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Draugystė su Pastovių rajonu
bus atnaujinta tik tada,
kai Baltarusija taps demokratiška

3 p.

2 p.

Spektaklio „Kur dingo Elizabet?“ Bobriškio cerkvė –
premjera: karantininis anšlagas čia sustoja laikas
ir įspūdinga Valerijaus Rancevo vaidyba

Prieš rajono tarybos posėdį Sąjūdžio aikštėje buvo iškelta istorinė
Baltarusijos vėliava.
G. Kujelio nuotr.

Senovinių automobilių
savininkai kviečiami
2 p.
išriedėti į gatves
4 p.

3 p.
Režisierė Violeta Mičiulienė (dešinėje) ir aktoriai neslėpė džiaugsmo
pavykusia premjera.
L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Rokiškio futbolo klubas
žavėjo žaidimu,
tačiau vienos klaidos
kaina buvo didelė

Skemų socialinės
globos namų
jubiliejui – ištisas
renginių ciklas

2 p.

Savalaikė informacija
apie socialines paslaugas
6 p.
keičia gyvenimus

5 p.

Rokiškio futbolo klubo žaidėjai (dryžuoti marškinėliai) demonstravo
kovingumą.
L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.
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Kaina 0,29 Eur
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Draugystė su Pastovių rajonu bus atnaujinta tik tada,
kai Baltarusija taps demokratiška
Gegužės 28-ją sušauktas
eilinis rajono tarybos posėdis. Prieš jį prie rajono savivaldybės iškelta istorinė
Baltarusijos vėliava. Taip
padaryta siekiant palaikyti demokratinį šios šalies
judėjimą,
protestuojant
prieš Baltarusijos valdžios
elgesį: oponentų persekiojimą. Priimta ir tarybos
rezoliucija: draugystę su
Baltarusijos Pastovių miestu atnaujins tik tuomet,
kai Baltarusijai vadovaus
demokratiškuose ir laisvuose rinkimuose išrinkta
valdžia.

„Rokiškio Sirena“ primena, kad Rokiškį su Baltarusija
sieja grafų Tyzenhauzų istorija. Iki tol, kol grafai perkėlė
savo rezidenciją į mūsų miestą, ji buvo dabartinės Baltarusijos teritorijoje Pastovyse
(Postavuose). Su šiuo miestu
Rokiškis yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartį, dalvavo
bendruose kultūriniuose projektuose.
Rajono savivaldybės meras
Ramūnas Godeliauskas pasiūlė paskelbti deklaraciją dėl
tolesnio bendradarbiavimo su
Baltarusija. Jai pritarė ir rajono taryba. Tarybos narys Valius Kazlauskas, pasak mero,

Šalia „Viada“ degalinės –
šiukšlių krūva

„Rokiškio Sirenos“ skaitytojai penktadienį pastebėjo
išverstą šiukšlių krūvą netoli naujosios „Viada“ degalinės
esančiame parkelyje.

Kelti Baltarusijos istorinės vėliavos atėjo ir rajono tarybos nariai, savivaldybės darbuotojai.

pasiūlė šią rezoliuciją patvirtinti kiekvieno rajono tarybos
nario parašu, kad ji turėtų ir
oficialią vertę, ir liktų istorijai
kaip rajono tarybos apsisprendimo liudininkė. Meras sakė,
kad rezoliuciją rajono tarybos
nariai galės pasirašyti kitą savaitę, nuo pirmadienio iki trečiadienio.
Pasak mero, rezoliucijos
tekstas buvo suderintas ir su
Užsienio reikalų ministerija.
Rezoliucijos tekstas yra
toks:
Rokiškio rajono savivaldybės taryba,
Kreipiasi į Baltarusijos
Respublikos Vitebsko srities

G. Kujelio nuotr.

Postavų rajono vykdomąjį komitetą bei visus Postavų rajono žmones, pranešdama, jog:
Nepritaria ir smerkia Baltarusijos veiksmus priverstinai
nutupdant keleivinį lėktuvą
bei vykdant kitokią nuomonę
turinčių piliečių sulaikymą ir
kalinimą.
Palaiko taikius Baltarusijos žmones, viešai išreiškusius nepasitikėjimą šalies prezidento rinkimų skaidrumu,
troškimą gyventi vadovaujantis demokratijos vertybėmis
bei principais.
Pareiškia, kad dėl pastarųjų įvykių, šiuo metu nemato
galimybės bendradarbiauti su

Postavų rajonu abiems bendruomenėms dar nuo sutarties pasirašymo 2009 metais
įprastu būdu. Itin skaudu, kad
antidemokratiški Baltarusijos valdžios veiksmai sukėlė
skaudžias pasekmes ir kultūriniuose ryšiuose, sustabdė
projektinę veiklą, kuri remiasi
gilia istorine Rokiškio ir Postavų bendryste.
Pasirengusi atnaujinti ilgametę Rokiškio ir Postavų
rajonų partnerystę, kai Baltarusijai vadovaus demokratiškuose ir laisvuose rinkimuose
išrinkta valdžia“.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ

smalsuolių žvilgsnių. Pasak
jo, sovietiniai automobiliai
visad traukia vyresnės kartos
atstovų akį sukeldami malonią nostalgiją apie praeitį, o,
pavyzdžiui, vokiški „vabaliukai“ sulaukia susidomėjimo iš
jaunimo dėl savo žaismingo
dizaino ir įvairiausių ryškių

spalvų, todėl ši šventė – puiki
proga senovinių automobilių
vairuotojams susirinkti į vieną vietą. Išsaugotos istorinės
technikos Lietuvoje nebėra
tiek daug, todėl šventės metu
siekiama suburti kuo daugiau
vairuotojų iš visų apylinkių.
Birželio antrąją dieną, trečiadienį, Rokiškio gyventojai kviečiami prisijungti prie
šventės ir važiuojant į darbą ar
kitais reikalais įsilieti į bendrą
eismą su turimu senu automobiliu, o vakare, 17.30 val.
Nepriklausomybės
aikštėje
visi vairuotojai rinksis bendrai
nuotraukai. Kviečiame rokiškėnus dalyvauti!
Evelina JASIULIONYTĖ

Senovinių automobilių savininkai kviečiami išriedėti į gatves
Biržų senovinės technikos
klubas „Ekipažas“ maloniai
kviečia istorinių automobilių savininkus pirmąjį birželio trečiadienį (06.02) vietoje
įprastos transporto priemonės į darbus keliauti senoviniais automobiliais.
Diena su istorine technika
(angl. Drive It Day) Didžiojoje Britanijoje šiemet buvo
minima dar balandžio 25-ąją,
tačiau Lietuva kartu su Lenkija ir Latvija šią šventę sutartinai mini pirmąjį birželio trečiadienį, kuomet oras sušyla ir
tampa palankesnis seniesiems
automobiliams. Šią dieną istorinių automobilių savininkai

kviečiami nusipūsti dulkes,
išriedėti į gatves su senąja
technika ir taip atkreipti į ją
dėmesį.
Senovinės technikos klubo
atstovas Grigorijus Antonovas pasakojo, jog ši šventė
Lietuvoje minima jau ne pirmą kartą ir kasmet susilaukia

Smurtavo išgertuvių metu

Gegužės 29 d. apie 19.30 val., išgertuvių namuose, Rokiškyje, Algirdo g., metu, vyras (gim. 1989 m.), nustatytas
2,53 prom. girtumas, smurtavo prieš moterį (gim. 1991
m.), nustatytas 1,92 prom. girtumas.
VšĮ „Rokiškio rajono ligoninė“ Priėmimo skyriuje moteriai nustatyti nugaros, kaklo ir rankos sumušimai, paskirtas
ambulatorinis gydymas. Įtariamasis sulaikytas, vadovaujantis
LR BPK 140 str.

Įkliuvo girtas už vairo

Gegužės 29 d. apie 5.30 val. Rokiškio r., Obelių mstl., Vytauto g., vyras (gim. 1997 m.), būdamas neblaivus (nustatytas
1,62 prom. girtumas), vairavo automobilį „Škoda Octavia“.
Panevėžio VPK inform.

Ieškokite
prekybos centruose!

Šilumos kaina nuo birželio 1-osios

Nuo birželio 1 d. nustatyta AB „Panevėžio energija“ vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 4,33 ct/
kWh (be PVM). Gyventojams šiluma kainuos 4,72 ct/kWh
(su 9 proc. PVM), kitiems vartotojams – 5,24 ct/kWh (su 21
proc. PVM).
Birželį šilumos kaina, palyginti su geguže, didėja 0,7 proc.,
arba 0,03 cento už kilovatvalandę. Centralizuotai tiekiamos šilumos kaina didėja dėl pabrangusio biokuro.
Palyginti su praėjusių metų birželiu, AB „Panevėžio energija“ šilumos kaina šiemet bus mažesnė 2,5 proc. Vertinant pastarųjų dešimties metų šilumos kainas, šiemetinis birželis išliks
vienu iš pigesnių.
Karšto vandens kaina perskaičiuojama pagal nustatytą šilumos kainą. Nuo 2021 m. birželio 1 d. gyventojams karštas vanduo kainuos 4,61 Eur su 9 proc. PVM už kubinį metrą.
Rajono savivaldybės inform.
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Krūmyne numestas, išdarkytas kartonines dėžes ir jų turinį
pamažu nešioja vėjas, o aplinkiniai gyventojai, šalia vedžiojantys augintinius, stebisi tokia netvarka. Netoliese naujai išdygusio šiukšlyno po medžiu stovi konteineris, todėl šiukšlės
galimai buvo išverstos iš jo.
Rokiškio miesto seniūnas A. Krasauskas komentavo, kad
šiukšlės mieste renkamos kasdien, todėl greičiausiai netvarka
krūmyne atsirado neseniai, ir žadėjo, jog viskas bus sutvarkyta kuo greičiau.
Evelina JASIULIONYTĖ

Girtas vyras smurtavo prieš moterį

Rokiškyje penktadienio vakarą girtas vyras smurtavo
prieš 1971 metais gimusią moterį.
1993 metais gimusiam vyrui nustatytas sunkus 3,21 promilės girtumas.
Įtariamasis sulaikytas.
Panevėžio VPK inform.

Keleivių dėmesiui,

Nuo 2021 m. birželio 1 d. atnaujinami tolimojo
reguliaraus susisiekimo maršruto reisai:
Rokiškis-Vilnius per Jūžintus (išvykimas iš Rokiškio AS 12.40 val., iš Vilniaus AS 18.10 val.).
Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt

Gaisro aptikimo ir signalizavimo
sistemos saugo gyvybes

Siekiant aptikti gaisrus
ankstyvojoje stadijoje, dar
nespėjus jiems išplisti, visuomeniniuose,
gamybos,
pramonės ir sandėliavimo
pastatuose įrengiamos gaisro aptikimo ir signalizavimo
sistemos. Kad išvengtume
skaudžių pasekmių, kilus
gaisrui pastate, svarbiausia
yra laiku reaguoti. Laiko tarpas nuo gaisro pradžios iki jo
pastebėjimo yra vadinamas
gaisro aptikimo laiku. Kuo
šis laikas trumpesnis, tuo
mažesni gaisro nuostoliai, be
to, žmonės turi daugiau galimybių išsigelbėti.
Kad gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema padėtų
išvengti didelių gaisrų, ji turi

veikti. Ne rečiau kaip kartą per
metus turi būti organizuojama
šių sistemų techninė priežiūra
ir bandymai, o jų rezultatai fiksuojami raštu.
Beje, pastatų lankytojams
ir darbuotojams svarbu žinoti,
kaip elgtis išgirdus pavojaus signalą. Jį išgirdę, nepanikuokite,
nepradėkite bėgti ar stumdytis,
o greitu žingsniu eikite link artimiausio išėjimo, kuris pažymėtas žalios spalvos evakuacijos
kryptį nurodančiais ženklais.
Būtina žinoti, kad evakuacijos
metu negalima naudotis liftais
ir eskalatoriais bei bandyti į lauką veržtis per dūmus.
Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo departamento
inform.
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gausmas. Sovietmečiu atvirai
griauti šventovių okupantai
nedrįso. Tačiau jas bandyta
slėpti ir maskuoti: pavyzdžiui,
apsodinti medžiais. Meras
akcentavo, kad labai svarbu,
jog bažnyčia būtų miestelio
gyvenimo centru, ir tamsoje
apšviestų ne tik naktį, bet ir
žmogaus sielą.

Švenčiausiosios Trejybės
tituliniai atlaidai Panemunio bažnyčioje šiemet buvo
neįprasti: ir šv. Mišios ne
sekmadienio rytą, o šeštadienio vėlų vakarą, ir po jų
nutikęs svarbus įvykis – apšviesta bažnyčia. Nenuostabu, kad pasibūti, pasigrožėti
šia ypatinga akimirka susirinko kone pusė miestelio.
Šv. Mišiose –
pilnutėlė bažnyčia
Garsiausi Panemunio atlaidai, be abejo, yra Žolinė. Su
gausia programa, kurioje ir šv.
Mišios, ir kraštiečių knygų,

parodų sutiktuvės, ir koncertai, ir smagūs pasibuvimai.
Tačiau panašu, kad šiemetiniams Žolinės atlaidams bus
sunku prilygti tituliniams Švč.
Trejybės. Mat jie tapo proga
paskelbti džiugią žinią visuomenei apie tai, kad išsipildė
panemuniečių svajonė – bus
apšviesta miestelio bažnyčia.
Todėl ir atlaidai tokie neįprasti: šv. Mišios buvo aukojamos vėlų šeštadienio vakarą.
Joms besibaigiant, pro bažnyčios langų vitražus matyti,
kaip ant miestelio ėmė leistis
sutemos. Joms pasibaigus, po
choro giesmės šventoriuje,

apie 23 val. bažnyčia nušvito.
Apšvietimas įrengtas taip, kad
sutemose atsiskleistų visas
šventovės grožis: jos aukštis,
proporcijos, architektūrinės
detalės.
Nenuostabu, kad toks įvykis sutraukė kone pusę miestelio: nuo vaikų, paauglių iki
senukų.
Šv. Mišių pamokslą parapijos administratorius kunigas
Albertas Kasperavičius skyrė
Švč. Trejybės slėpiniui. Paprastais, gyvenimiškais pavyzdžiais
jis aiškino, kaip pažįstamas
Dievas Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Nuo pirmojo kry-

žiaus ženklo vaikiška rankute
iki suvokimo, kas yra Krikštas,
Šventosios Dvasios atsiuntimas
kiekvienam tikinčiajam.

maždaug savaitei iki jų jau
nebebuvo bilietų. Priminsime:
pagal tuometinius karantino
reikalavimus, buvo leidžiama
užpildyti tik trečdalį salės.
Taigi, į abu spektaklius buvo
parduota maždaug po 130 bilietų.
Kas įdomu: jei premjera
būtų vykusi savaite vėliau,
būtų leista užpildyti jau pusę
salės. Tačiau apie pakeistus
karantino reikalavimus sužinota tuomet, kai jau pakeisti
datos buvo faktiškai neįmanoma: parengtos afišos, parduodami bilietai.
Kaip atrodo karantininis
renginys? Pirmiausia, privaloma žiūrovų registracija. To
nereikia pirkusiems elektroninius bilietus. Registracija
neužtrunka: Kultūros centras
pasirūpino, kad būtų išdalinti
registruojamųjų srautai. Tuo
pačiu patikrinama, kaip laikomasi dar vieno reikalavimo –
dėvėti vienkartinę medicininę
kaukę. Per faktiškai daugiau
nei metus epidemijos, nenešiojančių kaukių jau sunku berasti, tačiau nemažai žiūrovų
atėjo dėvėdami medžiagines
daugkartines. Kultūros centras ir tuo pasirūpino: darbuotojai operatyviai dalino tinkamas kaukes.
Salėje Kultūros centro darbuotojai taip pat operatyviai
reguliavo žiūrovų srautus.
Mat dauguma Didžiosios salės dauguma krėslų paženklinti „stop“ juostomis. Todėl
ir bilietuose vietos nebuvo

pažymėtos. Sparčiai susodinti
žiūrovus salėje, kad jie rastų,
kur sėdėti, užduotis ne iš lengvųjų. Todėl Kultūros centro
darbuotojai akylai stebėjo, kur
salėje dar yra laisvų vietų ir
ten nukreipdavo žiūrovus.

komisarais niekur nedingo.
Spektaklio režisierė Violeta Mičiulienė turėjo išspręsti
daug uždavinių: pirmiausia,
privilioti karantino išbailintus žiūrovus į teatro salę, sudominti juos detektyvo žanru, ir, žinoma, sukurti stiprų,
įsimenantį spektaklį. Visa tai
jai, neabejotinai pavyko su
kaupu. Spektaklis puikiai atskleidžia aktorių talentus ir
galimybes.
Nemažai žavesio spektakliui suteikia ir subtilus,
šmaikštus humoras: nuo nebylių scenų ir mielos surežisuotos painiavos, iki puikių
režisūrinių sprendimų: pavyzdžiui, kiure Maksimenui
(aktorius Mantas Meškuotis)
kuo nuoširdžiausiai pajusti ir
priimti žmonos netekusio Danielio Korbano (aktorius Valerijus Rancevas) širdies gėlą
padeda... spintelės durų prižnybtas pirštas. Ir tokių smagių
detalių, mizanscenų netrūksta.
Nors šis spektaklis lengvas,
žaižaruojantis smagu humoru,
žiūrovams nederėtų užsimiršti, kad jie atėjo žiūrėti detektyvo. Čia svarbi kiekviena frazė,
kiekvienas gestas: nieko nereikalingo, viskas turi paslėptą
reiškmę. Ir tik spektaklio pabaigoje iš daugybės užuominų, it iš smulkiausių dėlionės
detalių, ima ryškėti bendrasis
vaizdas. Tačiau, kaip ir dera
senam geram detektyvo žanrui, spektaklio kulminacija
tampa staigmena žiūrovams.
Daugiau apie tai kalbėti ne-

Bendruomenę
vienijantis pavyzdys
Kaip pasakojo Pandėlio seniūno pavaduotojas Andrius
Palivonas, minčių apšviesti
bažnyčią bendruomenė turėjo
jau senokai. Rimčiau apie tai
kalbėti imta pernai. Tačiau ne
viskas klojosi sėkmingai ir
lengvai. „Kartais galvojome,
kad mums gali ir nepavykti“,
– sakė jis. Tačiau bendruomenė, seniūnija nenuleido rankų.

