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Kazliškio šilo takas – ir sveikuoliui, ir sportininkui, ir istorikui

Savaitgalį kazliškėnus ir 
kraštiečius džiugino „Kazlė-
kinė“. Šiemet jiems pasise-
kė – šventės, kaip anksčiau, 
neužtemdė ralio fiesta. Todėl 
kazliškėnai ir patys iki va-
liai galėjo pasimėgauti sko-
ninga šventės programa, ir 
su svečiais savo pasiekimais 
pasidžiaugti. O jie įspūdingi. 
Kaip kitaip galima pavadinti 
iškilmingai atidarytą Kazliš-
kio šilo taką.

Pagal kazliškėnus – 
ir takas
Kazliškio krašto žmonės iš-

skirtiniai savo pomėgiais judėti, 
keliauti. Štai prieš gerus trejus 
metus jie mynė šimtą kilome-
trų Lietuvos šimtmečiui. Ir iki 
šiandien tų žygių patirties, įgū-
džių nepamiršo, ir entuziazmo 
nepritrūko. Todėl ir takas jiems 
reikalingas. Ne tik su krepšiais 
bedygstančių kazlėkų ieškoti. O 
keliauti, pažinti ir kitiems paro-
dyti turtingą savo krašto istoriją. 
Juk ne veltui kai kurie kazliškė-
nai į tako atidarymą atėjo nešini 
šiaurietiškomis lazdomis. 

Kazliškio buvęs ir dabar se-
niūnę pavaduojantis Pandėlio 

seniūnas Algirdas Kulys kalbė-
jo, kad tokio tako tiesimo idėja 
sklandė dar prieš jam ateinant 
vadovauti seniūnijai. Tačiau 
idėja vis buvo atidedama į šalį. 
O štai dabartinė seniūnė Justi-
na Kazanavičienė neslėpė: jau 
pernai su bendruomene sutarė 
imtis šio reikalingo uždavinio.

Tako ilgis, kaip sako kaz-
liškėnai, yra maždaug trys ki-
lometrai. Tačiau tie kilometrai 
labai talpūs. Ir gamtos grožiu, 
ir iššūkiais žygeiviams. Pagar-
ba organizatoriams, pasisten-
gusiems, kad take keliauti būtų 
įdomu ir tiems, kuriems nebai-
sūs statūs šlaitai ir pakriautės, 
ir tiems, kurie dėl amžiaus ar 
sveikatos jau nebebūtų pajėgūs 
aukštus kalnus įveikti ar upelio 
slėnin nusileisti. 

Pagarba už dėmesį gamtai
Seniūnė kukliai teisinosi, 

kad takas nuvils tuos, kurie 
norėtų poilsiaviečių gausos, 
suoliukų ir įrangos prabangos. 
Takas prabangus kazliškėnų 
meile ir dėmesiu gamtai. Ji čia 
tikra: su per upę nuvirtusiais 
gluosniais, su vėjovartomis, 
susipynusiomis šakomis, su rie-

šutų pilnais lazdynais, su keis-
tais medžiais ir kelmais, kurių 
drevės primena pražiotus giri-
nuko narsus. Tačiau argi kas be 
kazliškėnų pasakys, kiek darbo 
ir rūpesčio reikėjo sukurti šitą 
grožį? Be buldozerių ir trakto-
rių rankomis į statų Veselavos 
piliakalnio šlaitą užtempti nu-
virtusius medžius. Kad keliau-
jantieji nuo piliakalnio galėtų 
sutikti ar palydėti saulę, stebė-
ti, kaip apačioje, neužstojama 
menkaverčių krūmynų, vande-
nis plukdo upė. Smalsuoliams 
palikta intrigos stačiuose miško 
kalvelių šlaituose įžvelgti I ir II 
pasaulinių karų apkasus. Surasti 
seno malūno griuvėsius, sutikti 
saulę Veselavos piliakalnyje, 
pasigrožėti senų sentikių ka-
pinaičių ramybe. Jaunimui, be 

abejo, patiks puikus tiltas, ve-
dantis į maudyklų ir iškylų vie-
tą. O vyresnieji ne vienas ašarą 
nubraukė, prisiminę čia kitados 
paskirtus pasimatymus... Koks 
svarbus šis takas šio krašto 
žmonėms, liudija faktas: Vese-
lavos piliakalnis yra privačioje 
nuosavybėje, tačiau jo šeimi-
ninkas Jonas Kubilius suteikė 
teisę čia lankytis ir grožėtis 
įspūdinga gamta visiems žygei-
viams.

