėlė 
07:00 Mano virtuvė 
geriausia 
08:15 Teisingumo agentai 
09:15 Ekstrasensai tiria 
10:20 Kobra 11 
11:25 Mirtinas ginklas 
12:30 Nusivylusios namų 
šeimininkės 
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai
15:55 Ekstrasensai tiria 
17:00 Info diena

17:30 Kobra 11 
19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Raudonas dangus
23:45 Atpildas
01:35 Būk ekstremalas
02:30 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05:30 Nauja diena
06:30 Alfa taškas
07:00 Laikykitės ten
08:00 „Netikėtas teisingumas“ 
09:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
09:30 Pinigų karta
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 Mūsų gyvūnai
17:00 Laikykitės ten
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19:30 Nauja diena
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Didieji” seimo rinkimų 
debatai
22:30 Reporteris
23:00 „Didieji” seimo rinkimų 
debatai
00:00 „Bušido ringas“. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
00:30 „Reali mistika“ 
01:30 „Paslaptys“ 
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:20 Laikykitės ten
04:00 „Bušido ringas“. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
04:25 „Brangioji, aš 
perskambinsiu”
04:45 „Reali mistika“ 
05:35 Pagaliau savaitgalis

Tel. 8 615 23 066. Rokiškis
• Naudotą, centrinio šildymo katilą 
Kalvis. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 677 20 383. Rokiškis
• Santechnikų spaustuvą.  
Tel. 8 615 55 734. Rokiškis
• Uosio rąstus. Tel. 8 624 68 039. 
Rokiškis
• Avietes iš ekologiško ūkio, 
1 l/3 Eur, pristatomos tik 
nuskintos, užsakant didesnį kiekį, 
teirautis iš anksto. Spanguoles 
iš ekologiško raisto 1 l/3,5 Eur. 
Galimas pristatymas į Rokiškį 
arba Kavoliškį. Tel. 8 616 25 140. 
Rokiškis
• Segmentinę tvorą. Aukštis- 153 
cm, ilgis- 250 cm., storis 4 mm. 
Yra 13 segmentų. Segmentto kaina 
18 Eur. Tel. 8 679 10 016.  
Zarasai

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Sodą Velniakalnyje. Vasaros 
namelis, terasa, šiltnamis. Kaina 

4000 Eur. Tel. 8 676 36 612. 
Rokiškis
• Sodą už Miškų urėdijos. Yra 
mūrinis namelis. Tel. 8 682 60 632. 

Rokiškis
• Mūrinį gyvenamąjį namą 
Gedimino gatvėje, Rokiškio 
mieste. Daugiau informacijos 
galite rasti: https://www.aruodas.
lt/namai-rokiskyje-gedimino-
g-parduodamas-murinis-
gyvenamasis-namas-2-1299333/. 
Kaina 53000 Eur.  
Tel. 8 625 62 833. Rokiškis
• Patalpas Kavoliškio centre. 800 

kv. m patalpos, 200 kv. m ploto, 
6 m aukščio garažas. 150 kv. 
m, normalaus aukščio patalpos. 
Antrame aukšte 9 įvairių dydžių 
kambariai. Miesto vandentiekis 
ir kanalizacija. Šildymas vietinis, 
kietuoju kuru. Kaina 42000 Eur. 
Tel. 8 698 31 695. Rokiškis
• Žemės sklypus gyvenamųjų namų 
statybai už Rokiškio dvaro parko. 
Tel. 8 686 72 412. Rokiškis

• Sodybą Juodupės sen., 2 km į 
Onuškio pusę. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 673 56 283. Rokiškis
• Namą Rokiškio centre su 10,5 
a sklypu. Privažiavimas iš dviejų 
pusių. Kaina 12000 Eur.  
Tel. 8 680 11 500. Rokiškis
• Dviejų kambarių butą. 2 aukštas, 
suremontuotas, pakeista visa 
santechnika ir elektros instaliacija, 
renovuotas namas, autonominis 
šildymas, suremontuota laiptinė 
su kodine-telefono spyna. Butas 
parduodamas su integruotais 
baldais. Kaina 34000 Eur.  
Tel. 8 676 13 470. Rokiškis
• Garažą prie autobusų stoties. 
3 korpusas. Tvarkingas, 
suremontuotas, dalinai apšiltintas, 
yra visi dokumentai.  
Tel. 8 686 16 061. Rokiškis
• Žemės sklypą. 7.09 ha, 
Panemunėlio seniūnijoje, Uvainių 
kaime. Tel. 8 611 21 820.  
Rokiškis
• 20 a sklypus Jakšto ir Janulionio 
gatvėse. Visos komunikacijos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• 10 a sklypą Barkiškio g. 12, 

Obeliai. Yra šulinys, ir senas namas 
bei ūkinis pastatas. 300 m iki 
Obelių malūno. Kaina 3500 Eur. 
Tel. 8 644 81 322. Rokiškis
• Sodą už miškų urėdijos. Namelis 
mūrinis, langai plastikiniai, 
šildomas malkomis, pavėsinė, 
židinys, garažas, lauko virtuvė, 
šulinys. Kaina  derinama vietoje. 
Tel. 8 674 41 075. Rokiškis
• Ąžuolines lauko duris su stakta. 
208*103. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 610 10 341. Rokiškis
• Garažą Kavoliškyje. Kaina 3000 
Eur, negalutinė. Tel. 8 672 49 152. 
Rokiškis
• Vieno kambario butą, Taikos 
g., 5 name. Trečiasis aukštas. Už 
renovaciją sumokėta. Kaina 17000 
Eur. Tel. 8 672 40 565.  
Rokiškis
• Namą. 72 kv. m, du kambariai, 
rūsys, name sudėti plastikiniai 
langai, apšiltintos sienos, stogas. 
Nauja el. instaliacija, nuotekos 
prijungtos prie miesto. stogas 
pakeltas ir naujai dengtas. šildymas 
kokliniu pečiumi, 3,9 a sklypas. 
visa teritorija aptverta. Kaina 28500 
Eur. Tel. 8 600 98 909.  
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Spalio 20 d. 18 val. Rokiškio  kultūros 
centre.

Su nauja programa – 
Dėkojam  jums už meilę.
Šlagerių karalienė, charizmatiškoji estrados 

primadona Vitalija Katunskytė, koncerte klau-
sytojams padovanos naują programą, ir gra-
žiausias savo dainas. 