Idėją parėmė ir vietos žmonės:
ūkininkai, verslininkai. Ir štai
rezultatas – Panemunyje nuo
šiol bus apšviesti du objektai: paminklas Laisvės kovose
žuvusiems „Angelas“ ir Panemunio bažnyčia. Tai svarbus ženklas: abu šie objektai
neša svarbią žinią. Kurią savo
sveikinimo kalboje įvardino
meras Ramūnas Godeliauskas. Anksčiau, kai buvo statomos šventovės, siekta, kad jos
būtų matomos. Joms rinktos
gražiausios miestelių vietos:
ant kalvos ar pačiame centre.
Kad jos iš toli neštų žinią,
kad į tolius aidėtų jų varpų

Spektaklio „Kur dingo Elizabet?“ premjera:
karantininis anšlagas ir įspūdinga Valerijaus Rancevo vaidyba
Penktadienį
Rokiškio
liaudies teatras pakvietė į
premjerą – smagų detektyvą su komedijos elementais
„Kur dingo Elizabet?“ Pavadinti premjerą sėkme –
vadinasi, apie ją nepasakyti
nieko. Spektaklis sužavėjo
teatro pasiilgusius rokiškėnus. Nors ir pasirodė ne pačiu palankiausiu metu: jei
premjera būtų po birželio
1-osios, salėje tilptų gerokai daugiau žiūrovų. O tai
svarbu: dar likus kelioms
dienoms, po maždaug 130
bilietų (toks buvo maksimalus leistinas žiūrovų skaičius: galima užpildyti ne
daugiau 30 proc. salės vietų) buvo išgraibstyti. Nuo
birželio 1-osios karantinas
švelninamas: bus leista užpildyti pusę salėje esančių
vietų.

Didžioji salė –
natūralus sprendimas
arba karantininis teatras
Spektaklio premjera net ir
įprastiniu metu yra tam tikras
rajono masto įvykis. Ką jau
kalbėti apie karantiną. Kai
faktiškai beveik pusę metų nebuvo jokių viešų renginių. Ir
net repeticijų kurį laiką nebuvo galima rengti. Pirmiausias
klausimas buvo, kaip į premjerą reaguos žiūrovai. Reakcija buvo tikėtina: žmonės išsiilgę tiek intelektualių renginių,
tiek ir paties teatro. Tą rodo ir
paprastas faktas: premjeriniai
buvo du spektakliai ir likus

Spektaklis su nemenka
intriga
Tiems, kuriems nepavyko
patekti į premjerinius spektaklius, nusiminti neverta. Kaip
prasitarė režisierė V. Mičiulienė, jam planuojama netrumpa „karjera“, nes spektaklis
kurtas taip, kad jį būtų patogu vaidinti ir namų scenoje,
ir gastrolėse. Sprendžiant iš
premjeros, tokia perspektyva
yra visiškai reali, ir jai pakenkti gali nebent vėl sugriežtintas karantinas.
Žiūrovų meilės šis spektaklis nusipelnys dėl kelių
aspektų. Pirmiausia, į sceną
grįžta senas geras detektyvas.
Jei anksčiau šis žanras: tiek
literatūroje, tiek kine, tiek teatre buvo labai populiarus ir
mėgiamas (prisiminkime kad
ir garsiuosius detektyvo meistrus nuo A. Konan-Doilio, A.
Kristi, K. Čestertono ir kitų iki
Federiko Forsaito) senuosius
filmus, detektyvinius serealus,
tai pastaraisiais dešimtmečiais
detektyvo šlovė mūsų kultūroje kiek priblėso. Tačiau, kaip
rodo šis spektaklis, žiūrovų
noras pasidžiaugti senu geru
galvosūkiu su intriga, dingimais, intrigų ir interesų kamuolį painiojančiais policijos
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derėtų, kad nepasielgtume
tarsi anekdoto apie futbolą
herojus, kuris dėl rungtynių
vaizdo įrašo neleidęs žmonai
pažiūrėti jos mėgiamo serialo,
dar įrašui neprasidėjus sužino,
kad įvarčių nepamatys. Kitaip
sakant, kalbėti apie tam tikras
spektaklio detales, tai padaryti
meškos paslaugą tiems, kurie
ketina šį spektaklį pažiūrėti
vėliau. O norinčiųjų tikrai netrūks.
Įspūdingas vaidmuo
Tačiau negalima nepastebėti, kad šis spektaklis ir pagrindinis Danielio Korbano
vaidmuo yra idealus aktoriui
V. Rancevui. Ši rolė leido jam
visapusiškai atskleisti savo
aktoriaus talentą. Vaidyba
stipri, įtikinanti, įtraukianti.
Metamorfozės nuo alkoholio
ir gedulo priveikto žmogelio
iki kovotojo, o iš jo – į nusivylusį, spąstuose išeities ieškantį
žmogų – labai įtikinamos, įsimenančios. Jos kausto dėmesį, įtraukia, todėl spektaklis
žiūrisi vienu kvėpavimu.
Išskirtinis ir kiurė Maksimeno (kiure kai kuriuose
Prancūzijos regionuose vadinamas katalikų kunigas)
vaidmui, kurį sukūrė M. Meškuotis. Jo ir ponios Elizabet
(aktorė Ieva Kilienė) duetas iš
mažyčių detalių būtent ir kuria
tą įsimintiną detektyvo nuojautą, kuri kužda, kad kažkas
čia ne taip. Jaunas dvasininkas
elgiasi ganėtinai įžūliai, familiariai, kartais ne visai dera-

Dėkota daug kam
Tradiciškai šventėje parapija ir Panemunio bendruomenė norėjo pagerbti tuos, kurie
prisidėjo prie šios šventės,
kurie aukojo lėšų, darbą tam,
kad šventovė nušvistų nakties
tamsoje. Kunigas Albertas
Kasperavičius su Panemunio
bendruomenės vadovė Vitalija
Pivoriūnienė įteikė jiems padėkas ir labai simboliškas bei
prasmingas dovanas, priminsiančias apie šį unikalų įvykį
– žvakes.
Deja, ne visi pagerbtieji
atėjo atsiimti savųjų dovanų.
Daugelis jų – ūkininkai, šiuo
metu plušantys laukuose.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ

mai jo statusui. Iš D. Korban
pasakojimo jo dingusią žmoną
Elizabet žiūrovai įsivaizduoja kaip mielą, žavią būtybę,
tačiau ją įkūnijanti I. Kilienė
scenoje nei rami, nei miela.
Atvirkščiai, ji primena šiuolaikinių vyrų siaubą – barakudą.
Puikus režisūrinis sprendimas
yra teatro kostiumai, kurie dar
labiau pabrėžia keistą neatitikimą tarp žiūrovų mintyse
susikurto įvaizdžio, ir to, ką
jie matė scenoje. Juk vargu ar
trumputė vakarinė suknelė yra
drabužis, deramas dvasininko,
kad ir jauno, akivaizdoje. Ir
tai ne klaida: kaip jau minėta,
viskas šiame spektaklyje turi
savo reikšmę ir prasmę.
Rimos Bielovienės epizodinis
seselės-intrigantės
vaidmuo, nors ir ganėtinai
trumpas, taip pat reikšmingas.
Juk būtent jos įžūli drąsa ir
nukreipia spektaklio įvykius
reikiama linkme. Komisaro
vaidmenį atliekantis Arūnas
Skardžius – rimtumo įsikūnijimas nesusipratimų, konfliktų
apsuptyje. Jis – tas arbitras,
kuris turi nuspręsti spektaklio
veikėjų likimus, pats tarsi būdamas pusšešėlyje. Tačiau to
ir reikia spektaklio intrigai
palaikyti.
Spektaklis labai smagus,
žiūrimas vienu atokvėpiu. Tačiau ir teikiantis darbo smegenims, visgi bandant atspėti ponios Elizabet Korban dingimo
paslaptį.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ
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„Rokituras“ įtraukė
ne tik rokiškėnus

Savaitgalį rajoną išjudino „Rokituras“. Šis originalus renginys buvo iššūkis ir organizatoriams, ir
dalyviams. Žavintis įspūdžių gausa, spontaniškumu. Jis – proga ne tik pamatyti paradinę rajono turizmo objektų pusę, bet ir didžiausius skaudulius,
trūkumus, pasisemti idėjų.
Pirmiausia, renginys sulaukė neabejotinos sėkmės. Jo dalyviai skaičiuojami šimtais. Ir domino
jis ne tik rokiškėnus: iš toliausiai atvykęs ekipažas
buvo iš... Šilutės. Taigi dėmesys mūsų krašto gražiausiems, įdomiausiems kampeliams iš tiesų yra.
Jie domina tiek rajono, tiek šalies, o galbūt ir užsienio valstybių keliautojus. Tą liudija ne tik išdalintų
lipdukų kiekis, bet ir gausybė įrašų, selfių socialiniuose tinkluose.
Toks renginys, be abejo, yra labai reikalingas. Ir
metas jam pasirinktas puikus: gamta jau džiugina
žaluma ir žiedais, tačiau dar nėra pernelyg karšta,
kad būtų malonu keliauti ir grožėtis gamta, kraštovaizdžiu, architektūros ir kultūros paveldu.
Taigi, renginys yra sėkmingas, ir organizatoriams
vertėtų galvoti apie jo tąsą bei tam tikras korekcijas. Dalyvaujantys tokiame renginyje turi iš anksto
susiplanuoti strategiją: ar paknopstomis lėkdami
aplankys visus objektus, ar verčiau aukoti kovą dėl
prizų ir pasirinkti tik kelis (taip pasielgėme mes).
Akivaizdu, kad dėl prizų daugelis „Rokituro“ dalyvių užsiėmė ne tik naujų įspūdžių, žinių paieška, bet
ir lipdukų medžiokle. Organizatoriams vertėtų pagalvoti, ar dvidešimt objektų – ne per didelis kiekis
tokiam renginiui? Mat kokybiškai apžiūrėti objektus reikia ir laiko, ir jėgų. Be to, ir geografija plati:
vienus nuo kitų skiria vos ne pusšimtis kilometrų. Ir
ne visuomet patogiais keliais, greičiau atvirkščiai –
žvyrkeliais, kaimų keliukais. Be to lėkti nuo objekto
iki objekto paknopstomis – nepagarba ir organizatoriams, ir svetingiems šeimininkams. Šie nusipelnė atskiro pagyros žodžio: atlaikyti dviejų dienų
lankytojų srautą, klausimų maratoną reikia ir didelės kantrybės, ir fizinių jėgų. Taigi, didžiulė pagarba
visiems, kurie ryžosi priimti svečius. Todėl pagarba
jų pastangoms ir darbui būtų svečių dėmesys ir laikas. Juk ir žodis „objektas“ šiuo atveju nelabai tinka – visais atvejais mes turime originalius žmogaus
idėjų, pastangų ir kūrybos vaisius. Kuriuos vertinti
reiktų jautriai ir su derama pagarba.
Priimti svečius reikia pasirengti ir rajonui. Atrodytų, rodyklių yra daug, įvairių ir rasti svarbiausias
lankytinas vietas neturėtų būti sunku. Visgi reiktų peržiūrėti rodyklių sistemą, pavyzdžiui, kad ir į
Bobriškio cerkvę. Ypač pirmąją rodyklę prie Lašų
kaimo. Ji yra nedidelė ir žema, sunkoka pastebėti.
Todėl ne vienas ją praleido ir susigavo nusukęs ne
ten jau prie įvažiavimo į kelią link Jūžintų. Tolesnės
rodyklės – gerai matomos, bet ką jos gelbėja, jei
nepastebėjai pirmosios? Panašios pastabos – vertingas grįžtamasis ryšys, kuris paskatintų tobulinti
lankytinų vietų pasiekiamumą.
Kita skaudi tema yra paveldosaugos klausimai.
Mes galime kiek norime girtis Mykolo Paskalio Riomerio unikalumu ir reikšme ne tik Lietuvos, bet ir
viso regiono politinei bei teisinei minčiai. Bet faktas
kaip blynas – pro jo dvaro stogą galima žvaigždes
skaičiuoti, ir dar keli ar keliolika metų, ir saugomas
objektas dėl ypatingų reikalavimų, kaip ir nemažai
kitų mūsų rajono paveldo objektų, bus „nusaugotas“ iki griuvėsių.Tai neparadinė mūsų rajono istorijos, kultūros pusė. Bet gerai, kad ir tokią ją pamatė
lankytojai. Galbūt susidūrimas akis į akį su „paveldosauga“ paskatins ir eilinius piliečius, ne tik istorikus, kultūros specialistus, atkreipti dėmesį, kad
kažkas čia, atleiskite, yra ne taip.
Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Bobriškio cerkvė – čia sustoja laikas
Sentikiai – antroji pagal
dydį religinė rajono bendruomenė. Žavinti savo
kultūrinėmis, istorinėms,
religinėmis
tradicijomis.
Paslaptinga svečiui ir prašaliečiui, širdinga ir atvira
tiems, kurie nori ją pažinti
iš arčiau. Tą liudija ir seniausia Lietuvoje, jau daugiau nei tris šimtus metų
skaičiuojanti sentikių bendruomenė, pirmieji Lietuvoje šios bendruomenės
maldos namai Bobriškyje.
Kuriuose arčiau pažinti
sentikių religiją, kultūrą
kvietė Valerijus Rancevas.