Vitalija, daug metų scenoje nepaliauja ste-
binti ir džiuginti  žiūrovų savo charizma, ga-
lingu balsu, jausmingomis širdį veriančiomis 
dainomis ir puikiu humoro jausmu.

Nuoširdus atlikėjas, publikos numylėtinis 
Aidas Manikas taip pat koncerte atliks naujas 
dainas iš naujos programos.  

Aido dainos tai širdies dainos, kurios palie-
čia paprasto klausytojo širdį. Todėl jos yra ski-
riamos visiems kurie geba, mylėti dainą, save 
ir kitus.

Vitalija ir Aidas, laukia jūsų, ir kviečia į kon-
certinį susitikimą su didele meile. 

Ateikite pabūti kartu.
Bilieto kaina 10 eurų. Koncerto dieną – 12 

eurų. 
Dėl bilietų teirautis, tel. (8-673) 27382. 
Bilietų kasos darbo laikas:
 antradieniais -penktadieniais  14-18 val. 

Rokiškis
• Pačiame Rokiškio centre, Vilniaus 
g., mediniame name, antrame 
aukšte, nediduką, 3 kambarių butą. 
Bute sudėti plastikiniai langai, 
miesto vanduo, nuotekos, šildymas 
pečiumi. Lieka dalis baldų, 
metalinis garažas dovanų. Kaina 
11500 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Panevėžio 
gatvėje. Plotas 51,2 kv. m, 7 
aukštas, liftas. Labai šiltas butas. 
Namas renovuojamas. Butui reikia 
remonto. Netoli parduotuvė Iki 
cento, autobusų stotis, mokyklos, 
darželiai, garažai. Kieme aikštelė 
vaikams. Kaina 23000 Eur.  
Tel. 8 615 70 863. Rokiškis
• Sklypą Bajoruose, šalia Bajorų 
tvenkinio, Ežero g. 6C. 18 a, atlikti 
kadastriniai matavimai, yra elektros 
įvadas. Tel. 8 617 57 592.  
Rokiškis
• 1 kambario butą, Rokiškio raj., 
Obeliuose. Kaina 4500 Eur.  
Tel. 8 622 73 700. Rokiškis
• Garažą Pagojėje. Stogas 
neleidžia, tvarkingos durys, yra 
elektra, didelis rūsys po garažu. 
Kaina 2100 Eur. Tel. 8 627 84 447. 
Rokiškis
• Rokiškio r., Ilgalaukių k,. sodybą. 
Labai tvarkingas ir prižiūrėtas 
kiemas, ūkiniai pastatai, garažas. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 612 22 971. 
Rokiškis

• Sodybą 7 km nuo Rokiškio, link 
Žiobiškio, Buteikių k. 30 a žemės, 
ūkiniai  pastatai, rūsys, pirtis, 
šalia upė ir miškas. Graži vieta 
gyvenimui ir poilsiui. Kaina 7000 
Eur. Tel. 8 605 70 336. 
 Šiauliai
• Butą Jaunystės g. 3 kambariai, 64 
kv. m. Erdvi virtuvė, plastikiniai 
langai, šarvo durys, 5 aukštas. 
Tvarkinga laiptinė, visai šalia vaikų 
darželis. Kaina 24800 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis

NUOMA

• Išsinuomosiu žemę Rokiškio 
rajone. Tel. 8 605 01 283. 
 Rokiškis
• Išsinuomosiu dviejų kambarių 
butą Rokiškyje. Kaina 150 Eur. Tel. 
8 622 36 499. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti butą, 
suremontuotą, iki 250 Eur. 
mėnesiui. Tel. 8 689 85 743. 
Rokiškis
• Išnuomojamas garažas prie 
autobusų stoties. Išsamesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 615 59 045. Rokiškis
• Išnuomojamos patalpos tinkančios 
automobilių elektrikui (keltuvas, 
duobė, diagnostikos įranga).  
Tel. 8 611 17 092. Rokiškis
• Išnuomojamas 2 kambarių butas 
su daliniais patogumais.  
Tel. 8 695 88 243. Rokiškis

• Išsinuomočiau garažą Rokiškį. 
Tel. 8 646 90 664. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti garažą 
Juodupėje, netoli Liepų g. 
Tel. 8 637 04 057. Rokiškis

PASLAUGOS

• Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, 
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Spalio 6-oji, 
antradienis, 
41 savaitė

Iki Naujųjų liko 86 dienos
Saulė teka 7.30 val., 
leidžiasi 18.44 val. 

Dienos ilgumas 11.14 val. 
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Brunonas, Budvydas, Brutenis, 
Eismantas, Renata, Renatas, 

Vytenė.
Rytoj:  Butrimas, Daunora, 

Daunoras, Eivina, Justina, Justė, 
Morkus.

Poryt:  Arminas, Brigita, Benedikta, 
Daugas, Demetras, Galvilė, 

Sergijus.

Dienos citata
„Aistra be proto yra tarsi 
burlaivis be vairininko, 

o protas be aistrų - tarsi 
karalius be pavaldinių“ 

(D. Didro).

Šiandien 
pasaulio istorijoje 

1767 m. Grenadoje gimė 
Henris Christophe’as. Šis 
vergas prisijungė prie maiš-
to prieš prancūzų valdžią 
Haityje ir 1807 metais tapo 
prezidentu. 1811 metais jis 
pasiskelbė Haičio karaliumi.

1973 m. Egiptas ir Sirija 
pradėjo puolimą prieš Izra-
elio pozicijas rytiniame Sue-
co kanalo krante bei Golano 
aukštumose - taip prasidėjo 
Yomo Kippuro karas.

1981 m. islamo ekstre-
mistas per karinį paradą Kai-
re nušovė Egipto prezidentą 
Anwarą Sadatą.

Šiandien 
Lietuvos istorijoje

1788 m. Abiejų Tautų Res-
publikoje į pirmąjį posėdį su-
sirinko Ketverių metų Seimas, 
pagarsėjęs savo priimta Kons-
titucija bei reformomis, kurio-
mis mėginta išlaikyti Lietuvos ir 
Lenkijos jungtinę valstybę.

1907 m. Kaune vyko pirma-
sis Lietuvos moterų suvažia-
vimas, kuriame dalyvavo apie 
400 moterų iš įvairių Lietuvos 
vietovių.

1922 m. įsigaliojo Pradžios 
mokslo įstatymas, kuris skelbė, 
jog 7-14 metų amžiaus vaikai 
privalo mokytis pradinėse mo-
kyklose.

Post scriptum
Akių neatvėrei, 
atversi kišenę.

LAISVALAIKIS Saldžiarūgščiai marinuoti burokėliai
Ingredientai: 
• apie 2 kg virtų burokėlių
Marinatui:
• 1 l vandens
• 2 valgomųjų šaukštų cukraus 
• 1 valgomojo šaukšto
druskos

 • 0,5 stiklinės 9 proc. acto
• kelių grūdelių juodųjų pipirų
• kelių lauro lapelių

Gaminimas:
išvirkite marinatą iš visų nuro-
dytų ingredientų. Burokėlius 
sutarkuokite. Juos sudėkite į 
marinatą ir dar kartą užvirkite.
Pilstykite į švariai išplautus bei 
iškaitintus stiklainius. Užsukite 

dangtelius bei stiklainius apverskite dangteliais žemyn. Užklokite stora antklode ir 
leiskite atvėsti.

atsijas. Statybinio laužo, 
grunto išvežimas. Vežame 
mažais ir dideliais kiekiais, 
padidinto pravažumo transportu. 
Automobilių, krovinių, žemės 
ūkio technikos transportavimas. 
Savivarčio paslaugos.  
Tel. 8 604 86 441. Rokiškis
• Techninė pagalba kelyje. Avarinis 
automobilių atrakinimas. Sumaišyto 
kuro ištraukimas, išvalymas 
ir paruošimas eksploatacijai. 
Užvedimas išsikrovus 
akumuliatoriui. Tel. 8 604 86 441. 
Rokiškis
• Karpome, formuojame 
gyvatvores, dekoratyvinius augalus. 
Genime, smulkiname šakas, 
pjauname pavojingai augančius 

medžius. Tel. 8 644 41 260. 
Rokiškis
• Stogų, sienų dangos, lietaus 
surinkimo sistemos. Greitai ir 
kokybiškai dengiame stogus, 
atliekame skardinimo darbus, 
gaminame skardos lankstinius, 
tvoras, tvoralentes. Jaunystės g. 12, 
(8-673) 85181. Tel. 8 683 48 737. 
Rokiškis
• Mokau matematikos 1-12 
kl. mokinius. Padedu jiems 
ruošti namų darbus, pasiruošti 
atsiskaitymams, testams, PUPP, 
VBE. Kaina 10 Eur/val. 
Tel. 8 616 77 856. Rokiškis
• Statybos namai siūlo paslaugas: 
Šiltinimas poliuretano putomis. 
Namų, pavėsinių, tvorų statymas, 
renovavimas. Lauko ir vidaus 
apdaila. Stogų dengimas. Elektros 
instaliacija. Santechnika.  
Tel. 8 656 44 449. Rokiškis
• Vežu mėšlą. Tel. 8 624 54 154. 
Rokiškis
• Darbus atliekame 3 t (mini) ir 5 
t ekskavatoriais. Žemės kasimo, 
lyginimo, gerbūvio kūrimo, 
tranšėjų, pamatų kasimo, šlaitų 
formavimo darbai. Biologinio 
nuotekų įrenginio montavimo ir visi 
kiti žemės kasimo darbai. Išrašome 
sąskaitas.  
Tel. 8 622 06 975. Rokiškis
• MB „GIRIUNTA“ nuomoja 
mini ekskavatorių (3,5 t) su 
operatoriumi. Atlieka visus žemės 
kasimo ir lyginimo darbus: pamatų 
kasimas, šlaitų formavimas, 
gerbūvio darbai. Kasimo kaušai 25-
45-60 cm ir planiravimo (vartomas) 
140 cm. Savivarčio paslaugos iki 
4,5 t. Tel. 8 603 77 107.  
Rokiškis
• Atlieku statybos darbus. Vidaus 
apdaila: santechnika, gipsas, 
plytelės, įvairių paviršių grindų 
dėjimas (laminatas, parketlentės, 
linoleumas) glaistymas, dažymas, 
fasado darbai ir t.t. 
Tel. 8 665 09 282. Rokiškis

PERKA

• Perku senas monetas, banknotus, 
kapeikas, laikinuosius talonus 
(vagnorkes), medalius, ženkliukus. 
Senas nuotraukas, atvirutes, 
knygas. Statulėles, žvakides, 

varpelius, virdulius (samovarus), 
kolekcinį sidabrą. Senus žaislus. 
Propagandinius plakatus. Kariškus 
daiktus. Kitas senienas.  
Tel. 8 619 20 517. Rokiškis
• Nupirkčiau nebrangiai automobilį 
- supuvusį, nurašytą, areštuotą, be 
TA iki 150 Eur, arba važiuojantį su 
TA iki 500 Eur. Tel. 8 626 01 716. 
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Ieškomas čiužinys. Ilgis 170 cm, 
plotis 90 cm. Gal kas dovanoja? 
Tel. 8 641 69 409. Kupiškis
• Gal kas gali ir turi padovanoti 
lauko duris su užraktu ir staktomis. 
Iš anksto ačiū. Jūžintai.  
Tel. 8 620 55 998. Rokiškis
• Neseniai persikrausčiusi šeima 
ieško buities baldų, gal kas turi 
padovanoti? Tel. 8 604 03 167. 
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• C13 dydžio, Crocs batus su 
defektais. Žydri- 5 Eur, mėlyni-4 
Eur. Tel. 8 618 58 842.  