Puikus pasirinkimas
Kas gali geriau papasakoti
tautos ir religijos istoriją, nei
žmogus, kuris tuo gyvena? Rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
Valerijus Rancevas svečius sutiko taip, kaip tradiciškai sutinka sentikiai: su nuoširdžiu svetingumu. Tą liudija ir tai, kad
„Rokituro“ dalyvius jis sutiko
pasipuošęs šventiniu tautiniu
kostiumiu. Taip sentikiai vyrai
puošiasi iškilmingoms pamaldoms.
Jų Bobriškio maldos namuose dabar reta. Bet bent per
Sekmines bei atlaidus gruodžio pradžioje tikintieji čia renkasi gausiai. Ši Dievo Motinos
vardo sentikių šventovė – pirmoji Lietuvoje, skaičiuojanti
daugiau nei tris šimtus metų.
Pirmoji sentikių bendruomenė Lietuvoje įsikūrė netoliese
esančioje Puščioje, bet po neilgo laikotarpio su visais maldos
namais persikraustė į Bobriškį.
V. Rancevas pasakojo, kad
dabartiniai maldos namai,
skaičiuojantys daugiau nei 300
metų, pastatyti iš ankstesnės
cerkvės rąstų. Tik įsikūrę naujoje vietoje sentikiai panoro
didesnių, erdvesnių maldos
namų. Apie tai liudija ir sandūros sienose. Jos pastebimos tik
įgudusiai akiai – Lietuvos sentikiai buvo talentingi dailidės ir
statybininkai.
Vieta cerkvei parinkta tipinė
sentikiams: nors ir nuostabios
gamtos apsuptyje, bet atoki ir
iš pirmo žvilgsnio nepastebima.
Tikėjimo pabėgėliai
Tokios vietos rinktasi neatsitiktinai: sentikiai iš Rusijos
bėgo nuo labai žiaurių persekiojimų. Rusijos tikintieji į
sentikius ir stačiatikius skilo
1653-1666 m. patriarcho Nikono įvestos reformos metu.
Reformos metu buvo pakeista
dalis religinių apeigų, imta taisyti senosios liturginės knygos.
Daliai tikinčiųjų tokie pokyčiai
buvo nepriimtini: taip ir atsirado sentikiai, kurie Rusijoje dar
vadinami staroverais ar raskolnikais.
Jau šie apibūdinimai rodo,

Seniausioje Lietuvos sentikių cerkvėje vietoje varpo – geležinkelio bėgis. Varpas nuskendo žiemą vežamas per
Sartų ežerą.

Apie sentikių papročius ir tradicijas pasakojo Valerijus Rancevas.

kad sentikiai savo tėvynėje
buvo niekinami. Tačiau tikrovė
buvo dar baisesnė: jie žiauriai
persekioti. Tie, kurie laikėsi
senųjų apeigų, bausti žiauriai.
V. Rancevas pasakojo, kad kai
kur sentikiams, kad jie negalėtų žegnotis, kaip buvo priimta
pagal jų religines nuostatas,
nukirsdavo du pirštus. Vyrams,
kad jie negalėtų auginti barzdų,
jas nupjaudavo kartu su smakro oda. Ir tai dar ne patys didžiausi žiaurumai. Ištisi kaimai
buvo suvaromi žiemą po ledu,
kitur atsisakę keisti tikėjimą ištisomis šeimomis, ištisais kaimais buvo suvaromi į cerkves
ir gyvi sudeginami.
Nenuostabu, kad sentikiai
bėgo nuo persekiojimo. Po
1709-11 m. maro Lietuvoje
buvo sumažėję gyventojų, atsirado dykros. Abiejų tautų
respublikos valdovai palankiai
žiūrėjo į šiuos darbščius, talentingus, asketiškus žmones.
Jie čia atbėgo faktiškai kaip
stovi: su šeimomis, vaikais, iš
turto nešini tik bažnytinėmis
knygomis ir senosiomis ikonomis, kurios šeimose perduodamos iš kartos į kartą.
Apie tai, koks svarbus sentikiams tikėjimas, liudija tai, kad
jie, atvykę į Lietuvą, iš karto
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ėmė statyti maldos namus.
Ikona – kuo senesnė,
tuo vertingesnė
Apsilankę sentikių maldos
namuose netruko pastebėti,
kad juose nėra ikonų. Vienintelė nedidelė – prie įėjimo į maldos namus, Dievo motinos ikona. Ji pakabinta specialiai, kad
lankytojai galėtų susipažinti
su ikonomis, prie jos uždegta
žvakutė. Daugiau ikonų nėra
neatsitiktinai. Šventųjų paveikslų vagystės – skaudi tema
sentikiams. Daug šventovių
išplėšta, daug vertingų ikonų
amžiams prarasta, nusėdę privačiose kolekcijose. Jos vertingos ne tik menine prasme.
V. Rancevas aiškino, kad kuo
senesnė ikona, kuo daugiau
prie jos melstasi, tuo didesnę
svarbą ji turi. Ji vadinama namolenaja – primelsta. Įdomu
tai, kad šiandien Lietuvoje yra
vos vienas ikonų kūrėjas. O ir
kurti ją ne taip lengva ir paprasta: kiekviena nauja ikona
– tik senųjų kopija. Jokių naujų
detalių meistrui pridėti neleidžiama. Be to, ją tapyti galima
tik po ilgo pasninko ir maldų,
apvalius sielą. Sentikiai turi
ir nešiojamąsias, iš trijų dalių
sulansktomas ikonas, jos taip

ir vadinamos skladnaja – sulankstoma. Beje, naujas ikonas
sentikiai vežasi ir iš Latvijos.
Jos dovanojamos ypatingomis
progomis: krikštatėvių krikšto
vaikams, tėvų vaikaims ir pan.
Ar galima dvasininką
vadinti popu?
Liaudyje paplitę visus rusų
dvasininkus (neskirstant sentikių ir stačiatikių) vadinti popais. Taigi, lankytojai klausė,
ar dera taip vadinti sentikių
dvasininką? V. Rancevas paaiškino, kad kai sentikiai atbėgo į Lietuvą, jų tarpe, žinoma,
būta dvasininkų, kuriuos taip
vadino. Tačiau, kai jų neliko,
dvasininku, vadinamu nastavnik, tampa ypatingai geros reputacijos, ilgametę tarnavimo
tikintiesiems patirtį turintis,
Šventąjį raštą senąja rusų kalba
skaitantis ir išmanantis, puikiai
išmanantis religines apeigas
asmuo. Ar jis tinkamas tarnauti
savo parapijos žmonėms, patvirtina Lietuvos sentikių taryba.
Daugiau apie Bobriškį,
sentikių papročius ir tradicjas
skaitykite kitame „Rokiškio
Sirenos“ numeryje.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ

5 psl.

2021-06-01

Rokiškio futbolo klubas žavėjo žaidimu, tačiau vienos klaidos kaina buvo didelė
Nenumaldomai
artėja
centrinis metų įvykis populiariausios pasaulyje sporto
šakos – futbolo – sirgaliams.
Vos po daugiau nei savaitės
startuos ilgai lauktas, dar
praėjusiais metais įvykti turėjęs Europos čempionatas.
Apetitą pakurstė ir šį savaitgalį sužaistas Čempionų lygos finalas. Tokių įvykių akivaizdoje Lietuvos futbolas
apskritai, ir rajono futbolas
konkrečiai, kiek nublanksta. Tačiau ir jame yra esminių džiugių žinių. Pirmoji ir
svarbiausiai – po poros metų
pertraukos į stadionus grįžta
didysis futbolas: visą vasarą
matysime žaidžiančias nebe
7x7, 8x8 komandas, o vienuolikes. Rokiškio futbolo
klubas (nuotr. viršuje) rungtynėmis namuose startavo
Lietuvos futbolo federacijos
III lygoje – Panevėžio apskrities futbolo federacijos
pirmenybėse. Nors startas
apkartintas apmaudžia nesėkme, visgi komandos žaidimas teikia nemažai vilčių.

dentas pirmajame kėlinyje:
varžovai traumavo mūsiškių
vartininką R. Smalstį. Smūgiuota per kojas vartų sargui
stipriai: žiūrovai nejučia griebėsi už galvų, prisimindami jo
traumą, po kurios vartininkas
faktiškai turėjo praleisti užpernykštį sezoną. Jį pakeitęs
jaunasis kolega sugebėjo visą
pirmąjį kėlinį išsaugoti vartus „sausus“. O po pertraukos
į aikštelę grįžo pagrindinis
mūsiškių vartų sargas (šiose
pirmenybėse keitimų skaičius
neribojamas).
Pirmaisiais mūsiškių varžovais buvo „FK Dembava“
klubas iš Panevėžio. Nors klubas ir naujas vardas pirmenybėse, visgi jame daug matytų
veidų: ši komanda suformuota
iš kelių ekipų žaidėjų.
Pirmasis kėlinys parodė,
kad abi komandos yra apylygės. Žaidimas iš esmės vyko
aikštės viduryje, nors po porą
progų įvarčiams sukūrė abi
ekipos.

Grįžta didysis futbolas
Kokia futbolo ateitis regionuose? Ar tai tik smagus mėgėjų: kiemo, draugų, įmonių
komandų žaidimas be didesnių pretenzijų į meistriškumą
ir rezultatus? Be rimtų treniruočių, be rimtų varžybų? Ar
visgi rajonams, su jų jaunimo
migracija į didžiuosius miestus, katastrofiškai mažėjančiu
gimstamumu dar įmanoma
surinkti bent vieną reprezentacinę vienuolikę? Tokie egzistenciniai klausimai keliami
šiandienos regionų futbolo
klubams.
Rokiškio futbolo klubas
įkurtas 2005 m. būtent kaip
atsakas į tai, kad tuo metu rajonas jau buvo virtęs futbolo
dykra. Laimėta sunki kova
dėl išlikimo: klubas sugebėjo
sukurti stiprią komandą, ugdyti jai pamainą, siekti svarbių sportinių tikslų. Turėjome

netgi galimybę iškopti į aukštesnę, LFF II lygą. Tačiau koją
pakišo (ta problema neišspręsta ir dabar) infrastruktūros,
tiksliau, tinkamų matmenų
futbolo stadiono nebuvimas.
Vėliau viso regiono futbolas atsidūrė tam tikroje
duobėje. Aplinkinių rajonų
komandos susidūrė su sunkiu uždaviniu: kaip surinkti
sezonui vienuolikes. Tad nenuostabu, kad tiek Utenos,
tiek Panevėžio apskričių pirmenybėse dalyvaujančių komandų kiekis išretėjo iki 4-5.
Ir pirmenybės vykdavo tik
tokių futbolo entuziastų, kaip
Rokiškio klubo vadovas Erikas Gaigalas, dėka. Menka paslaptis, kad vienuolikės egzistavimas rodo tam tikrą futbolo
sveikatos lygį: tai ir įrodymas,
kad ši sporto šaka aktuali ir
įdomi rajone, ir pavyzdys
jauniems sportininkams, ir

galimybė pritraukti žiūrovus.
Juk akivaizdu, kad didžiausiu
populiarumu visgi džiaugiasi
didžiojo futbolo komandos.
Bet amžinu optimizmu toli
nenuvažiuosi: ar žais vienuolikės, priklauso ne tik nuo
mūsų rajono futbolininkų entuziazmo, bet ir nuo situacijos
aplinkiniuose rajonuose.
Tam tikras ženklas buvo ir
tai, kad pernai rajono komanda žaidė Panevėžio apskrities
8x8 futbolo pirmenybėse. Ar
tai buvo galima laikyti atsitraukimu dėl karantino situacijos, ar visgi jau susitaikymu
su esama situacija? Laimė,
praktika parodė, kad atsitraukimas buvo laikinas.
Po metų pertraukos į stadionus grįžta vienuolikės.
Panevėžio apskrities pirmenybės priskiriamos Lietuvos
futbolo federacijos III lygai.
Pirmenybėse žais 7 vienuoli-

kės iš Panevėžio, Biržų, Pasvalio ir, žinoma, Rokiškio.
Bus žaidžiami du ratai, po jų
ir paaiškės turnyrinės lentelės
prizininkai.
Rokiškėnai surinko
stiprią sudėtį
Rokiškio futbolo klubas
pirmenybėms pasiruošė neblogai. Komandoje – ir lyderiai, komandos senbuviai,
tokie kaip kapitonas Gedvidas
Sirvydis, Alikas Samoilovas,
Liudas Navickas, Lukas Čeikauskas, Raimondas Smalstys
ir kiti, taip pat yra ir naujokų.
Ant atsarginių žaidėjų suolelio – daug jaunimo. Akivaizdu, kad prieš kelerius metus
gimusi idėja suformuoti klubo
jaunimo komandą duoda savo
vaisius: išugdyti žaidėjai tampa rimta pamaina. O jos labai
reikia.
Tą parodė ir liūdnas inci-

Apmaudi nesėkmė
Atrodė, kad ekipos taip ir
išsiskirs be įvarčių. Antrajame
kėlinyje pamažu persvarą perėmė svečiai, o rokiškėnai ėmė
žaisti jiems įprastinį žaidimą
„nuo gynybos“ su kontratakomis.
Aikštelėje netrūko kovos ir
dvikovų, tad nenuostabu, kad
abiejų komandų sirgaliai grasino čia pat stadione surengti
rinkliavą „teisėjui ant akinių“.
Visgi teisėjavimas bent iš pirmo žvilgsnio didesnių diskusijų nekėlė.
Akivaizdu ir tai, kad
abiems komandoms po karantino dar trūksta treniruočių ir
susižaidimo. Nėra ko norėti:
mūsiškiams tai pirmosios vienuolikių rungtynės po daugiau
nei metų pertraukos. O ir treniruotes mėgėjų komandoms
leista atnaujinti visai neseniai.
Aistras aikštelėje liudijo ir
pakankamai nemažas geltonų

Skemų socialinės globos
namai šiemet švenčia 85metį. Dėl covid-19 pandemijos didelių renginių neplanuojama. Vietoj to namų
globotiniai ir darbuotojai
pakviesti į mielų kamerinių
renginių ciklą.

Skemų socialinės globos
namai garsėja įvairiomis kultūrinėmis iniciatyvomis: nuo
pilnas sales renkančių koncertų „Dainuok su žvaigžde“, iki
kamerinio orkestro klasikinės
muzikos koncertų, nuo sporto
festivalių iki bažnytinių giesmių popietės. Nuo sporto varžybų iki mielų jaukių kamerinių renginių.

nių renginių atsisakyta.
Socialinės globos namų jubiliejus bus minimas nedidelių
renginių ciklu. Renginių reikia: jie praskaidrina neįgalių
žmonių kasdienybę, išjudina
juos, sutekia naujų įspūdžių.

16-ąją iš Sėlynės nuo paminklo Leonardui Grigoniui –
Užpaliui iki Nepriklausomybės aikštės iškilmingai atnešė
raitelių kolona, vadovaujama
Birutės Dapkienės.
Tarp gausybės vėliavų: ir
okupacijos laikus menančios,
grindų skudurais bandyti paversti, bet patriotiškų žmonių
išgelbėti tarpukario Lietuvos
kariuomenės vėliavų fragmentai. Čia ir Rokiškio vėliava, plevėsavusi minint Baltijos kelio 30-metį.
O sąjūdietis Algis Kuolas
papasakojo, ką reiškė Atgimimo pradžioje, rengiantis didiesiems Sąjūdžio mitingams,
Rokiškio audinių parduotuvėje pirkti geltoną, žalią ir raudoną audinį. Kiek prisiklausė

svarstymų, kaip tai pavojinga.
Net artimiausi giminės raginoi
pagalvoti, ką tokios vėliavos
turėjimas gali užtraukti šeimai.
Skemų socialinės globos
namų direktorius Gintaras
Girštautas pasakojo apie šių
namų simbolį. Geltonai vėliavai su labai šiltu simboliu kurti buvo sutelktos visos namų
gyventojų kūrybinės pajėgos.
Labiausiai tinkamus eskizus
atrinko dailininkas Arvydas
Bagdonas, šiek tiek stilizuotas ir pakoreguotas piešinys ir
tapo Socialinės globos namų
simboliu.
Po smagios pažinties su vėliavomis, nešini istorine vėliava, namų gyventojai keliavo
į kiemą. Čia ūkininkė ir tau-

Skemų socialinės globos namų jubiliejui – ištisas renginių ciklas

Įdomios tradicijos
Savo istoriją Skemų socialinės globos namų jubiliejus
skaičiuoja nuo to laiko, kai
buvusiame Rokiškio dvaro
palivarke įsikūrė pirmieji neįgalieji. Nuo to laiko įstaiga
patyrė daug pokyčių: nuo ūkio
su karvėmis, kiaulėmis ir daržais, iki jaukios kultūringos
aplinkos, visapusio lavinimo
ir meninių erdvių bei savarankiško gyvenimo namų.