Rokiškis
• Riedį Manta MSB001.Per metus 
naudotas 20 ciklų. Dar metams 
garantija. Komplekte riedis, 
įkroviklis ir nešiojimo krepšys. 
Veikia puikiai, tik apibraižytas 
besimokant važiuoti. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 605 22 152. Rokiškis
• Hauck kelioninį maniežą su 
čiužiniu. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 699 40 040. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Rasti raktai prie Maximos 
parduotuvės. Tel. 8 694 48 321. 
Rokiškis
• Gal kas pasigedo šuns. Rokiškyje, 
Gedimino g. laksto jaunas vokiečių 
aviganis, rudos spalvos, snukis 
juodas, ant kaklo siauras, juodas 
dirželis, baikštus, matyti, kad ieško 
maisto. Tel. 8 610 49 507. 
 Rokiškis
• Pamestas LG telefonas, radusiems 
atsilyginsiu. Tel. 8 679 94 126. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Naują pjūklą. 1,8 kW. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 625 04 387.  
Rokiškis
• Krūmapjovę-žirkles.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Automatinę laistymo žarną 
Gardena. 35 m. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Savadarbę sulčių spaudimo 
įrangą. Trifazę, rusišką runkelių 
trintuvę, hidropresas, speciali 
medžiaga tarkiams, nerūdijančio 
plieno, 2 bakai sutarkuotai masei, 
1,5 kW variklis. Tel. 8 688 39 882. 
Rokiškis
• Naują plūgą (dviejų korpusų). 
Naują kultivatorių, 9 spyruoklių. 
Plūgelį (dviejų korpusų).  
Tel. 8 688 39 882. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Naują pripučiamą guminę 
dvivietę valtį. Nenaudota, tik 
išpakuota ir patikrinta. Kaina 
negalutinė. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 675 28 068. Rokiškis
• Geros būklės, naudotą baseiną 
Intex. 3,77x6,40 m, su filtravimo 
sistema, uždangalu. Kaina 400 Eur. 
Tel. 8 687 85 534. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Faneruotas medžio duris su 
staktomis. 205x87 cm.  
Tel. 8 673 56 283. Rokiškis
• Suktuką. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 674 54 495. Rokiškis
• Euro padėklus. Kaina 2 Eur.  

Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Dvejas naudotas buto duris. 
Vienos duris su stiklu. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Akyto betono (dujų silikato) 
blokelius. 1.875 kub. m. Paletė 
neišpakuota. Matmenys: 625-300-
250. Galiu pristatyti. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 629 62 772.  
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Alfa Romeo 159. 2006 m. 12 
mėn.,  2,4 l, 147 kW. Su TA. Ūžia 
priekinis guolis, vairo kolonėlė 
leidžia skystį. Kaina derinama. 
Kaina 1600 Eur. Tel. 8 628 82 805. 
Rokiškis
• Škoda Fabia. 2009 m., 1.4 
l, benzinas, smėlio spalvos. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Tel. 8 682 11 035. Rokiškis
• Volkswagen Polo. 2006 m., 1.4 l, 
benzinas,  TA ką tik atlikta, 4 durų, 
lieti ratai, R15, padangos naujos, 
m+s, 2019 m. Kaina 2100 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Sidabrinės spalvos Opel Vectra. 
Benzinas-dujos. 1996 m., 85 kW. 
Tvarkingas, važiuojantis, geros 
padangos. TA iki 2022-06-28. 
Kaina 490 Eur. Tel. 8 652 35 734. 
Rokiškis
• Audi A6 avant. 1,9 l, dyzelinis, 
2001 m., TA iki 2021-11-28. Kaina 
1500 Eur. Tel. 8 602 46 342. 
Rokiškis
• VW Sharan. 1998 m., 81 kW. 
Tvarkingas. Kaina 750 Eur.  
Tel. 8 682 20 536. Rokiškis
• 2007 m. Toyota Corolla 
Verso. Dyzelis, 2,2 l, 100 kW. 
Pirma registracija Lietuvoje 
2020 m.5 mėn. Tvarkingas, yra 
kablys, šildomi veidrodėliai, 
kritulių autokontrolė. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 3000 
Eur. Tel. 8 692 51 942.  
Rokiškis
• Vairo firmos vyrišką dviratį, 
Shimano dalys, 21 bėgis. Kaina 70 
Eur. Tel. 8 617 57 592.  
Rokiškis
• Ford Galaxy. 2000 m., 1,9 l, TDI, 
85 kW. TA iki 2021 03. Tvarkingas, 
lieti ratai, tepalai keisti. Visos 
sėdynės (7 vietos). Kaina 1800 Eur. 
Tel. 8 606 48 794. Rokiškis
• Ford Transit po kapitalinio 
remonto. Naujas diržas ir įtempėjas. 
Nauji amortizatoriai, rankinio 
trosai. Priekinės naujos kaladėlės ir 
žarnelės. Viršuje skilęs stiklas, TA 
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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. Bū-
kite atsargūs ir ap-
dairūs profesinėje 
sferoje. Jei ko nors 

nesuprantate, nebandykite vai-
dinti eksperto. Ketvirtadienį 
netampykite likimo už ūsų ir 
nesivelkite į avantiūras. Ge-
ras metas bandyti naujoves ir 
atsikratyti pasenusių stereo-
tipų. Nebijokite imtis ilgalai-
kių projektų, megzkite ryšius 
su užsienio šalimis. Jei reikia 
pagalbos, prisiminkite, kad 
draugai visuomet šalia. Ir pats 
padėkite kolegoms, tik ne-
leiskite, kad kas nors bandytų 
užlipti ant sprando. Savaitgalį 
skirkite ne numylėtiesiems 
darbo reikalams, o bendravi-
mui su visuomene ir poilsiui. 
Meilės reikalai bus itin audrin-
gi: aistra veršis it vulkanas, ir 
tuojau pat santykiai taps ledi-
nio šaltumo. Tai metas, kurį 
reikia tiesiog pragyventi. Ven-
kite svarbių pokalbių, o tuo la-
biau, sprendimų.

JAUTIS. Fi-
nansų srityje – ri-
bojimų metas, tad 
susitaikykite su 

mintimi, kad teks apriboti savo 
išlaidas. Tai nebus taip lengva, 
kaip atrodo. Laukia nelengva 
vidinė dilema pirkti ar taupyti.  
Sunkus periodas baigsis šešta-
dienį – tada jau bus galima už-
sukti į vieną-kitą išpardavimą. 
Trečiadienį jus pasieks svarbi 
informacija, nepražiopsokite 
jos. Užgrius daugybė darbų. 
Ir jei nemokėsite tinkamai 
paskirstyti laiko ir nubrėžti 
ribų, tai dirbsite ne tik savo, 
bet ir kitų darbus. Antradienį 
ir trečiadienį nepasiduokite 
pagundai atidėlioti, geriau at-
likite užduotis tuomet, kai jas 
gaunate. Savaitgalį kuo labiau 
girsite artimus žmones, tuo 
laimingesnis būsite pats. Myli-
mas žmogus pasirengęs padė-
ti, todėl dalinkitės su juo savo 
problemomis ir iššūkiais. An-
tradienį neslėpkite nieko, net 
smulkmenų, antraip žvaigždės 
pranašauja pavydo priepuolį.

D V Y N I A I . 
Graži ir ryški sa-
vaitė, kupina įvy-
kių, susitikimų, 

kūrybiškumo, idėjų. Nauji 
projektai, pradėti šiuo metu, 
klostysis sklandžiai ir bus 
labai pelningi. Gyvenimą 
priimkite tokį, koks jis yra, 
nepervertinkite ir nenuvertin-
kite. Jūs turite viską, ko reikia 
sėkmei. Svarbu neerzėti ir ne-
siblaškyti. Jei jums tai aktualu, 
vertėtų pagalvoti apie šeimos 
pagausėjimo planavimą. Penk-
tadienį sulauksite piniginės 
papildymo. Savaitgalį verta 
gerai pailsėti, pageidautina kur 
nors gamtoje. Meilės fronte – 
puikios žinios, esate mylimas.

VĖŽYS. Penk-
tadienį jus aplan-
kys įkvėpimas ir 
puikios idėjos. Tu-

rite visas galimybes sėkmei, 

Astrologinė prognozė savaitei 
bet... tiesiog tingite, trūksta 
ryžto. Todėl ko nors imtis ge-
riau su bičiuliais ir kolegomis, 
kad jie pastūmėtų reikiamu 
metu. Antradienį neatviraukite 
apie darbo ir asmeninius rei-
kalus, nes toji diena – paskalų 
metas. Drąsiai demonstruokite 
savo pasiekimus, kūrinius, ir 
sulauksite šlovės. Ketvirtadie-
nį pabendraukite su kolego-
mis, vadovybe, nes jūsų nuo-
monė bus labai svarbi ir lems 
jums puikias karjeros perspek-
tyvas ateityje. Meilei stigs lai-
ko, erzins smulkmenos.

LIŪTAS. Fi-
nansiniu požiūriu, 
palankus metas, jei 
tik neišlaidausite. 

O pagundų bus. Ypač vilios 
idėja namų ūkį papildyti ko-
kiais nors įmantriais elektro-
nikos įrenginiais. Naujausių 
madų vaikymasis, kai puikiai 
veikia senieji įrenginiai, ne 
pats geriausias sprendimas.
Apskritai, lėtinkite gyvenimo 
tempą, nes beskubėdami tik 
problemas kursite. Ketvir-
tadienį būkite atsargus: jūsų 
susierzinimas neduos gerų re-
zultatų. Ir jokiu būdu konfliktų 
nespręskite trankydami duris. 
Šeštadienį bus progų ištaisyti 
tai, ką ketvirtadienį prikrėtė-
te. Ypač gerbkite savo antrąją 
pusę, antraip durimis trenks jis.

M E R G E L Ė . 
Tai, apie ką svajo-
jote, gausite dova-
nų. Pelninga savai-

tė. Gana palankus metas imti 
kreditą. Jei jų jau turite, elkitės 
apdairiai: laiku nesumokėtos 
įmokos gresia dideliais nuos-
toliais. Ketvirtadienį būkite 
atidūs pildydami dokumentus, 
neprivelkite klaidų. Koncen-
truokitės į vieną, patį svarbiau-
sią reikalą, darbą ar problemą. 
Įsiklausykite ir į oponentų 
nuomonę, plėskite akiratį rū-
pimomis temomis. Penktadienį 
puikus metas planuoti pasima-
tymą. Apskritai, meilės reikalai 
vilios romantika, tačiau ilgalai-
kės pradėtų santykių perspek-
tyvos yra miglotos.

S VA R S T Y -
KLĖS. Ketvirta-
dienį ir penktadienį 
tikėtinos finansinės 

įplaukos. Svarbu ištesėti pa-
žadus, laiku ir tiksliai atlikti 
užduotis. Stenkitės nenuvilti 
kolegų, verslo partnerių, va-
dovybės. Penktadienį tikėtinas 
sėkmingas verslo sandėris. An-
tradienį nesiimkite atsakingų 
užduočių, nes bus sunku susi-
kaupti. Trečiadienį negailėkite 
laiko ir jėgų ruoštis egzaminui 
ar kokiam kitam patikrinimui. 
Meilės srityje numatykite savo 
veiksmų ir žodžių pasekmes. 
Jei tramdysite savo ambicijas, 
savaitė bus rami. Jei nesugebė-
site, nieko kito neveiksite, kaip 
barsitės ir pavyduliausite.

S K O R P I O -
NAS. Savaitė bus 
dosni darbo ir kar-

jeros pasiūlymų. Galite užimti 
aukštesnes pareigas ar susiras-
ti naują, įdomesnį ir pelnin-
gesnį darbą. Reikalai klostysis 
taip puikiai, kad galite rimtai 
svarstyti, kaip susikurti finan-
sinę pagalvę. O štai asmeni-
niame gyvenime nieko gero: 
norėsis vienatvės ir ramybės, 
o nuolat atsidursite įvykių sū-
kuryje. Meilės reikaluose la-
bai svarbių sprendimų metas. 
Svarstysite, kuria linkme plė-
toti santykius.

ŠAULYS. Esate 
labai populiarus. 
Visiems jūsų reikia 
čia ir dabar. Penkta-

dienį sulauksite puikaus verslo 
pasiūlymo ir pagerinsite savo fi-
nansinę padėtį. Savaitė sėkmin-
ga ir darbe, ir namuose. Tre-
čiadienį profesinius rūpesčius 
keiskite buities, namų reikalų 
tvarkymu. Nesiimkite svarbių 
darbų. Penktadienį darbe tie-
siog prikąskite liežuvį, antraip 
prišnekėsite, ko nereikia. Pla-
nuokite bendrą poilsį su myli-
muoju, galbūt kokią išvyką. Tas 
metas, skirtas tik judviems, bus 
neįkainojamas, lemiantis gerų 
permainų pradžią.

OŽIARAGIS. 
Nors jūsų pajamos 
šiuo metu ir sta-
bilios, bet jos var-

gu ar atitinka jūsų poreikius. 
Metas taupyti. Ketvirtadienį 
nepraleiskite progos papildyti 
piniginę. Atkreipkite dėmesį į 
verslo partnerius, ar jie tikrai 
tokie patikimi, kokiais atrodo? 
Informacijos, įspūdžių, susiti-
kimų gausa neleis liūdėti. Ne-
slėpkite nuo aplinkinių savo 
talentų. Trečiadienį išryškės 
paslėpti gabumai. Penktadienį 
nekritikuokite ir neapkalbėkite 
– tai atsisuks prieš jus. Meilėje 
jums sekasi, naudokitės tuo.