Laukia įdomūs,
įtraukiantys užsiėmimai
Kaip sakė šių globos namų
direktorius Gintaras Girštautas, šiemetinis karantinas įnešė savų korekcijų į pensionato
gyvenimą. Nors globotiniai
paskiepyti nuo korona viruso,
nors taikomos visos saugos
priemonės, tačiau grandiozi-

Pažintinis renginys
Renginių ciklą pradėjo pažintis su Obelių Laisvės kovų
istorijos muziejaus saugomų
vėliavų kolekciją. Ją pristatė muziejaus vadovas Valius
Kazlauskas. Kiekviena vėliava – ypatinga. Nuo plazdėjusios Gedimino pilies bokšte
trispalvės, kurią mūsų rajonui
laimėjo Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos moksleiviai bei
pedagogai. Iki istorinės vėliavos, kurią 2018 m. Vasario

Nepriklausomas rajono laikraštis

kortelių kiekis. Dar didesnį
nervingumą suteikė 65-ąją
rungtynių minutę panevėžiečių įmuštas įvartis. Proga jam
buvo sukurta tarsi iš niekur:
panevėžiečiai kėlė kampinį ir
mūsiškiai gynėjai tiesiog nespėjo „išgaudyti“ savo varžovų. Donatas Petrauskas įmušė
įvartį „per save“ vadinamosiomis žirklėmis.
Varžovų įvartis privertė
mūsiškius keisti žaidimo stilių. Dabar jau reikėjo būtinai
lyginti rezultatą. Aktyvumo
kaina buvo skaudi: 80-ąją
minutę antraąją geltoną kortelę gavo ir iš aikštės buvo
pašalintas mūsiškių puolėjas,
visas rungtynes rengęs greitus
išpuolius, Lukas Čeikauskas.
Turėdami kiekybinę persvarą
panevėžiečiai sugebėjo išsaugoti jiems palankų rezultatą.
Kas teikia vilčių?
Pirmoji nesėkmė, žinoma, apkartino rokiškėnams
futbolininkams nuotaiką. Tačiau sezonas bus netrumpas,
ir mūsiškiai dar turės progą
atsirevanšuoti
varžovams.
Kitos rungtynės numatomos
išvykoje, mūsiškių varžovais
bus seni geri bičiuliai ir varžovai Panevėžio „Atomo“
futbolininkai. Akivaizdu, kad
jie – vieni favoritų, tad laukia
sudėtinga kova.
Džiugina ne tik kovingas
rokiškėnų žaidimas, bet ir žiūrovų dėmesys futbolui. Nors
šį savaitgalį netrūko įvairiausių sportinių ir ne tik renginių,
rokiškėnai rungtynėms skyrė
nemenką dėmesį. Palaikyti
savosios komandos atėjo ir
nuolatiniai sirgaliai, ir daug
naujų veidų. Ypač įdomu tai,
kad susirinko daug jaunimo,
paauglių. Be to, originaliai
komandą pasveikino stadiono
kaimynai: savo namo balkone
iškėlė milžinišką plakatą, palaikantį mūsų komandos kapitoną G. Sirvydį.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ

todailininkė Birutė Dapkienė
apjojo namų kiemą nešina
istorine vėliava, pademonstravo keletą dailiojo jojimo
elementų. Globotiniai džiaugėsi smagia pažintimi su jos
augintiniais: gražuoliu žirgu ir
poniuku.
Kitas gimtadienio renginys
– mielas Bajorų lėlių teatro
vizitas.
Jei karantino sąlygos leis,
tikimasi, kad šiemet įvyks
ir tradicinė giesmių popietė.
Taip pat globotiniai, kiek leidžia karantino sąlygos, jau
repetuoja smagų šokį. Į jį ketinama įtraukti visus: ir sportuojančius, ir neįgaliojo vežimėlyje sėdinčius.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ
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Camino Lituano: IV diena
„Rokiškio Sirena“ tęsia straipsnių ciklą „Camino
Lituano“, kuriame rokiškėnai verslininkai Audronė ir
Algimantas Šablinskai, dalinasi savo įspūdžiais ir pamąstymais iš 18 dienų trukusio žygio pėsčiomis piligrimų keliu po Lietuvą.
Ketvirtas etapas. Rusliai – Pakruojis
2021 m. balandžio 21 d.
Lygumai mus pasitiko nelygumais. Toks kalambūras gaunasi, kai prie miestelio prieini
iš pietų pusės. Tris dienas nematę net mažiausio nelygumo
čia turėjom įveikti tikrą „Everestą“. Miestelis tvarkingas,
jaukus, kažkaip per sovietmetį
sugebėjęs išsaugoti centrinėje aikštėje paminklą Vytautui
Didžiajam. Labai įspūdinga
geltonų plytų bažnyčia, prieš
pat pirmą pasaulinį, pastatyta
klebono rūpesčiu ir parapijiečių lėšomis. Retai taip būdavo
Lietuvoj, kad žmonės patys
statytųsi bažnyčią, matyt, la-

bai derlingos šitos lygumos,
turtingi valstiečiai gyveno.
Sugaišome čia valandą, kol
vietos bibliotekoje apsiforminau dokumentus, skaitytojo
bilietui gauti, kad galėčiau
prisėdęs prie kompiuterio išsiusti jums laiškelį...
Pakruojo rajone lygumos
nesitraukia, bet Kelias įvairesnis, posūkiuotas, išvagotas lėtų upeliūkščių, atsirado
krūmynų, miškelių, net pora
ąžuolynų užtikom. Jau galvojom, kad eilinė „darbo diena“
taip ir baigsis ramiai, be didesnių įspūdžių ir sukrėtimų,

kai baigiantis Paliečių kaimui
mus pašaukė. Pašaukė vardu,
kas buvo dar labiau keista, o
atsisukę pamatėm į mus atskubančią jauną moterį. Prie
vartelių susipažinom: „aš
Kristina piligrimė“ – pasakė
ir mostelėjusi ranka pakvietė iš gryčios savo vyrą Igorį.
„Mes sekame jūsų žygį Fb ir
šiandien laukėme jūsų, labai
prašom, užeikit pas mus arbatos“ – svetingai su entuziazmu
sučiauškėjo Kristina. Neįtikėtiną istoriją išgirdome prisėdę
ant sėdmaišių, gerdami arbatą
ir kimšdami meduolius. Kristina ir Igoris piligrimai, tik
prieš kelias savaites įveikę
Camino Lituano nupirko šią
sodybą Paliečių kaime ir jau
baigia čia įrengti nakvynės
namus kitiems piligrimams.
Pasirodo, eidami pro šalį ir

pamatę užrašą „Parduodama“
nieko vienas kitam nesakė,
bet visą dieną abu audė tą
pačią mintį. Vakare Kristina
Igorio paklausė: „Kaip tau ta
gryčia“? „Tu galvoji tą patį ką
ir aš“? – nususiturėjo nenusijuokęs Igoris. Taip spontaniškai gimusi idėja greitai įgavo
pagreitį: tik prieš dvi savaites
nupirkta troba jau pasikeitusi
negrįžtamai – išbetonuotos
grindys, paruošta vieta terasai,
įrengta vietinė kanalizacija,
dar bent mėnuo ir pirmieji piligrimai drąsiai galės glaustis
naujajame alberge. Tik Kelyje gali įvykti tokie stebuklai,
tik puikiems žmonėms darant
tokius nuostabius darbus gali
taip sektis. Sėkmės ir sveikatos belieka palinkėti Kristinai
ir Igoriui, o mes visi palaikykime juos mintimis. Ir te išsi-

pildo jų svajonė dar šį rudenį
įveikti Camino de Santiago
prancūziškąjį kelią! Buen camino!
Tačiau tuo šios dienos siurprizai dar nesibaigė. Linksmai besišnekučiuojant su
naujaisiais draugais, suskambo mano telefonas. Skambino
bičiulis Marius širdyje irgi
piligrimas, tik niekaip nežengiantis pirmojo žingsnio ir
nepradedantis savojo Kelio.
„Alio! Kur esat? Iki septynių
turite būti Pakruojo dvare!
Ten jums užsakytas kambarys ir vakarienė”. Nespėjau
net padėkoti, ką ten padėkoti, nespėjau net išsižioti, kai
Marius padėjo ragelį. Marius tikras „artistas“, tik jis
vienas sugeba daryti tokius
siurprizus. Pamenu, kai mes
su kompanija, baiginėjom

dviejų savaičių žygį dviračiais aplink Lietuvą, panašiai
buvo. Visą dieną „pompinę“
prieš vėją, baisiai nusikalę,
kažkur ties Biržais sulaukėm
Mariaus skambučio: „paskubėkit, pirtis šąlą, o alus šyla!
Visiems užsakyta sodyba prie
karstinio ežeriuko, pailsėsit,
atsigausit ir su energija rytoj
baigsit savo „Tūkstantmečio
žygį aplink Lietuvą“. Va toks
tas Marius. Ačiū, pavalgėm
bajoriškai ir pagyvenom dvariškai. Taigi, atsidėkodami,
vieną etapą dedikuojam Tau
Mariau ir linkim nuo minčių
pereiti prie darbų ir svajones
paversti realybe. Būk vyras
Mariau, ženk tą savo pirmą
žingsnį...
Ketvirtas etapas: Rusliai –
Lygumai – Paliečiai – Pakruojo dvaras. Lygiai 25 km.

informacinė sistema. Reikia
akcentuoti žmonėms: jūs lengvai ir paprastai galite gauti
informaciją apie tai, kokios
paslaugos jums ar jūsų artimajam žmogui priklauso. Ir
nereikia visos naštos iš karto
užsiversti ant savo pečių, priimti drastiškų sprendimų“, –
kalbėjo pašnekovė.
Tad ką ji patarė šiai moteriai? „Patarimas ne tik jai,
bet ir visiems, kurie atsiduriate tokioje situacijoje: neskubėkite spręsti nepasitarę
su Socialinės paramos centro
specialistais“, – pabrėžė A.
Kaupienė.
Daugybė paslaugų,
apie kurias
nė neįtariate
Jei ši moteris susipažintų
su informacine sistema svetainėje www.socsketis.lt, ar
kreiptųsi į Socialinės paramos centrą, ji sužinotų, kiek
daug pagalbos ji gali gauti.
A. Kaupienė užsiminė, kad
centras šiuo metu įgyvendina puikų projektą, susijusį
su integralia priežiūra. Kai
kiekvienam tokios priežiūros
atvejui pasitelkiama ištisa
specialistų grupė, pradedant
atvejo vadybininku, baigiant
masažistu. Ar tokio spektro
pagalbą gali suteikti artimas
žmogus, kuris, nepaisant jo
gerų norų ir nuoširdumo, vis-

gi nėra specialistas? O gal
slaugomajam labiau praverstų ne tik artimųjų pasiaukojimas, bet ir kvalifikuoto personalo paslaugos ir patarimai?
Galbūt sunkią atsakomybės
naštą rūpintis neįgaliuoju prisiėmusiam artimam žmogui
pačiam reikia pagalbos? Gal
jam praverstų, pavyzdžiui,
atokvėpio galimybė? O kur
dar kalba apie išsaugotą darbo vietą, pilnavertį socialinį
gyvenimą, tolesnių bedarbystės problemų prevenciją.
Atrodytų, tokia kasdieniška
situacija, bet kiek sudėtingų
uždavinių ji kelia... Ir elgtis
tokioje situacijoje pagal įsivyravusį visuomenėje modelį
tikrai ne visuomet yra prasminga
„Žmonės dar įpratę elgtis,
kaip anksčiau. Bet situacija kasmet keičiasi, kasmet
daugėja įvairiausių socialinių paslaugų. Ir tas, kuris su
jomis anksčiau nesusidūrė,
nenuostabu, kad menkai apie
jas žino. Jis net nepagalvoja, koks platus šių paslaugų
spektras. Kad jis gali kreiptis
pagalbos, ir ji jam bus suteikta. Todėl ir sakau, kad šis projektas yra aukso vertės. Ir ne
tik Rokiškio miesto, rajono,
bet ir visos Lietuvos žmonėms“, – sakė A. Kaupienė.
„Rokiškio Sirenos“
inform.

• Dvi merginos, vyresnės nei

• Siūlausi darbo dienomis

Savalaikė informacija apie socialines paslaugas keičia gyvenimus

Pokalbį su rajono tarybos nare Audrone Kaupiene
(nuotr.) norėjome pradėti
nuo klausimo, kuo svarbus
visuomenei
„Bendradarbiavimas ir informacijos
apie socialines paslaugas
sklaida Rokiškio mieste“
(08.6.1-ESFA-T-927 Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas), kurį su
partneriais vykdo Socialinės paramos centras. Tikėjomės išgirsti tiesiog keletą
gražių žodžių. Tačiau ponia Audronė, kuri daugybę
metų pati skyrė socialinių
paslaugų sistemos plėtrai
mūsų rajone, pasakė atvirai: tokia sistema keičia...
žmonių gyvenimus.
Tai, ko labai seniai
reikėjo
„Širdis džiaugiasi matant
tokį sėkmingą ir tokį reikalingą projektą“, – kalbėjo A.
Kaupienė. Ji atvira: tokia sistema labai reikalinga. Ir žinia
apie ją visuomenėje turi sklisti
kuo sparčiau ir plačiau. Ir ne
tik mūsų rajone. Kodėl? „Nes
tokia informacija gali keisAUGALAI

• Pigiai pomidorų daigus.

Tel. 8 676 17 107. Rokiškis
BUITINĖ TECHNIKA

• Veikiančią, tvarkingą skalbimo
mašiną LG. Tel. 8 679 05 801.
Rokiškis
• Veikiantį, tvarkingą šaldytuvą
Beko. Tel. 8 679 05 801.
Rokiškis
DOVANOJA

• Dovanojame šuniuką, dviejų

metų, suaugęs, žemesnis nei iki

ti žmonių likimus“, – tiesiai
šviesiai įvardino pašnekovė.
Ir tai ne mandagumo žodžiai.
Ji savo teiginį įrodė pavyzdžiu
iš nesenos praktikos.
Neskubėkite spręsti
nepasitarę
Kaip pasakojo pašnekovė,
prieš keletą dienų į ją kreipėsi moteris iš Rokiškio rajono
nedidelio miestelio. Ji rūpinasi senučiuku tėvu, neseniai
atšventusiu 90-metį. Nenuostabu, kad tokio garbaus amžiaus žmogaus sveikata nėra
stipri, jam reikia slaugos ir
priežiūros. „Kaip pas mus
kelių. Motina spanielė, tėvas
nežinomas. Ieškome mylinčios
šeimos. Tel. 8 621 18 896.
Rokiškis
• Dovanoju įvairių talpų stiklainius.
Tel. 8 631 99 981.
Rokiškis
• Už saldainių dėžutę atiduodu
gėles. Tel. 8 680 28 858.
Rokiškis
• Dovanojame sėklines bulves
Rokiškyje. Tel. 8 611 27 116.
Rokiškis
• Dovanojamas ožys, dvi ožkos,
jauna, maža ožkytė ir ožiukas.
Kupiškio raj. Tel. 8 645 91 676.
Rokiškis

tokiu atveju daroma? Visuomenėje susiklostė modelis,
kad kažkuris iš vaikų ar anūkų turi „aukotis“: mesti darbą ir visą laiką skirti artimo
žmogaus priežiūrai“, – sakė
A. Kaupienė. Taip nusprendė
ir tą senuką prižiūrinti moteris. Jos auka yra labai skaudi
ir sunki jai pačiai. Moteris
jau priešpensinio amžiaus,
ir tame miestelyje, kuriame
gyvena, turi darbą. „Moteriai
jau daugiau nei 60 metų. Patys žinot, kokie „paklausūs“
darbo rinkoje tokio amžiaus
žmonės. Išeiti iš darbo nesunku. O kaip paskui į jį grįžti?“
DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Batus Adidas. 42 dydžio, nedaug
avėti. Netiko dydis. Kaina 30 Eur.
Tel. 8 682 31 964. Rokiškis
GYVULIAI, GYVŪNAI