VA N D E N I S . 
Protingai skirsty-
kite išteklius, ypač 
finansinius. Pa-

galvokite apie naujus pajamų 
šaltinius. Darbe laukite progų, 
būkite lankstus. Klausykite in-
tuicijos, puoselėkite talentus. 
Jūsų oratoriaus talentas neliks 
nepastebėtas, pritrauksite ne-
mažai šalininkų. O darbe dar 
gali laukti ir nemalonūs ne-
tikėtumai, ekstrinės situacijos. 
Ir šeimoje į dienos šviesą ims 
lįsti problemos, greičiausiai 
susijusios su vaikais. O su my-
limuoju barsitės dėl pinigų. Ju-
site, kad santykiai blogėja.

ŽUVYS. Nepa-
sikliaukite likimu: 
jei reikalai gali 
susiklostyti blogai, 

jie taip ir susiklostys. Trečia-
dienį ar ketvirtadienį teks at-
siskaityti už nuveiktus darbus. 
Taisykite klaidas, kurių pri-
darėte santykiuose su artimai-
siais. Savaitgalį verta praleisti 
vienatvėje, pailsėti nuo inten-
syvaus bendravimo, o meilėje 
jums reikia naujų įspūdžių ir 
patirčių.

PRO MEMORIA

Obelių seniūnija:
ALEKSANDRAS LEŠČIAUSKAS 1943-03-17 - 2020-09-24
ALFONSA LILVINA PUPELIENĖ 1932-09-01 - 2020-09-29
Kamajų seniūnija:
JULIJONAS MATUZONIS 1935-09-29 - 2020-09-27
ARVYDAS KARVELIS 1956-09-16 - 2020-09-29
Rokiškio kaimiškoji seniūnija:
LIUDVIKA AUGULYTĖ 1931-02-24 - 2020-09-29

atlikti netrukdys. Po TA nuvažiuota 
1500 km. Kaina derinama. Kaina 
850 Eur. Tel. 8 651 61 586. 
Rokiškis
• Važiuojantį visureigį SsangYong 
Musso. Tiltai veikia, benzinas - 
dujos, galiojanti TA. Kaina 650 
Eur. Tel. 8 628 93 099.  
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• R15, Volvo, 5x108 ratų 
komplektą, 50 Eur. Yra dar 
skardiniai ratlankiai su žieminėmis 
padangomis, R15, 90 Eur.  
Tel. 8 626 96 006. Rokiškis
• VW Touran. 2007 m., 1.9 l, 77 
kW. Tel. 8 612 48 499.  
Kupiškis
• VW Sharan. 1998 m., 1,9 l, TDI, 
sidabrinis. Tel. 8 612 48 499. 
Kupiškis
• Peugeot 306. Universalas, 1,6 
l, benzinas. Tel. 8 612 48 499. 
Kupiškis
• Mitsubishi Space Star dalimis. 
2004 m., 1.6 l, benzinas, oro 
kondicionierius, maža rida, salonas 
tvarkingas. Tel. 8 685 40 071. 
Rokiškis
• Keturias žiemines, dygliuotas 
Sailun padangas. 225/60, R17. 
Padangos vienodai nudilę, likutis 
apie 80 proc. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 628 93 099. Rokiškis
• Q7 galines lempas. Kaina 150 
Eur. Ratus M+S, kaina 350 Eur. 
Tel. 8 608 20 518. Rokiškis
• Naujas padangas. 185/60, R15, 
2019 m. pabaigos, M+S, Barum. 
Vokiškos, 8 mm. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• 1997 m. VW Golf 3 , 1,9 l, TDI 
priekinį stiklą, kablį, variklį.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Seat Codobra dalimis. 1.9 l, TDI., 
66 kW, universalas, 1998 m. 
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Priekabos 2pts4 ratą. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 688 80 186. 
Rokiškis
• VW Passat B5 ir Audi a6 c5 dalis. 
Yra kapotai, durelės, rankenėlės, 
stiklai, keltuvai, veidrodėliai. 
Kainos 5-20 Eur. Tel. 8 613 21 715. 
Rokiškis
• Naują 2012 m. VW Passat, 
universalo naudotojo instrukciją. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 605 22 105. 
Rokiškis
• 1998 m. VW Sharan kablį, 
priekinį balkį. 2004 m. Opel Astra 
automatinę sankabą, vairo kolonėlę. 
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• VW Passat B5 dalimis. 1,9 l, 81 
kW,  85 kW. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Vairo stiprintuvo siurblį Audi 

ir Volkswagen automobiliams. 
Naujas. Tel. 8 621 06 202.  
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Skaitmeninį imtuvą TV star.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Kratytuvą dalimis. Geros 
padangos ir visi kiti agregatai.  
Tel. 8 612 48 499. Kupiškis
• T16M traktorių dalimis.  
Tel. 8 607 48 852. Rokiškis
• T-40AM traktorių dalimis ir 
variklį dalimis. Tel. 8 607 48 852. 
Rokiškis
• 3 korpusų plūgą, kultivatorių, 
bulvių sodinamą,5 korpusų 
vagotuvą, hidraulinį keltuvą, 3 tonų 
statinę. Tel. 8 616 89 251.  

Rokiškis
• Traktoriaus T25/40 variklio 
galvutes, dangtelį.  
Tel. 8 616 35 640. Rokiškis
• MTZ kultivatorių. 4 m pločio, 
S formos spyruoklės, su 4vnt. 
akėčių. Dovanų - MTZ trikampis. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 687 84 017. 
Rokiškis
• Naudotus arklinį plūgą ir 
skriemulius: 22, 20, 13 cm 
skersmens. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Sėjamąją. 2,5 m, su defektu. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 689 76 415. 
Rokiškis
• Gaz 51 pirminį velenėlį,. Gaz 53 
greičių dėžę, dantračius ir siurblio 
dėžutę. Tel. 8 616 35 640.  
Rokiškis
• Traktoriaus trikampį.  
Tel. 8 616 35 640. Rokiškis

2020-ųjų Nobelio sezonas prasideda 
medicinos premijos paskyrimu

Prasidedant 2020-ųjų No-
belio premijų sezonui pirma-
dienį bus pagerbti laimėjimai 
sveikatos apsaugos srityje, 
kuri tapo itin aktuali pasauliui 
grumiantis su didžiausia per 
šimtmetį pandemija.

Vis dėlto nesitikima, kad šie-
metinė Nobelio medicinos pre-
mija atitektų už darbus, tiesiogiai 
susijusius su naujuoju koronavi-
rusu.

Medicinos premijos laurea-
tas ar laureatai paskelbti vakar. 
Antradienį bus paskelbti Nobe-
lio fizikos premijos, o trečiadie-
nį – Nobelio chemijos premijos 
laureatai.

Daugiausiai dėmesio sulau-
kiančių literatūros ir taikos pre-
mijų laureatai paaiškės ketvir-
tadienį ir penktadienį, o sezoną 
kitą pirmadienį užbaigs ekono-
mikos premijos laureato paskel-
bimas.Šiemet koronaviruso pan-
demija atkreipė pasaulio dėmesį 
į mokslo tyrimus.

„Ši pandemija yra didelė kri-
zė žmonijai, bet ji iliustruoja, 
koks svarbus yra mokslas“, – 
sakė Nobelio fondo direktorius 
Larsas Heikenstenas.

Tiesiogiai už naujojo koro-
naviruso tyrimus šiemet niekas 
neturėtų būti pagerbtas, nes lau-

reatai paprastai išrenkami po ne 
vienus metus trunkančių patikri-
nimų.

Premijas skiriančių komi-
tetų „niekaip neveikia tai, kas 
tuo metu vyksta pasaulyje“, 
naujienų agentūrai AFP sakė 
Nobelio mokslo sričių premijas 
skiriančios Švedijos karališko-
sios mokslų akademijos buvęs 
nuolatinis sekretorius Erlingas 
Norrby.

„Premijai subręsti reikia 
laiko, sakyčiau, mažiausiai 10 
metų, kol galima visiškai supras-
ti [kokio nors atradimo] povei-
kį“, – sakė E. Norrby, kuris pats 
yra virusologas.

Įvairių premijų komitetų dar-
bą gaubia paslaptis, o nominuo-
tųjų vardai neviešinami 50 metų, 
tad prieš laureatų paskelbimą 
visuomet intensyviai spėliojama, 
kas jie galėtų būti.

Nobelio premijų teikimo or-
ganizaciniais klausimais besi-
rūpinantis Nobelio fondas liepą 
paskelbė, kad gruodį tradiciš-
kai rengiamas Nobelio premijų 
banketas šiemet dėl COVID-19 
pandemijos atšaukiamas ir kad 
premijų laureatų paskelbimo ir 
apdovanojimų teikimo ceremo-
nijos bus rengiamos „naujais 
pavidalais“.

BNS inform.



Neturint raštiško UAB Rokiškio Sirena sutikimo, bet kokią laikraščio „Rokiškio Sirena” informaciją kopijuoti ir platinti griežtai draudžiama

Leidžiamas antradieniais ir
penktadieniais
Laikraščio tiražas – 730 egz.
Laikraščio elektroninės versijos 
tiražas – 1869 egz.
Redakcija už skelbimų, reklamos 
ir užsakomųjų straipsnių turinį 
neatsako

Leidėjas - UAB „Rokiškio Sirena”
Spausdina - UAB „AL grupė”

Skelbimai priimami:
www.rokiskiosirena.lt
UAB Zirzilė, Panevėžio g. 12-1
Rokiškis

ISSN 2669-1639
Nepriklausomybės a. 12, Rokiškis
Tel. 8 666 76777
reklama@rokiskiosirena.lt

12 psl. 2020-10-06

DOVANOJA

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Spalio 6 d. Naktį 15

Dieną 18
P,  
5-10 m/s

Spalio 7 d. Naktį 10
Dieną 19

P,
4-9 m/s

Spalio 8 d. Naktį 11
Dieną 16

PV, 
3-8 m/s

DIREKTORIUS
Simonas Tuska
info@rokiskiosirena.lt

ŽURNALISTĖ
DIZAINERĖ-MAKETUOTOJA
Lina Dūdaitė-Kralikienė
Tel. 8 672 36 089 
lina@rokiskiosirena.lt

REKLAMOS SKYRIUS
Justina Kazlionka
Tel. 8 666 76 777
reklama@rokiskiosirena.lt
BUHALTERĖ
Ramutė Buckuvienė
Tel. 8 618 08 915

ANEKDOTAI
pamatė, kaip bučiuoji kaimynę?

– Nieko tokio. O tuos du 
priekinius dantis ir taip reikėjo 
traukti.

***
Namelis prie vandenyno 

turėjo vieną vienintelį trūkumą. 
Vandenynas buvo Arkties.

***
Parduotuvėje bulves 

pardavinėja plautas, kad 
hipsteriai neprisipirktų vietoj jų 
burokėlių.

***
Kiekvienos moters 

sieloje yra atskiras kampelis 
nuodėmėms, kurias ji tik 
planuoja padaryti.

***
Iš liudytojos parodymų:
– Kai jis nusimovė kelnes, 

aš tik tada pamačiau jo tikrąjį 
veidą!

***
Jei mūsų meilės istoriją kas 

nors nufilmuotų ir parodytų 
Kanų festivalyje, mes 

garantuotai gautume... Auksine 
palmės šakele per nosį.

***
Kalbasi du pokerio žaidėjai:
– Girdėjau, kad savo žmoną 

išmokei žaisti? Pasiteisino?
– Ir dar kaip! Šiandien aš iš 

jos išlošiau savo algą, o rytoj 
bandysiu išlošti jos!

***
Suvalkiečio klausia:
– Ar paskolintum draugui 

100 Eur?
– Žinoma, kad 

paskolinčiau. Tik kad aš 
draugų neturiu.

***
Pradedančioji būrėja sako 

klientui:
– Taro kortos rodo, kad jūs 

jau trejus metus miręs.
***
Egoistai – patys mieliausi 

žmonės. Jie niekada apie 
aplinkinius negalvoja blogai. 
Jie apskritai apie aplinkinius 
negalvoja.

Nieko nėra tokio 
nuolatinio, kaip laikinas 
pinigų stygius.

***
Vedybos – vienintelė 

karo rūšis, kurioje su priešu 
miegama.

***

Orų prognozė spalio 6-8 d.

Šventasis Raštas moko, kaip 
gyventi. O va Baudžiamasis 
kodeksas paaiškina detaliau.

***
Darželinukas Jonukas peršasi 

savo draugei Marytei iš tos 
pačios grupės:

– Maryte, tekėk už manęs, 

nes aš tave myliu.
– Kad neišeis ištekėti. Mūsų 

šeimoje tuokiasi tik giminaičiai: 
močiutė susituokė su seneliu, 
mama su tėčiu, o dėdė su teta.