– retoriškai klausė A. Kaupienė. Juk neaišku, kiek ilgai
reikės taip prižiūrėti garbų
žmogų. Ir nereikia pamiršti,
kad mylimam žmogui išėjus
į Amžinybę, jo artimieji lieka gyventi čia ir dabar. Kad
jiems reikia ir savo gyvenimu rūpintis: savo pajamomis,
darbo stažu. „Sprendimai,
nuo kurių priklauso tolesnis
žmogaus gyvenimas, neturi
būti priimami spontaniškai.
Pagalvokite, ar jums tikrai
reikia būtent tokio sprendimo? Ar gerai žinote visas
įmanomas alternatyvas? Štai
todėl kaip oras ir reikalinga ši
keliauti į naujus namus. Kaina 40
Eur. Tel. 8 687 19 631.
Rokiškis
• Dvi telyčias. Juodmargė
veršiuosis rugpjūčio pradžioje, o
kita - mėsinė, metų amžiaus.
Tel. 8 670 18 086. Kupiškis
• Veršingą (veršiuosis rugpjūčio
mėn. pradžioje) telyčią. Juodmargė,
geros karvės. Tel. 8 696 32 949.
Kupiškis
IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo. Galiu supjauti,
• 1 mėn. Siamo kačiukus, pasiruošę

suskaldyti ir sunešti jūsų malkas.
Savo įrankius turiu.
Tel. 8 624 68 676. Rokiškis

Nepriklausomas rajono laikraštis

dvidešimties metų, ieško laikino,
bet kokio darbo. Esame darbščios,
greitai mokomės. Galime namus
išvalyti. Sodinti, ravėti, malkas
sukrauti. Siūlyti įvairius variantus .
Tel. 8 601 67 660. Rokiškis
• Ieškau darbo aplinkos priežiūros
srityje. Turiu savo mašiną, galiu
dirbti ir kitokį darbą. Rokiškis ir
aplink. Tel. 8 625 28 988.
Rokiškis
• 42 metų vyras ieško darbo.
Tel. 8 608 28 256. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu dirbti įvairius
darbus. Tel. 8 677 17 546.
Rokiškis

pavedžioti šunį/šunis už nedidelę
kainą. Esu šešiolikmetė moksleivė,
puikiai galiu susitvarkyti su mažais
ar didesniais draugiškais šunimis.
Tel. 8 695 75 241.
Rokiškis
• 18 m. mergina ieško nuolatinio
darbo Rokiškyje. Esu darbšti,
kantri, sąžininga, mandagi, su
dideliu noru dirbti.
Tel. 8 672 01 325. Rokiškis
• 17 metų mergina ieško laikino
darbo vasarai Rokiškyje. Esu
kantri, darbšti, sąžininga, tvarkinga,
mandagi ir gera. Galėčiau pradėti
nuo birželio 28 d. Jei turite ką
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• Gelžbetoninius kuolus skirtus
Laisvės g.13

pasiūlyti, skambinkite.
Tel. 8 625 27 024. Rokiškis
• Ieškau darbo. Tel. 8 619 42 312.
Rokiškis
• 35 metų vyras ieško darbo.
Tel. 8 625 66 069. Rokiškis
• 39 metų vyras ieško darbo.
Galiu pjauti žolę, tvarkyti malkas
savo įrankiais. Tel. 8 602 21 055.
Rokiškis
• Ieškau darbo. Tel. 8 605 33 586.
Rokiškis

pjauti benzininiu pjūklu.
Tel. 8 606 10 353. Rokiškis
KITA

ganykloms tverti. Turime daugiau
200 vnt. Kaina sutartinė.
Tel. 8 621 27 703. Rokiškis
• Medsukį. 4 sekcijų, vartomos
sekcijos. Kaina 65 Eur.
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• Aliuminio talpas. Tinka laikyti
vandenį, sula, sultis. Kaina 20 Eur.
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• Statinę. Tinka alui, sulai, sulitims.
Nerūdijančio plieno. Kaina 55 Eur.
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
PASLAUGOS

SIŪLO DARBĄ

paslaugos. Taikos g. 19, Rokiškis.
Tel. 8 693 66 229. Rokiškis
• Kondicionieriai, šilumos siurbliai.
Tai ekologiška, šiuolaikiška ir
praktiška sistema, kuri suteiks
maksimalų jaukumą Jūsų namams.
Dirba automatiškai, mažai
priežiūros, lengvai valdoma.
Montavimas, konsultavimas.
Galimybė pirkti išsimokėtinai. Mus
rasite Taikos 1b-72, INRANGA.
Tel. 8 605 68 654. Rokiškis
• Tvarkau kapus, raviu, sodinu,
laistau gėles, padedu puokštes,
uždegu žvakes. Tel. 8 678 09 998.
Rokiškis
• Kokybiškai atliekame kapavietės
pamatėlio apdailą mozaikiniu tinku.
Galime prižiūrėti jūsų artimųjų
kapus ištisus metus. Laistome,
ravime, uždegame žvakes,
padedame gėles ir t.t.
Tel. 8 620 21 782. Rokiškis
• Atlieku apdailos, santechnikos,
elektros remonto darbus, atlieku
langų, durų apdailą po montavimo.
Tel. 8 675 29 775. Rokiškis

• Medinius garažo vartus. 2,60 ×

• Skubiai reikalingi 5 užsakymų

surinkėjai darbui Olandijoje.
Reikalinga anglų k. bent A2 lygiu
ir motyvacija dirbti. Atlyginimas
- 10,50 Eur/val. (bruto) visoms
amžiaus grupėms. Atlyginimas
mokamas kas savaitę. Pirmenybė
teikiama esantiems Olandijoje.
Tel. 8 637 08 855. Rokiškis
• Skubiai reikalingi 4 krovėjai
darbui Olandijoje (konteinerių
iškrovimas). Reikia mokėti
susikalbėti anglų k. ir motyvacija
dirbti. Atlyginimas: 10,50 Eur/val.
(bruto) visoms amžiaus grupėms.
Atlyginimas mokamas kas savaitę.
Tel. 8 637 08 855. Rokiškis
• Siūlomas darbas miškavežio
vilkiko vairuotojui.
Tel. 8 687 33 067. Rokiškis
• Ieškome darbuotojų su vidutine/
gera vokiečių kalba, vasaros metu
4/6/8 savaites dirbti Vokietijoje,
slaugoje. Pageidavimas susikalbėti
vokiškai. Įdarbinimas oficialus
Lietuvoje. Kaina 1400 Eur.
Tel. 8 615 33 788. Klaipėda
• Ieškomas ūkvedys. Pastatų,
inžinierinių sistemų priežiūros
/ remonto darbai, smulkūs
santechnikos, elektros sistemų
priežiūros darbai, smulkūs
statybiniai / remonto darbai. Turėti
galiojantį B kategorijos vairuotojo
pažymėjimą. Kaina 850 Eur.
Tel. 8 698 89 604. Rokiškis
• Reikalingi pjūklininkai. Iš namų
ir į namus pervežame. Ieškome
pjūklininkų iš Rokiškio, Lukštų,
Juodupės. Tel. 8 630 22 595.
Rokiškis
• Siūlome darbą žurnalistei (-ui).
Tel. 8 677 08 977. Rokiškis
• Darbui lentpjūvėje, Rokiškyje,
reikalingas darbininkas, mokantis

2,10 m. Kaina 90 Eur.
Tel. 8 600 26 446. Rokiškis
• Laikrodį Samsung Galaxy watch.
Išsamesnė informacija telefonu.
Tel. 8 679 03 212. Rokiškis
• Sausas beržines malkas. Stambiai
skaldytos, ilgis apie 40 cm.
Tel. 8 624 90 330. Rokiškis
• Rankų darbo austines lovatieses.
Medvilnė-linas. Medvilnė-vilna.
Lovatiesės, takai, sofų užtiesalai.
Klojėti galima tiek gerąja, tiek
išvirkščiąja puse. Plotis 1.25 m,
Ilgis 1.95 m. Nuo 20 Eur už vnt..
Tel. 8 600 13 201. Rokiškis
• Šieną, šiaudus ritiniais.
Tel. 8 609 95 180. Rokiškis
• Šieną bei šiaudus ritiniais.
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Ekologišką medų.
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Malkas. Tel. 8 680 79 487.
Rokiškis
• Metalinę talpą kurui. Apie 300
litrų. Kaina 50 Eur.
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Lynus įžuvinimui, kaina sutartinė
. Tel. 8 636 31 334. Rokiškis
• Knygą Biblija vaikams. Kaina 3
Eur. Tel. 8 610 49 507.
Rokiškis
• Cemento likutį. Daugiau nei 20
maišų. Kaina 3 Eur.
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Skaldytus grindinio akmenis.
Kaina 40 Eur. Tel. 8 650 53 422.
Rokiškis
• Vandens talpą. 1 kub. m,
nerūdijančio metalo.
Tel. 8 678 04 030. Rokiškis
• Medinę pavėsinę.
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Airsoft automatą m4. Uždėtas
scop 1x45, veikia viskas tinkamai,
šaudo tiek automatiškai tiek
pavienių šūvių režimu. Defektai:
reikia naujos baterijos. Yra
pakrovėjas, nauja spyruoklė, yra
ir dėžė. Išsamesnė informacija
telefonu. Kaina 150 Eur.
Tel. 8 699 81 051. Rokiškis

PERKA

automobilius. Gali būti be tech.
apžiūros ar su defektais. Kaina
1000 Eur. Tel. 8 670 69 390.
Rokiškis
KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Xbox 360. Čipuotas, su žaidimais
ir televizorių. Viskas geros būklės.
Kaina sutartinė. Tel. 8 605 53 408.
Rokiškis
• Modemą. Kaina 20 Eur.
Tel. 8 692 62 959. Rokiškis
MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Geros būklės pianiną.

Tel. 8 600 38 897. Rokiškis
NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Ieškinių, procesinių dokumentų,

taikos sutarčių rengimas teismui,
įvairių prašymų, pretenzijų,
skundų rengimas. Konsultacijos,
dokumentų rengimas darbo
ginčų komisijoms. Kitos teisinės

Nepriklausomas rajono laikraštis

• Perkame įvairių markių

PENKTADIENIS 06.04
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:00 Įstatymas ir tvarka
09:45 Miuncheno
kriminalinė policija
10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Panoramytė
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:20 Kaip atsiranda
daiktai
16:40 Kalnų daktaras
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro
19:30 1000 pasaulio
stebuklų
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Dviračio žinios
22:00 Jaunasis popiežius
23:00 Skyrybų vadovas
draugėms

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas,
Lietuva
09:00 Įstatymas ir tvarka
09:45 Miuncheno
kriminalinė policija
10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Širdyje lietuvis
13:00 1000 pasaulio
stebuklų
14:00 Žinios
14:20 Laba diena,
Lietuva
16:20 Kaip atsiranda
daiktai
16:40 Kalnų daktaras
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Mano ir tavo žemė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Dviračio žinios

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:00 Įstatymas ir tvarka
09:45 Miuncheno
kriminalinė policija
10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Stilius
13:00 Mano ir tavo žemė
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:20 Kaip atsiranda
daiktai
16:45 Kalnų daktaras
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Vartotojų kontrolė
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas
22:55 Džeisonas Bornas

• Įvairių dydžių namų valdos

sklypus už miškų urėdijos. Graži
vieta, geras susisiekimas, šalia yra
autobusų stotelė. Tel. 8 657 75 999.
Rokiškis
• 2 kambarių butą. 40 kv.
m. Su daliniais patogumais,
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23:45 Įstatymas ir tvarka
00:30 Langas į valdžią.
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 1000 pasaulio stebuklų
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Širdyje lietuvis
04:55 Kaip atsiranda daiktai
05:15 Ponių rojus

05:45 Atsargiai! Merginos
06:15 Bakuganas. Šarvų sąjunga
06:40 Bailus voveriukas
07:05 Kung fu panda. Meistrų
paslaptys
07:35 Jeloustounas
08:35 Meilės sūkuryje
09:40 Vilties spindulys
11:50 Rojus
12:20 Kenoloto
12:22 Rojus
12:55 Tik tu – mano meilė

22:00 Jaunasis popiežius
23:00 Skyrybų vadovas draugėms
23:45 Įstatymas ir tvarka
00:30 Pasivaikščiojimai
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Mano ir tavo žemė
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Vakaras su Edita
04:55 Kaip atsiranda daiktai
05:15 Ponių rojus

05:45 Atsargiai! Merginos
06:15 Bakuganas. Šarvų
sąjunga
06:40 Bailus voveriukas
07:05 Kung fu panda.
Meistrų paslaptys
07:35 Jeloustounas
08:35 Meilės sūkuryje
09:40 Vilties spindulys
11:50 Rojus
12:20 Kenoloto

15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Jeloustounas
20:30 Prakeikti III
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Veidai minioje
22:25 Vikinglotto
22:30 Veidai minioje
23:15 Jėga ir Kenoloto
23:18 Veidai minioje
00:20 Naktinė pamaina
01:15 Atostogos rifuose
02:05 Makgaiveris
02:55 Iš Los Andželo į Vegasą
03:20 Ką mes veikiame
šešėliuose
03:45 Naktinė pamaina
04:35 Atostogos rifuose
05:45 Atsargiai! Merginos

06:30 Svaragini. Amžina

12:22 Rojus
12:55 Tik tu – mano meilė
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Jeloustounas
20:30 Prakeikti III
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Plėšikai
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Plėšikai
00:10 Naktinė pamaina
01:10 Atostogos rifuose
02:00 Makgaiveris.
02:55 Iš Los Andželo į Vegasą
03:20 Ką mes veikiame
šešėliuose
03:45 Naktinė pamaina
04:35 Atostogos rifuose
05:45 Atsargiai! Merginos

06:30 Svaragini. Amžina
draugystė

00:55 Vasara vasarį
02:30 Klausimėlis
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema
04:00 Vartotojų kontrolė
04:55 Kaip atsiranda daiktai
05:15 Ponių rojus

05:45 Atsargiai! Merginos
06:15 Bakuganas. Šarvų sąjunga
06:40 Bailus voveriukas
07:05 Kung fu panda. Meistrų
paslaptys
07:35 Jeloustounas
08:35 Meilės sūkuryje
09:40 Vilties spindulys
11:50 Rojus
12:20 Kenoloto
12:22 Rojus
12:55 Tik tu – mano meilė
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba

Nepriklausomybės a., Rokiškis.
Pirmasis aukštas, atskiras įėjimas,
patogi vieta. Kaina 20000 Eur.
Tel. 8 622 37 821. Rokiškis
• Sodybą Rokiškio raj.,
Panemunėlio sen., Skirų k. . Kaina
3000 Eur. Tel. 8 645 87 075.
Rokiškis
• 2 kambarių butą Taikos g. 19,
bendrabučio tipo. Namas po
renovacijos, yra vonios kambarys.
Butas suremontuotas, naujai
išvedžiota elektros instaliacija.
Parduodamas be baldų. Kaina
23000 Eur. Tel. 8 674 23 855.
Rokiškis
• Pusę namo Žiobišyje. 10 min. iki
Rokiškio. Antrasis aukštas, 97 kv.
m. Miestelio vandentiekio, nuotekų
sistemos. Šildymas kietuoju kuru.