***
Mūsų poliklinikoje yra tik 

dvi diagnozės: „Na ir ko čia be 
reikalo atsivilkai“ ir „Ir kur gi tu 
anksčiau buvai, balandėli?“

***
Suvalkietis studentas 

pasakoja tėvams:
– Tie vilniečiai tokie išlaidūs, 

kad išmeta vienkartinę kaukę 
jau po penkto skalbimo!

***
Suvalkiečio senuko klausia:
– Kaip jūsų šeimoje 

švenčiami gimtadieniai?
– Na, mano žmona aukštaitė, 

tai jos gimtadieniui perkame 
tortą. O mano gimtadienį tiesiog 
pažymime raudonu žymekliu 
kalendoriuje.

***
Užsienio mokslininkai 

atliko moterų apklausą, kas 
geriausias produktų į namus 
tiekėjas. Dauguma atsakė, kad, 
nepaisanto to, kad neskiria 
minkštiklio nuo baliklio, 
geriausiai prekes į namus 
parneša vyras.

***
Kiekvieno taupaus senbernio 

gyvenime ateina metas pirkti 
naujas kojines vietoj senų ir 
sulaužytų.

***
Katės – vieni iš nedaugelio 

gyvūnų, kurie žudo dėl 
malonumo. Ką tik ji pribaigė 
sofą.

***
Kalbasi du draugai:
– Girdėjai, mūsų atlikėjai 

rengia koncertą, skirtą 
badaujantiems Afrikos vaikams.

– Gerai, tegul vaikučiai 
pamato, kad yra dalykų, 
baisesnių nei badas.

***
– Ką tau pasakė žmona, kai 

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.

www.rokiskiosirena.lt

BUITINĖ TECHNIKA

• Puikiai veikiančią, automatinę 
skalbimo mašiną BEKO. Kaina 80 
Eur. Tel. 8 623 05 235.  
Rokiškis
• Vos 2 kartus naudotą Upgrade 
Large plaukų tiesintuvą, tobulai 
ištiesina plaukus. Yra garantinis, 
dėžutė, kaina 100 Eur. Ir kitą 
plaukų tiesintuvą Nicky Clarke, 20 
Eur. Tel. 8 605 98 819.  
Rokiškis
• Senovines, medines svarstykles. 
Tel. 8 688 80 186. Rokiškis
• Šaldytuvą Bosch. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• Naudotą tvarkingą 15 m. katilą 
Kalvis-4 Solo už simbolinę kainą. 
Padavimas ir grįžtamas dešinėje 
katilo pusėje. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 625 00 742. Rokiškis

• Dovanoju du kačiukus, patinėlius, 
amžius – beveik 2 mėnesiai.
Išsamesnė informacija telefonu. 
Kamajai. Tel. 8 629 27 741. 
Rokiškis
• Atiduodu medinius triušių narvus. 
Tel. 8 629 38 855. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Gražią vestuvinę suknelę, M 
dydžio. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 614 19 528. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• AM/FM sterio tiunerį  SONY 
ST – 2950F, 1976 m. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Avienos skerdieną. Jaunikliu 
mėsa 4 Eur, o senesnių nei 3 metai 
po 3 Eur. Jūžintų kaimas, Rokiškio 
r.. Tel. 8 614 03 219. 
• Šių metų gaidžius (pasirinkimas 
iš 4). Tel. 8 625 50 844.  
Rokiškis
• Šviežią avelių mėsą.  
Tel. 8 630 53 487. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Kompiuterį Dell. Reikia 
perinstaliuoti Windows. 2GB RAM, 
70HDD. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 685 06 891. Rokiškis
• Stacionarųjį kompiuterį. 
Monitorius Benq Gl950. 

Procesorius E5500. 4GB RAM, 
256GB kietasis diskas. Windows 
10. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 675 00 301. Rokiškis
• Veikiantį, nešiojamąjį kompiuterį 
Fujitsu Siemens. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 623 05 235. Rokiškis
• Kompiuterį Hp compaq nx6325. 
Operating System Windows XP 
Professional CPU AMD Turion 
64 X2 Mobile Ram 2GB Kietasis 
diskas 74 GB. Kaina 52 Eur.  
Tel. 8 675 00 301. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Avietes, kaina 2 Eur/kg.  
Tel. 8 678 03 831.  
Rokiškis
• Sertifikuotas, ekologiškai 
užaugintas valgomąsias bulves. 
Nemokamas ir greitas pristatymas 
visame Rokiškio mieste ir rajone. 
Tel. 8 684 14 283. 
 Rokiškis
• Medų. 1 kg/4 Eur.  
Tel. 8 629 65 277. Rokiškis
• Pašarines bulves.  
Tel. 8 688 41 212. Rokiškis
• Ekologiškai augintas maistines 
bulves Vineta. Maišas 35 kg/10 Eur. 
Galiu pristatyti.  

Tel. 8 687 56 508. Rokiškis
• 4 maišus bulvių, auginu tik sau, 
bet mums per daug, ekologiškos, 
labai skanios, didelės.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Įvairių (12) veislių valgomąsias 
bulves. Galiu atvežti.  
Tel. 8 601 26 960. Rokiškis
• Bulves. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 616 02 650. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Prižiūrėtą, mobilų telefoną 
Samsung S3 Neo. Viskas veikia 
kaip priklauso. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 623 05 235.  
Rokiškis
• Samsung Galaxy Note 10+ 
(Black). SM-N975F Android 
10. Dvi Sim kortelės. Garantija 
dar metams, plius dar metai nuo 
tinklo operatoriaus. Operatyvioji 
atmintis (RAM)12 GB Vidinė 
atmintis 250GB. Pilnas gamyklinis 
komplektas. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 615 23 066.  
Rokiškis
• Radijo telefoną Philips. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 646 49 930.  
Rokiškis
• iPhone 6s,16GB, gold, viskas 
veikia, neskilęs ekranas, touch 
id veikia, ekranas nesubraižytas, 
nėra iCloud, saugotas, pridėsiu 4 
dėkliukus. Komplektacijoje dėžutė 
ir kroviklis. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 604 64 871. Rokiškis
• Puikiai veikiantį mobilųjį telefoną 
Nokia 225 Dual SIM. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 623 05 235.  
Rokiškis