17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Ralfas Griovėjas 2
21:50 Žvaigždžių karai. Paskutiniai
džedajai
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Žvaigždžių karai. Paskutiniai
džedajai
00:55 Mirtinas vėjas
02:30 Pasmerkti. Kauno romanas
04:15 Makgaiveris
05:05 Iš Los Andželo į Vegasą

draugystė
08:00 Volkeris, Teksaso
reindžeris
10:00 Kalnietis
11:00 Širdele mano
12:10 Būrėja
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Uždraustas vaisius
15:30 Mano namai mano likimas
16:35 Labas vakaras,
Lietuva
18:30 Žinios
19:30 Stebuklas
20:30 Turtuolė varguolė
21:30 Žinios
22:30 Tamsos baikeris
00:40 Strėlė
01:35 Pasmerktas būrys
03:15 Volkeris, Teksaso
reindžeris
04:50 Kalnietis

07:20 Mano virtuvė geriausia
08:35 Šuo

08:00 Volkeris, Teksaso
reindžeris
10:00 Kalnietis
11:00 Širdele mano
12:10 Būrėja
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Uždraustas vaisius
15:30 Mano namai - mano
likimas
16:35 Labas vakaras,
Lietuva
18:30 Žinios
19:30 Stebuklas
20:30 Turtuolė varguolė
21:30 Žinios
22:30 Karo šunys
00:45 Strėlė
01:40 Tamsos baikeris
03:25 Volkeris, Teksaso reindžeris
04:55 Alchemija
05:20 RETROSPEKTYVA

07:20 Mano virtuvė geriausia
08:35 Šuo
09:40 Pėdsakas
10:35 Iškvietimas

15:30 Mano namai - mano likimas
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 Stebuklas
20:30 Turtuolė varguolė
21:30 Ponas ir ponia Smitai
23:50 Mirties apsuptyje
01:55 Nenugalimieji. Narsos
įstatymas
03:40 Karo šunys

06:30 Svaragini. Amžina
draugystė
08:00 Volkeris, Teksaso
reindžeris
10:00 Kalnietis
11:00 Širdele mano
12:10 Būrėja
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Uždraustas vaisius

07:20 Mano virtuvė
geriausia
08:35 Šuo
09:40 Pėdsakas
10:35 Iškvietimas
11:35 Mentalistas
12:35 CSI. Majamis
13:35 Mano virtuvė geriausia
14:55 Šuo
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas

Du balkonai, erdvūs kambariai.
Atskiras įvažiavimas, įėjimas.
Rūsys kuriame stovi katilas. Didelis
ūkinis pastatas, 17.5 a. Kaina
12900 Eur. Tel. 8 600 98 909.
Rokiškis
• Sodą su nameliu. 6,5 a, yra
elektros instaliacija, po namų rūsys,
pirtelė, šiltnamis, sandėliukas,
vanduo laistymui. Kaina 4000 Eur.
Tel. 8 679 35 608. Rokiškis
• 52 arų žemės ūkio paskirties
sklypą netoli Rokiškio. Kaina 2500
Eur. Tel. 8 674 22 216.
Rokiškis
• Didįjį metalinį garažą.
Panemunėlio gel.st.
Tel. 8 610 72 268. Rokiškis
• Dviejų kambarių, 60 kv. m butą,
dvibučiame name, Žiobiškyje. 1
aukštas. Autonominis šildymas.
Rūsys 30 kv. m. Atskira namų
valda, 24 a. Mūriniame ūkiniame
pastate garažas, virtuvė, du
sandėliukai, tvartas, daržinė.
Kitoje gatvės pusėje tvenkinys.
Kaina 15000 Eur.

Tel. 8 623 00 082. Rokiškis
• Dviejų aukštų namą su garažu
ir rūsiu po visu namu Kalvių k.
Bendrasis plotas – 248,13 kv. m.
Namas statytas 1986 m., atnaujintas
stogas, sudėti plastikiniai langai.
Sklypas kraštinis, erdvus – 28,98
arų, yra ūkinis pastatas. Asfaltuotas
privažiavimas. Kaina 38000 Eur.
Tel. 8 686 52 975. Rokiškis
• Erdvų, 3 kambarių butą
Rokiškyje. 64,65 kv.m, Jaunystės
g. Trečiasis aukštas, butas šviesus
ir šiltas (ne kampinis). Natūralus
medžio grindys, bute dominuoja
šviesios spalvos. Erdvi virtuvė,
įstiklintas, tvarkingas balkonas.
Didelis rūsys. Kaina 43000 Eur.
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Jaukų, šviesų 1 kambario butą.
Didelis kambarys su niša, lieka
dalis baldų. Pietinė pusė, tvarkinga
laiptinė, kodinės durys. Butui
priklauso rūsys. Pigus išlaikymas.
Pirmasis aukštas. Kaina galutinė.
Kaina 20000 Eur.
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis

09:40 Pėdsakas
10:35 Iškvietimas
11:35 Mentalistas
12:35 CSI. Majamis
13:35 Mano virtuvė geriausia
14:55 Šuo
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Betsafe–LKL čempionatas.
Tiesioginė transliacija
21:00 Sunku nužudyti
22:55 Priverstinis kerštas
00:45 Velniški Stivo Ostino
išbandymai
01:35 CSI. Majamis

05:30 Nauja diena
06:30 Mūsų gyvūnai
07:00 „Netikėtas teisingumas“
08:00 „Paslaptys“
09:00 „Pėdsakas“
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“
11:00 „Žiedas su rubinu“
12:00 TV parduotuvė

11:35 Mentalistas
12:35 CSI. Majamis
13:35 Mano virtuvė geriausia
14:55 Šuo
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Betsafe–LKL čempionatas.
Tiesioginė transliacija
21:00 Žudikai
23:45 Sunku nužudyti
01:40 Velniški Stivo Ostino
išbandymai
02:25 CSI. Majamis

05:30 Nauja diena
06:30 Deutsche Welle pristato:
Keliautojo dienoraštis
07:00 „Netikėtas teisingumas“
08:00 „Paslaptys“
09:00 „Pėdsakas“
10:00 „Vieno nusikaltimo
istorija“
11:00 „Žiedas su rubinu“
12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių

18:30 Iškvietimas
19:30 Amerikietiškos imtynės
21:30 Ikaras
23:15 Žudikai
01:55 Velniški Stivo Ostino
išbandymai
02:35 CSI. Majamis

05:30 Nauja diena
06:30 Deutsche Welle pristato:
Greitis
07:00 „Netikėtas teisingumas“
08:00 „Paslaptys“
09:00 „Pėdsakas“
10:00 „Vieno nusikaltimo
istorija“
11:00 „Žiedas su rubinu“
12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių
12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
14:00 „Teisingumo agentai“
15:00 „Reali mistika“

• Autentišką pastatą (buvusi

valgykla), Panemunėlio miestelyje,
10 min. iki Rokiškio. 357 kv. m, po
pastatu rūsys. Erdvi salė, židinys.
Miestelio vandentiekis. Kaina
11500 Eur. Tel. 8 600 98 909.
Rokiškis
• 7,5 ha ž.ū. paskirties sklypą,
Kurklietiškio kaime. Galima
ir nuomai. Tel. 8 685 08 515.
Rokiškis

12:15 Tiek žinių
12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
14:00 „Teisingumo agentai“
15:00 „Reali mistika“
16:00 Reporteris
16:30 Alfa taškas
17:00 „Netikėtas teisingumas“
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo
istorija“
19:30 Alfa taškas
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“
21:30 „Žiedas su rubinu“
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 „Netikėtas teisingumas“
00:30 „Teisingumo agentai“
01:30 „Žiedas su rubinu“
02:20 „Vieno nusikaltimo
istorija“
03:10 „Netikėtas teisingumas“
03:55 Alfa taškas
04:15 Mažos Mūsų Pergalės
04:25 Mūsų gyvūnai
04:50 „Reali mistika“

12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
14:00 „Teisingumo agentai
15:00 „Reali mistika“
16:00 Reporteris
16:30 Alfa taškas
17:00 „Netikėtas teisingumas“
18:00 Reporteris
18:25 Rubrika "Europa - tai aš"
18:30 „Vieno nusikaltimo
istorija“
19:30 Alfa taškas
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“
21:30 „Žiedas su rubinu“
22:30 Reporteris
22:55 Rubrika "Europa - tai aš"
23:00 Alfa taškas
23:30 „Netikėtas teisingumas“
00:30 „Teisingumo agentai“
01:30 „Žiedas su rubinu“
02:20 „Vieno nusikaltimo
istorija“
03:10 „Netikėtas teisingumas“
03:55 Alfa taškas
04:15 Mažos Mūsų Pergalės
04:25 Kaimo akademija
04:50 „Reali mistika“

16:00 Reporteris
16:30 Atliekų kultūra
17:00 „Netikėtas teisingumas“
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“
19:30 Nauja diena
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“
21:30 „Žiedas su rubinu“
22:30 Reporteris
22:50 Sportas
22:58 Orai
23:00 Bušido ringas. Tarptautinis
turnyras „BUSHIDO KOK 2021"
23:30 „Netikėtas teisingumas“
00:30 „Teisingumo agentai“
01:30 „Žiedas su rubinu“
02:20 „Vieno nusikaltimo istorija“
03:10 „Netikėtas teisingumas“
03:55 Bušido ringas. Tarptautinis
turnyras „BUSHIDO KOK 2021"
04:15 Vantos lapas.
04:40 Kaimo akademija
05:00 Atliekų kultūra
05:20 „Reali mistika“
plotas prie Iki parduotuvės.
Tel. 8 698 04 622. Rokiškis
• Ieškau 1 kambario buto nuomai
Rokiškyje, su baldais. Kaina 100
Eur. Tel. 8 609 67 861.
Rokiškis
TRANSPORTO PRIEMONĖS

NUOMA

• Išnuomojamas prekybos, paslaugų
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• Peugeot 807. 2004 m., 2179
kub. cm, 94 kW, dyzelis. El.
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veidrodėliai, el. durys, autopilotas,
laisvų rankų įranga, lietaus jutiklis,
7 sėdynės, galinė užuolaida, šuns
vežimo tinklas, kablys, 4 žeminės
padangos su ratlankiais. Kaina
2200 Eur. Tel. 8 699 86 770.
Rokiškis
• Labai geros būklės miesto dviratį.
Naudotas kelis kartus. Kaina 290
Eur. Tel. 8 603 77 107.
Rokiškis
• Citroen c5. Nušovė hidraulio
siurbliukas. O visa kita – sėdi ir
leki. Kaina su papildomais ratais
350 Eur. Nėra TA.
Tel. 8 642 79 495. Rokiškis
• Motorolerį Piagio Liberty. 2001
m., 150 kub.cm, be TA. Geros
būklės. Kaina 700 Eur.
Tel. 8 614 55 406. Rokiškis
• Važiuojantį dviratį. Kaina 10 Eur.
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• Opel Vectra. TA dar yra iki metų
pabaigos. Nesupuvusi, turbinos

defektas. Kaina 400 Eur.
Tel. 8 675 63 386. Rokiškis
• Nebrangiai tvarkingus, senovinio
dviračio rėmus kaimo sodybai,
kolekcionieriui, teatro rekvizitui.
Tel. 8 608 33 063. Rokiškis
• Vaikišką dviratį. Kaina 50 Eur.
Tel. 8 623 96 132. Rokiškis
• Automobilį Mitsubishi Carisma.
1998 m., 1,9 l, 66 kW, su TA.
Kaina 270 Eur. Tel. 8 608 41 444.
Rokiškis
• VW Sharan. 1,9 l, dyzelis, be TA,
juodas, kablys, 7 sėdimos vietos,
nesupuvęs. Kaina 300 Eur.
Tel. 8 672 48 125. Rokiškis
• VW Touran. 2006 m., 2 l, dyzelis,
nauja TA, juodas. Kaina 2000 Eur.
Tel. 8 621 72 973. Rokiškis
• Volvo v50. 2.4 l, 132 kW. TA
iki 2022.10. Reikia tvarkyti
generatorių, per daug krauna, bet
važiuoti galima. Automatinė greičių
dėžė. Kaina 1600 Eur.

Tel. 8 645 07 470. Rokiškis
• VW Passat B5. 1998 m., 1.9 l,
TDI, 81 kW . Kaina 400 Eur.
Tel. 8 687 86 901. Rokiškis
• Audi A4. Smulkūs kėbulo
defektai. Kaina 650 Eur.
Tel. 8 662 55 190. Rokiškis
TRANSPORTO PRIEMONIŲ
DALYS

• Suzuki lietus ratlankius. R17, su

vasarinėmis, 215/55 padangomis,
protektoriaus gylis 7 mm. Tarpai
114/60. Kaina 270 Eur.
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Tvarkingus Porsche lietus
ratlankius BBS, R-19, skirtingų
pločių, 235/35 ir 295/30. Padangos
nedaug važiuotos, 2020 m., 39 sav.
Pilot Alpin m+s, tarpai 130/71,5.
Kaina 100 Eur. Tel. 8 674 53 910.
Kupiškis
• Tvarkingus, originalius lietus
ratlankius. R20, automobiliui Audi

Q7. Padangos vasarinės, 285/45,
tarpai 130, nelankstyti, nevirinti.
Kaina 850 Eur. Tel. 8 674 53 910.
Kupiškis
• Naudotos M+S padangas. 185/65,
R15, 4 vnt. Išsamesnė nformacija
telefonu, į SMS neatsakau. Kaina
60 Eur. Tel. 8 605 03 189.
Rokiškis
• Opel Frontera B dalis.
Tel. 8 620 70 069. Rokiškis
• Motociklų, motorolerių padangas.
Kaina 10 Eur. Tel. 8 645 87 075.
Rokiškis
• Dalimis 2001 m., Sanjong
Muso, 2,9 l, TD. 1999 m., Renault
Laguna, 4 durelių, universalas,
1.9 l, TD. 2004 m., Ford Fiesta, 4
durelių, 1,4 l, TDI.

Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• 2014 m. VW Passat vasarines
padangas, 205/55, R16, su
ratlankiais. Protektoriaus gylis 7
mm.. Kaina 100 Eur.
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• Mitsubishi Pajero, 2.5 l, variklio
galvutę. Geros būklės.
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• 1990 m. VW Passat žibintus,
veidrodėlius, posūkių žibintus.
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Ford Galaxy, 1999 m. dalimis. 1.9
l, TDI, 85 kW. Tel. 8 612 48 499.
Kupiškis
• Spyruokles. Suderinamumas su
lengvaisiais automobiliais Ford
Focus Mk1, Universalas (DNW).
Pagaminimo metai 02.1999 -
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11.2004. Kaina 50 Eur.
Tel. 8 693 71 549. Rokiškis
• Kuro purkštukus, tinkančius
Mercedes-C200, Mercedes-C220,
Mercedes-C270, MercedesCLK270, Mercedes-E200,
Mercedes-E220, Mercedes-E270.
Kodai 0445110100 ir 0445110072.
Tikrinti. Atitinka visus parametrus.
Yra 4 vienetai.Analogai 04451100
71,044511072,0445110099. Kaina
40 Eur. Tel. 8 636 00 696.
Rokiškis
• 2004 m. VW Touran, 2 l, dyzelis
dalimis . Tel. 8 606 14 217.
Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, Žiguli dalis.
Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• VW Passat B5+ dalimis. 1.9 l, 96
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Birželio 1-oji,
antradienis,
23 savaitė

Sotūs sumuštiniai su silke ir avinžirniais

Ingredientai:
• 2 riekės duonos
• 100 gramų avinžirnių (virtų
arba nusunktų konservuotų)
• 1 šaukštas alyvuogių aliejaus
• 4 gabalėliai silkių filė
• 80 gramų kreminio sūrio
(arba tepamo varškės sūrelio)
• 0.5 šaukštelio kario prieskonių
• 0.5 šaukštelio rūkytos paprikos miltelių (arba saldžios paprikos)
• žiupsnelis druskos
• šiek tiek žalumynų (čiobrelių, petražolių, krapų ar kt.

Iki Naujųjų liko 213 dienų
TTarptautinė vaikų gynimo diena
Vasaros pradžia
Saulė teka 4.51 val.,
leidžiasi 21.43 val.
Dienos ilgumas 16.52 val.
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius
šiandien švenčia:

Galindė, Hortenzija, Jodaugas,
Jogaila, Justinas, Juvencijus,
Konradas.
Rytoj: AAlgis, Auksė, Ąžuolas,
Ąžuolė, Ąžuolis, Erazma, Erazmas,
Eugenija, Eugenijus, Razma,
Razmas.
Poryt: Dovilė, Kletas, Karolis,
Karolina, Klotilda, Tamara,
Tautkanta, Tautkantas, Tautkantė,
Tautmantas, Tautmantė, Tilda.

Gaminimas:
Avinžirnius dubenyje sumaišyti su alyvuogių aliejumi, kario prieskoniais, žiupsneliu druskos ir rūkytos paprikos milteliais (taip paruoštus avinžirnius kartais aš dar
pašildau sausoje keptuvėje, bet tas nebūtina). Duonos riekeles iš abiejų pusių paskrudinti sausoje keptuvėje, kad sušiltų ir labai lengvai rustelėtų. Riekeles aptepti
kreminiu sūreliu. Ant viršaus dėti silkės gabalėlių ir berti avinžirnių. Patiekiant
galima papuošti žalumynais (čiobreliais, krapais, petražolėmis ar kt), pabarstyti
paprikos dribsniais.

Orų prognozė birželio 1-3 d.

Dienos citata

„Šykštuolis pamiršta,
kaip greitai bėga laikas
ir koks trumpas gyvenimas"
(D. Didro).

Diena
Birželio 1 d.

Šiandien pasaulio
istorijoje

1880 m. pradėjo veikti pirmoji vieša telefono būdelė
JAV - kompanija „Connecticut
Telephone Co“ ją įrengė savo
biure Niu Heveno pastate „Yale
Bank Building“.
1941 m. per Antrąjį pasaulinį
karą britų pajėgos pasitraukė iš
Kretos, o Irake įžengė į sostinę
Bagdadą ir į valdžią sugrąžino
šešerių metų amžiaus regentą
Faisalą.
1946 m. mirties bausmė
įvykdyta Rumunijos generolui ir
valstybės veikėjui, provokiškajam diktatoriui Jonui Antonesku.
1996 m. Ukraina tapo nebranduoline valstybe - paskutinės branduolinės raketos buvo
išgabentos į Rusiją.

Šiandien Lietuvos
istorijoje

1434 m. Gorodoko mieste
Lenkijoje mirė Lenkijos karalius
ir Lietuvos didysis kunigaikštis
Jogaila.
1920 m. išleistas pirmasis
šaulių laikraščio „Trimitas“ numeris.
1992 m. Kauno Soboras (šv.
Arkangelo Mykolo bažnyčia) sugrąžintas katalikų Bažnyčiai.
1994 m. veiklą pradėjo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Post scriptum
Dėl kvailos galvos –
kojoms vargas.

kW . Kaina 10 Eur.
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Audi A4 dalimis. Kaina 1 Eur.
Tel. 8 628 47 947. Kupiškis
• Audi A4 dalimis. Kaina 1 Eur.
Tel. 8 628 47 947. Kupiškis
• Citroen Xantia Picasso dalimis.
Kaina 1 Eur. Tel. 8 628 47 947.
Kupiškis
• VW Golf 2 dalimis. 1.6 l, 44 kW,
TD. Kaina 30 Eur.
Tel. 8 695 68 560. Rokiškis
VAIZDO TECHNIKA

• LG televizorių. Veikentis, bet

reikalingas priedėlis. Kaina apie
100 Eur. Įstrižainė 80 cm.
Tel. 8 619 52 150. Rokiškis
ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Labai geros būklės ravėtuvą

bulvėms. Dedamas ant vagotuvo.
Kaina 80 Eur. Tel. 8 695 68 560.
Rokiškis
• Lenkišką dalgį. Kaina 270 Eur.
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Krautuvo kaušą. Reikia remonto.
Kaina 120 Eur. Tel. 8 625 17 722.
Kupiškis
• Rotacinę šienapjovę. Nedaug
naudota. Kaina 350 Eur.
Tel. 8 625 17 722. Kupiškis
• Tvirtus, gerus volus. Kaina 120
Eur. Tel. 8 625 17 722.
Kupiškis
• Frontalinį krautuvą. Buvo
naudotas MTZ 80. Kaina 820 Eur.
Tel. 8 625 17 722. Kupiškis
• Naudotą bulvių rūšiuotuvą

Rolmet. Naudotas tik 5 metus,
pirktas naujas, būklė puiki, yra
sietai, visi priedai, kurie skirti
naujam rinktuvui. Kaina 3100 Eur.
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• Galingą didmaišių keltuvą,
kabinamą prie traktoriaus galo.
Kaina 350 Eur. Tel. 8 674 22 216.
Rokiškis
• Trašų barstytuvą. Kaina 100 Eur.
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• MTZ dalis. Viskas veikia puikiai.
Kaina 15 Eur. Tel. 8 695 68 560.
Rokiškis
• Arklinį grėblį. Kaina 100 Eur.
Tel. 8 678 04 030. Rokiškis
PRAŠO PADOVANOTI

• Prašau padovanoti skalbimo

mašiną. Iš anksto ačiū.
Tel. 8 602 21 055. Rokiškis
• Gal kas padovanotų ar
išsimokėtinai parduotų apleistą
sodybą? Tel. 8 692 62 959.
Rokiškis
• Gal kas galėtų padovanoti kėdžių,
taburėčių, staliuką, kilimą, virtuvinį
kampą ar batų dėžę? Būčiau
labai dekinga. Tel. 8 603 75 685.
Rokiškis
SODO, DARŽO TECHNIKA

• Elektrines žoliapjoves. Stiga-30
Eur, veikianti, Makita - 20 Eur,
neveikia. Tel. 8 627 71 703.
Rokiškis
• Srumdomos žoliapjovės peilį.
Būklė labai gera, tinka paprasti
peiliukai prisukti, pjauna labai

Debesuotumas

Temperatūra
Naktį 8
Dieną 19

Vėjas
PR,
2-6 m/s

Birželio 2 d.

Naktį 10
Dieną 23

R,
5-10 m/s

Birželio 3 d.

Naktį 12
Dieną 23

R,
3-8 m/s

gerai. Kaina 10 Eur.
Tel. 8 695 68 560. Rokiškis
STATYBINĖ ĮRANGA

• Du tvarkingus, naudotus

radiatorius. Dydžiai: 55x90 cm ir
55x100 cm. Kaina 55 Eur.
Tel. 8 674 44 393. Rokiškis
• Obliavimo ir pjovimo stakles,
panašias į „Eglutė“. Obeliai.
Kaina 100 Eur. Tel. 8 620 66 284.
Rokiškis
• Rausvą, naudotą šiferį ir
cinkuotus lietvmazdžius bei
latakus. Tel. 8 611 34 820.
Rokiškis
• Naujas, raudonas plytas
(skylėtos). Apie 7000 vnt. Galima
pirkti dalį plytų. Kaina 0,15 Eur.
Tel. 8 687 32 902.
Rokiškis

Pastabos

Alkoholio nulemtos ligos pernai
pareikalavo daugiau gyvybių

Dėl tiesiogiai su alkoholio vartojimu susijusių ligų
pernai mirė 598 žmonės – 42-iem daugiau nei 2019 metais, remdamasis Higienos instituto duomenimis praneša
Statistikos departamentas.
Dažniausiai pasitaikiusios tiesiogiai alkoholio vartojimo
sukeltos ligos buvo alkoholinė kepenų liga (50,3 proc.), atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu (22,7 proc.) ir alkoholinė
kardiomiopatija (10,2 proc.).
Išankstiniais duomenimis, 2020 metais vyrų mirtingumas
dėl tiesiogiai su alkoholio vartojimu susijusių ligų 3,2 karto
viršijo moterų.
Pernai bent viena tiesiogiai su alkoholio vartojimu susijusi diagnozė buvo užregistruota 23,6 tūkst. asmenų. 100
tūkst. gyventojų teko 845 sergantys asmenys (2019 metais
– 858). Dažniausiai buvo registruojama alkoholinė priklausomybė, alkoholio toksinis poveikis ir alkoholinė psichozė.
BNS inform.
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Astrologinė prognozė savaitei

AV I N A S .
Laukia intensyvi
darbinga savaitė.
Svarbių profesinių
reikalų sprendimui skirkite savaitės pradžią, iki trečiadienio.
Mat ketvirtadienį ir penktadienį jūsų dėmesį blaškys namų
ir namiškių reikalai. Ši savaitė
bus dosni perspektyviomis ir
įdomiomis idėjomis. Stenkitės
jas kažkur įamžinti, užsirašyti, nes prie jų verta bus vėliau
grįžti. Laisvalaikį skirkite šeimai, pavyzdžiui, išvažiuokite
kelioms valandoms į užmiestį,
kad pailsėtumėte ir pasidžiaugtumėte naujais įspūdžiais. Savaitgalį poilsio nesitikėkite.
Panašu, kad šeštadienį kaip
sniegas ant galvos užgrius giminaičiai, nusiteikite jiems
skirti laiko. O štai sekmadienį
būtinai užbaikite visus darbus,
kurių nespėjote atlikti per savaitę.
JAUTIS. Sekinantis laikas, tokios
įtemptos savaitės
nebūta jau seniai.
Užgrius darbo reikalai, kurių
negalima atidėlioti. Atkreipkite
dėmesį į augintinio sveikatą. Jei
jis negaluoja, būtina susirūpinti
ir neatidėlioti vizito pas veterinarijos gydytoją. Panašu, kad
teks atsisakyti kai kurių planų,
ypač kelionių. Ketvirtadienį
laukia sprendimai dėl svarbaus
projekto, į kurį įtraukti keli jūsų
kolegos. Pasistenkite demonstruoti atsakomybę ir darbštumą.
Juk šios užduoties rezultatai,
jei ją atliksite nepriekaištingai,
bus labai geri, ir užsitarnausite
autoritetą vadovų akyse. Galbūt
ir premiją.
DVYNIAI. Atsitraukite nuo visų
darbų ir projektų.
Skirkite
pagaliau
laiko savo asmeniniam gyvenimui. Jūs prisiėmėte per daug
darbų, kurie užima visą laisvą
laiką. Kažko teks atsisakyti, nes
tai atima per daug jūsų energijos. Atkreipkite dėmesį ir į savo
biudžetą. Neapdairumas smarkiai kirs per kišenę. Rūpinkitės
santaupomis, yra didelė tikimybė, kad ateityje laukia didelės ir
neplanuotos išlaidos. Savaitgalį
atlikite generalinę savitvarką
namuose: išmeskite daiktus, kurių seniai nenaudojate. Jei norite
suteikti šviežumo, perstatykite
baldus, pasodinkite kambarinių
gėlių ar ištapykite vazonus.
VĖŽYS. Reiktų pasvarsyti apie
savo verslą. Patys
įsitikinsite, kad darbas gali teikti ne tik lėšas, bet ir
malonumą. Neskubėkite vertinti: apsvarstykite, kas jus žavi ir
įkvepia. Jei jau turite šeimą, vadinasi, vertėtų pasirūpinti namais
ir šeimynykščiais. Skirkite laiko
namų reikalams. Neišlaidaukite
neapgalvotiems pirkiniams, nes
tam nepalankus metas. Įsigykite
tik būtiniausių prekių. Atkreipkite dėmesį į sveikatą. Galbūt jau

seniai metas ja pasirūpinti, keisti
mitybą, pradėti sportuoti. Tam
palankiausias sekmadienis.
LIŪTAS. Laukia žvali ir įdomi
savaitė. Susitiksite su pažįstamu,
su kuriuo senokai nebendravote. Nuoširdūs pokalbiai,
kartu praleistas laikas bus
gerų emocijų užtaisas. Skirkite laiko pabūti vienumoje, apmąstyti sav gyvenimą.
Analizuokite, ar viskas, kas
nutiko jūsų gyvenime yra
gerai, ir ar tinkama linkme
einate. Savaitgalį skirkite
ne pabodusiems reikalams.
Džiugins pakili nuotaika.
Skirkite laiko savo hobiui,
asmeniniam tobulėjimui. Tik
tokioje aplinkoje gims labai
vertingos ir perspektyvios
idėjos.
MERGELĖ.
Teks palikti įprastinę
komforto
zoną, ir prisiimti
įsipareigojimų, kokių anksčiau neturėjote. Galbūt jums
padės labiau patyręs kolega. Savaitė palanki meilės
paieškoms. Nuo pat jos pradžios užsirašykite sportuoti,
plaukioti ar į užsienio kalbos
kursus. Būkite labai atidūs
savo žodžiams ir pažadams,
nes jūsų neapdairūs pažadai
kels viltis, o jų dužimas laimės neatneša. Jei antradienį
susapnuosite košmarą, pernelyg nepergyvenkite – naktinis
slogutis nieko nereiškia. Jei
planavote smulkų remontą ar
savitvarkos dieną, tam tinkamiausias metas – šeštadienis.
Tądien pasieksite geriausių
rezultatų.
SVARSTYKLĖS.
Jūs
greitai priimsite
sprendimus, ir tai
bus tik į naudą.
Antradienį susitaikysite su žmogumi, kuris
maždaug prieš metus dingo iš
jūsų gyvenimo. Nuoširdus pokalbis ir abipusis klaidų pripažinimas leis atkurti draugystę
ar netgi meilės santykius. Atkreipkite dėmesį į savo maistą. Reiktų racioną papildyti
šviežiomis daržovėmis ir žalumynais. Nepersivalgykite,
nepakenktų lengvas sportas.
Savaitgalį leisite su draugais.
Tai bus įdomios ir turiningos
dienos, kurios leis pasirengti
naujos savaitės pradžiai. Sekmadienį skirkite laiko atostogų planavimui.
SKORPIONAS. Turininga
ir pozityvi savaitė. Nemalonumų
nematyti, nusiteikite gyventi
savo malonumui. Sudarykite
dalykų, kurie jus džiugina,
sąrašą. Jis pravers, kai apniks
melancholija. Laukia daug fizinio darbo. Teks remontuoti
namus, talkinti artimiesiems.
Laisvalaikį skirkite sportui,
skaitymui, saviugdai. Savait-

galį teks dirbti už praleistas
darbo valandas, tad nusiteikite užbaigti pradėtus darbus.
Pereiti prie savaitgalinės nuotaikos padės kokio nors gero
filmo peržiūra su bičiuliais ar
šeima.
ŠAULYS. Jūsų
gera
nuotaika
bus užkrečiama
ir darbe, ir namų
aplinkoje. Jei darbe kils kokių nors nemalonumų, juos
nesukiai įveiksite. Jei planuojate susilaukti šeimos
pagausėjimo, tikėtinos geros
žinios. Savaitgalį likimas
šypsosis aktyviausiems. Kuo
grandioziškesnės bus idėjos,
tuo didesnė tikimybė, kad
jas įgyvendinsite. Šeštadienis
puikus metas tvarkyti nebaigtiems reikalams, susijusiems
su nekilnojamuoju turtu.
OŽIARAGIS.
Jei šią savaitę
stengsitės darbe,
vadovybė būtinai
tai pastebės ir įvertins. Ugdykite savo talentus, kurie
ateityje gerokai pravers, mat
ateityje laukia permainos
karjeroje. Į gera. Norėsite
tapti geresniu, sėkmingesniu. Po darbo dėmesio skirkite ne tik namiškiams, net ir
asmeniniam tobulėjimui. Savaitgalį skirkite išjudinti užduotims, kurios įstrigo. Gal
tam verta skirti ištisą dieną.
VA N D E N I S .
Trumpalaikė sėkmė neatneš ilgai
laukto džiaugsmo.
Nusivilsite. Grįžti į vėžes prireiks ir sveiko proto, ir kantrybės. Nenuleiskite rankų,
tiesiog ieškokite kitų sprendimų. Ketvirtadienį aplinkybės
privers imtis kažkokio neįprasto darbo. Nesijaudinkite,
atliksite jį geriau, nei tikėjotės. Penktadienį, tikėtina,
susitiksite seną pažįstamą. O
štai savaitgalį skirkite savo
malonumui. Nenumatyti jokie darbai, įspareigojimai,
tad ramiai planuokite poilsį,
iškylą su draugais ar šeima
kur nors užmiestyje ar gamtos prieglobstyje.
ŽUVYS. Panašu, kad planuojate
įkurtuves. Skirkite
laiko joms pasirengti. Taip pat išspręskite visas seniai sukauptas ir iki šiol
neišspręstas užduotis. Senų
darbų ir rūpesčių šiukštu nesivežkite į naują gyvenamąją vietą. Savaitės pabaigoje
kils įdomūs norai, idėjos. Jei
nepagailėsite pastangų, netrukus jau džiaugsitės gerais
rezultatais. Taip pat ir finansiniais. Savaitgalį pajusite,
kad sveikata ne geležinė. Jei
labai blogai jausitės, nedelskite kreiptis į gydytoją. O jei
pajusite menką negalavimą,
neignoruokite jo. Užuot vykę
pailsėti į užmiestį, verčiau likite namuose.

Galimybė įamžinti
brangaus žmogaus atminimą
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.

PRO MEMORIA
Pandėlio seniūnija:
VYTAUTAS ŠAPRANAUSKAS 1931-01-10 – 2021-05-27
Kamajų seniūnija:
JANINA DAGYTĖ 1933-08-20 – 2021-05-17

Seimas sugriežtino atsakomybę
už gyvūnų nepriežiūrą, žiaurų elgesį su jais
Seimas padidino baudas
už žiaurų elgesį su gyvūnais.

Pagal priimtas Administracinių nusižengimų kodekso pataisas, už Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo bei
kitų tvarkų pažeidimus neliko įspėjimo, nusižengę asmenys iš karto bus baudžiami
bauda nuo 30 iki 120 eurų.
Padidintos baudos už
žiaurų elgesį su gyvūnu, gy-

vūno kankinimą. Už tai bus
baudžiama nuo 150 iki 2000
eurų, dabartinė bauda siekia
nuo 50 iki 1200 eurų, pranešė Seimo Ryšių su visuomene
skyrius.
Žiaurus elgesys su gyvūnu,
gyvūno kankinimas, kai dėl to
gyvūnams gresia žūtis ar suluošinimas, užtrauks baudą nuo
900 iki 3200 eurų. Šiuo metu
galiojančiame kodekse įtvirtinta – nuo 300 iki 1750 eurų.

Nusižengus pakartotinai
asmuo bus baudžiamas bauda
nuo 2200 iki 6000 eurų (šiuo
metu – nuo 1750 iki 2300
eurų).
Už aukščiau išvardintus
nusižengimus, t. y. žiaurų elgesį su gyvūnu, gyvūno kankinimą, bus privaloma skirti
gyvūnų konfiskavimą.
Pataisos įsigalios jas pasirašius prezidentui.
BNS inform.

Stojantieji į seminarijas dokumentus
turės pateikti iki liepos pabaigos
Stojantieji į seminarijas
dokumentus turės pateikti iki liepos pabaigos, nusprendė Lietuvos vyskupų
konferencija.

Kandidatai, norintys pradėti studijas, dokumentus
turės pateikti iki liepos 30
dienos Vilniaus, Kauno arba
Telšių kunigų seminarijoje.
Priėmimas vyks rugpjūčio 3
dieną Vilniuje.
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius
Andžejus Šuškevičius informavo BNS, kad iš viso trijose Lietuvos seminarijose
kunigystės šiuo metu mokosi
47 žmonės, o mokymas trunka aštuonerius metus.
„Šiuo metu Lietuvoje
kunigystės šventimams ruošiasi 47 kandidatai, jie savo
BALDAI

• Fotelius sėdėti. Labai lengvi, yra
3 vnt. Kaina 26 Eur.
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Spintą. 2,35 m. aukštis,
stumdomos durys. Kaina 175 Eur.
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Viengulę, kampinę lovą su dėže
patalynei. Kaina 51 Eur.
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Dvigulį fotelį su dėže patalynei.
Kaina 115 Eur. Tel. 8 685 42 153.
Rokiškis
• Miegamąjį kampą su dėžėmis

formaciją atlieka trimis etapais – paruošiamasis kursas
Telšiuose, filosofijos studijos
Kaune ir teologijos studijos
Vilniuje“, – teigė kunigas.
„Visas ugdymo procesas,
nuo įstojimo į seminariją iki
kunigystės šventimų, paprastai trunka aštuonerius metus“,– sakė jis.
A. Šuškevičiaus teigimu,
sėkmingai užbaigus studijų
programą, kuri yra akredituojama atitinkamų Šventojo
Sosto ir Lietuvos institucijų, studentai gauna religijos
mokslų magistro laipsnį.
Pasak jo, stojančiųjų į seminariją skaičius kasmet būna
skirtingas, bet pastaruosius
maždaug dešimt metų kandidatų kunigystei skaičius yra
gana stabilus – apie 50.
Anot rektoriaus, kunigų

skaičius Lietuvoje galėtų būti
ir didesnis.
„Nors kunigų Lietuvoje
skaičius šiuo metu leidžia
užtikrinti pagrindinės parapijinės veiklos poreikį, tačiau
aktyvesniam sielovadiniam
patarnavimui, pavyzdžiui, ligoninėse ar universitetuose,
be abejo, reikėtų dar daugiau
kunigų“, – teigė A. Šuškevičius.
Viena ryškiausių pastarųjų metų tendencijų, pasak
rektoriaus, yra ta, jog į seminariją stoja daugiau vyresnių
kandidatų. Prieš 20 metų absoliuti dauguma stojančiųjų į
seminariją buvo abiturientai,
šiuo metu bene pusė norinčiųjų tapti kunigais jau turi
aukštąjį išsilavinimą, darbo
patirties.
BNS inform.

patalynei. Švarus. Kaip naujas.
Kaina 175 Eur. Tel. 8 685 42 153.
Rokiškis
• Miegamą kampą. Yra dėžė
patalynei, tvarkingas. Kaina 235
Eur. Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Atskirai pakabinamas ir
pastatomas virtuvės spinteles, po
16- 41 Eur. Tel. 8 685 42 153.
Rokiškis
• Sekciją. Ilgis 185 cm, aukštis 209
cm, gylis 35 cm. Kaina 50 Eur. Tel.
8 687 56 724. Rokiškis
• Beveik naują minkštą kampą
su miegojimo funkcija. Nė karto

nemiegota, veliūras. Kaina 300 Eur.
Tel. 8 687 47 969. Rokiškis
• Naudotą, dvigulę lovą, 205×200,
su čiužiniu. Kaina 100 Eur.
Tel. 8 612 80 825. Rokiškis
• Geros būklės stiklinį staliuką.
Ilgis 110 cm, plotis 60 cm, aukštis
45 cm. Kaina 35 Eur.
Tel. 8 613 53 235. Rokiškis
• Sekciją. Kaina 50 Eur. Tel. 8 606
14 217. Rokiškis
• Naudotą unitazą, veikiantis.
Kaina 30 Eur. Tel. 8 629 15 101.
Rokiškis
• Miegamojo lovą. Skirta 160×190
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čiužiniui. Kaina 20 Eur.
Tel. 8 623 57 978. Rokiškis
• Vaikišką šviestuvą. Kaina 5 Eur.
Tel. 8 620 55 975. Rokiškis
• Neblogos būklės sofą-lovą. Kaina
75 Eur. Tel. 8 615 23 066. Rokiškis
• Naudotą sekciją (3,60 m pločio,

aukščiausia dalis 2,40 m), galima
dalinti į 4 dalis. Tel. 8 696 09 281.
Rokiškis
• Mažai naudotą, minkštų baldų
komplektą - sofą su miegojimo
mechanizmu ir du fotelius.
Tel. 8 696 09 281. Rokiškis

• Baldus iš palečių. Staliuką.

Degintas, šveistas, aliejuotas.
Naujas. Kaina 40 Eur.
Tel. 8 679 48 149. Rokiškis

• Viengulę geros būklės lovą su

geru poroloniniu čiužiniu. Plotis 1
metras. Kaina 70 Eur.
Tel. 8 677 08 977. Rokiškis

ANEKDOTAI

Suaugęs vyras pats turi teisę
spręsti, kokia radijo bangomis
valdoma mašinėlė jam
reikalinga.
***
Dėl geros sveikatos kenčia
tik gydytojas.
***
– Ponia Petraitienė nebekalba
su savo vyru.
– Kodėl ne?
– Ji savo vyro prašė plastinei
operacijai šimto eurų, tačiau šis
atkišo tūkstantį…
***
Gydytojas psichiatras
pasakoja į ligoninę atvykusiai
komisijai:
– O šis ligonis labai sunkus.
Įsivaizduoja besąs nemirtingu.
Mes jį jau nuo 1873-iųjų
gydom…
***
Naujasis rusas pas gydytoją:
– Na, daktare, grynai
konkrečiai apsispręsk: arba aš
gyvensiu, arba tu negyvensi!
***
– Daktare, kai aš atsistoju
ant galvos, į ją suplūsta kraujas,
o kai stoviu ant kojų, nieko
panašaus nejaučiu. Kodėl šitaip?
– Kojose nėra tuštumų.
***

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

Įdomu ar verta darytis
plastinę operaciją pas chirurgą,
kurio laukiamasis iškabinėtas
Pikaso reprodukcijomis?
***
Gydytojas:
– Ponia, paruoškite savo vyrą
pačiam blogiausiam!
Žmona:
– O Viešpatie! Nejaugi mirs?
Gydytojas:
– Ne. Negalės gerti alaus!
***
– Na, kaip jaučiatės?
– Oi, daktare, tiesiog
puikiai! Jūsų vaistai daro tikrus
stebuklus!
– Tikrai? O kaip jūs juos
vartojote?
– Tiksliai pagal instrukciją,
kuri buvo ant buteliuko…
– Ir kas ten buvo užrašyta?
– „Laikyti, sandariai
uždarius“.
***
– Kaip jūs jaučiatės?
– Blogai, daktare. Dabar netgi
tie dalykai, kuriuos jūs griežtai
uždraudėte, man nebesuteikia
malonumo!
***
Po geros narkozės dozės
bebaigiąs užmigti pacientas
klausia chirurgo:

– Jūs maunatės pirštines, kad
nepaliktumėte pirštų antspaudų?
***
Dantų gydytojas prašo
paciento:
– Kada pradėsiu gręžti dantį,
jūs imkite šaukti iš visų jėgų.
– Kodėl?
– Suprantate, iki futbolo
varžybų transliacijos liko vos
pusvalandis, o koridoriuje laukia
dar dešimt žmonių.
***
Gydytojas atsiverčia
ligonio ligos istoriją ir net už
galvos susiima. Ten tų ligų
gal du puslapiai prirašyti:
AIDS, cholera, raupai, maras,
meningitas, dizenterija ir dar
krūva baisiausių užkrečiamų
ligų.
– Viskas, nedelsiant
uždarome jus į izoliatorių,praneša jis ligoniui. Maitinsime
tik traškučiais ir blynais.
– Bet aš nevalgau nei blynų,
nei traškučių,– skundžiasi
ligonis.
– Teks prie to priprasti.
Daugiau niekas po durimis
nepralenda, – paaiškina
gydytojas.
***
Numirė chirurgas ir pateko į

DIREKTORIUS
Simonas Tuska
info@rokiskiosirena.lt

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

dangų. Prieina prie vartų i Rojų,
o ten ilga ilga eilė. Užsiima
eilę ir galvoja „ai, einu su Petru
pakalbėsiu, vis vien ilgai laukti
teks“. Prieina prie švento Petro:
– Sveikas Petrai.
– O sveikas! Bet ką tu čia
darai?
– Na, kaip… Numiriau…
Dabar eilėje į Rojų laukiu…
– Tai juk tiekėjams atskiras
įėjimas!
***
– Daktare, aš labai
tikiuosi, kad operacija baigsis
sėkmingai…
– Nesijaudinkite, jei baigsis
nesėkmingai, jūs apie tai
nesužinosite.
***
Vyrukas užeina pas
seksopatologą. Tas iškart ima
klausinėti:
– Na, kokiais iškrypimais
skundžiatės?
– Daktare, aš nesiskundžiu.
Aš mėgaujuosi!
***
Religingoje šeimoje gimė
12-as vaikas. Šeimos gydytojas
nutarė pakalbėti su tėvais:
– Ar niekad nebandėte
naudoti apsisaugojimo
priemonių?
– Bet juk vaikus mums
siunčia Dievas!
– Taip, bet tas pats Dievas
mums siunčia ir lietų. Tačiau
mes juk naudojame lietsargius?
***
– Daktare, pas mane kažkoks
keistas daltonizmo atvejis… Aš
nematau vienos spalvos…
– Kokios?
– Iš kur gi man žinoti, aš juk
niekad jos nemačiau!
***
Daktaras klausia ligonio:
– Na, kaip savijauta?
– Dabar jau normaliai,
bet prieš operaciją buvo toks
jausmas, kad kažkas kirviu per
galvą užvožė…
– Noriu jūsų atsiprašyti,
mums tiesiog chloroformas
baigėsi.
***
Dantų gydytojas išsitraukia
iš dėžutės kažkokį keistą

instrumentą.
Pacientas susidomėjęs
klausia:
– O koks čia instrumentas?
– Šis instrumentas man
liko nuo mano senelio,- sako
gydytojas.
– O jūsų senelis irgi buvo
dantistas?
– Ne, per karą jis dirbo
tardytoju.
***
Poliklinikoje:
– Ligoni, kaip jūs čia dabar
į kabinetą užeinate? Jūs ką,
galvojate, kad mes čia žaidžiam?
Išeikit už durų, ir vėl įeikit,
kaip priklauso – kojos pusiau
sulenktos, ranka ant pilvo, ir
energingai dejuodamas!!!
***
Kardiochirurgas nuvažiuoja
taisyti mašinos. Įsikalba su
automechaniku, po kiek laiko tas
ir klausia:
– Sakyk, o kuo tu dirbi?
– Aš chirurgas. Širdies
operacijas darau.
– O kiek gauni už operaciją?
– Na, kkoks tūkstantis litų
gaunasi…
– Hm… Keista, šiaip jau
darome panašius dalykus – tu
variklius taisai, ir aš variklius
taisau. Bet man už vieną variklio
pataisymą vos kelisdešimt litų
tenka…
– O nori pabandyti, kaip už
tūkstantį?
– Žinoma, noriu.
Chirurgas įlipa į mašiną,
užveda variklį, atidaro kapotą ir
taria:
– Na, dabar taisyk.
Neišjungdamas.
***
– Pamėginkime nustatyti
jūsų neurozės priežastį, – sako
psichiatras pacientui. – Ką
dirbate?
– Rūšiuoju apelsinus. Kiaurą
dieną loveliu žemyn rieda
apelsinai, o aš stoviu apačioje
ir juos rūšiuoju. Į vieną krepšį
– didelius, į kitą – vidutinius, į
trečią – mažiukus.
– O ko čia nervuotis? Juk toks
puikus ramus darbas!
– Ramus? Supraskite

pagaliau, kad kiaurą dieną aš
privalau vos ne kas sekundę
priiminėti sprendimus,
sprendimus, sprendimus…
***
Lentelė ant stomatologo
durų: „Nusišypsokite. Galbūt
jūs tai darote paskutinį kartą!“
***
Gydytojas klausia pacientę:
– Ar jūs kasdien prausiatės
dvi minutes po šaltu dušu, kaip
esu nurodęs?
– Deja, man tai atima per
daug laiko…
– Kodėl? Aš gi jums sakiau
stovėti po šaltu dušu ne ilgiau
kaip dvi minutes.
Taip, bet praeina visa
valanda, kol aš pasiryžtu atsukti
šaltą vandenį.
***
– Boksas puikus sportas, aš
iš jo gerai uždibu.
– Tai jūs tikriausiai garsus
boksininkas?
– Ne, aš stomatologas.
***
Jei norite, kad dantys būtų
sveiki, reiktų laikytis šių
taisyklių:
1. Valytis juos du kartus per
dieną.
2. Lankytis pas dantistą ne
rečiau, kaip 2 kartus per metus.
3. Nekišti nosies, kur
nereikia.
***
Pas dantistą:
– Atsipalaiduokit, tuojau
padarysiu jums vietinę
anesteziją.
– Už tokius pinigus norėčiau
kažko užsieninio…
***
– Daktare, man taip
nepatogu jus kviesti per
šitokią liūtį…
– Nieko nieko. Aš
gretimoje laiptinėje turiu
dar vieną pacientą, taip
kad vienu šūviu du kiškius
NUDĖSIU!!!
***
Operacinėje:
– Sakykit daktare, ar aš
galiu mirti?
– Ką jūs, mus už tai labai
bara…

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

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

Leidžiamas antradieniais ir
penktadieniais
Laikraščio tiražas – 823 egz.
Laikraščio elektroninės versijos
tiražas – 1945 egz.
Redakcija už skelbimų, reklamos
ir užsakomųjų straipsnių turinį
neatsako
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