Ugnies ir meilės pasaka
Pagarbos kazliškėnai nusi-

pelno ir už itin jautriai šventei 
sudėliotus akcentus. Nuėju-
siems vaizdingą šilo taką, į 
pagrindinę jo aikštelę kelią 
išdavė duslios, vos girdimos 
štatasvydžio šūvių prapliū-

pos. Jos neatsitiktinės: šis šilas 
mena ir audringas laisvės ko-
vas, ir neramią dviejų pasauli-
nių karų istoriją. Todėl vienas 
šventės akcentų – pažintis su 
tais, kurie šiandien gina tėvynę. 
Krašto apsaugos savanorių pa-
jėgų Vyčio apygardos 5-osios 
rinktinės 506-osios pėstininkų 
kuopos kariai savanoriai buvo 
pakviesti pademonstruoti savo 
karinę amuniciją, papasakoti 
kazliškėnams apie savo tarny-
bą. „Kuopos vadas mums sakė, 
kad šventėje dalyvaus būtent 
kariai kazliškėnai“, – prasitarė 
seniūnė J. Kazanavičienė. Ir 
iš tiesų, vos prieš gerą mėnesį 
prie televizoriaus ekranų už Ro-
kiškio komandą 3x3 Lietuvos 
krepšinio čempionate sirgę kaz-
liškėnai šios komandos lyderį 

Karolį Kvedaravičių tą vakarą 
išvydo nebe su krepšinio marš-
kinėliais, o su kario savanorio 
bordo spalvos berete... Ne-
nuostabu, kad daugelis šventės 
svečių skubėjo kariams spausti 
rankas, pasidomėti, kiek sveria 
šarvinė liemenė, pakilnoti ka-
rio kuprinę. Ir vyriškiai, ir da-
mos susigundė patikrinti akies 
taiklumą šratasvydžio auto-
matiniu šautuvu G-36 (tokio 
modelio, tik ne šratasvydžio 
automatiniais ginklais ginkluo-
ti mūsų kariai savanoriai) šau-
dydami į taikinius.

O virš šilo slenkant vėlyvai 
vasaros vakaro prietemai, atėjo 
metas įspūdingai meilės, ugnies 
ir magijos pasakai. Ją kūrė „Vi-
duramžių pasiuntiniai“, kurie 
už šį pasirodymą pelnė ne vieną 
tarptautinį prizą. Kaip prasitarė 
seniūnė, iš pradžių buvo numa-
tyta, kad ugnies šou Kaziškio 
šile kurs kupiškėnai, tačiau jie 
paskutiniąją savaitę pasirodymą 
atšaukė. „Teko skubiai keisti 
programą, tačiau nieko baisaus, 
spėjome. Ir turėjome tikrai 
įspūdingą vakarą“, – sakė ji.

O po šio šou savo programa 
džiugino Kazliškio saviveikli-
ninkai. O kol kazlėkai sausros 
nukamuotame šile tik rodo 
pirmas galveles, kiekvienas 
svečias galėjo pasivaišinti me-
duoliniu kazlėku. Ir nekantriai 
laukti šv. Stepono atlaidų bei po 
jos pažadėtos firminės Kazliš-
kio „kazlėkinės“ grybų košės. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Užsiliepsnojo konteineris
Sekmadienį, apie 20 val. Jau-

nystės g. užsidegė konteineris. 
Ugniagesių operatyvumo dėka 
liepsna didelio pavojaus nesukėlė.

Ugniagesys, paklaustas, kodėl 
galėjo užsidegti konteineris, komen-
tavo, kad degė popieriai, o užsideg-
ti jie galėjo dėl į konteinerį įmestos 
nuorūkos.

Augustinas SIMONAITIS

Įkliuvo su galimai 
narkotinėmis medžiagomis

Liepos 29 d. apie 23.00 val. Rokiškio r., Sėlynės k., pa-
tikrinti vyrui (gim. 1978 m.) priklausantis automobilis 
„Audi A6“ ir vyrui (gim. 1998 m.) priklausantis automo-
bilis BMW.

Juose ir šalia jų rastos elektroninės svarstyklės, folijos 
paketas ir trintuvė su augalinės kilmės, įtariama, narkotine 
medžiaga. Įtariamieji (1998 m. ir 2002 m.) sulaikyti, vado-
vaujantis LR BPK 140 str.

Panevėžio VPK inform.
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BRYDĖS

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Nebaidytų idiotų kraštas -9: Celofanas, Celofano, Celofanui, Celofaną, su Celofanu

Yra ant Lietuvos to-
kių ministrų, kurių šviesų 
abrozdėlį pamatęs eilinis 
pilietis nė nepasakytų, kas 
čia per persona tokia ro-
doma. Jų tiesiog... nėra. 
Tiksliau, ministrai kaip 
ir (deja, kaip ir) yra, o va 
jų darbų nematyti. Jeigu 
katkartėmis neapsireikš-
tų feisbuke, tai vienintelis 
ženklas, kad ministras dar 
nenumirojo, būtų tai, kad 
dar nesurengtos, atleisk 
Viešpatie, valstybinės pa-
kasynos. Atleisk Viešpatie, 
ministrams. Vienas iš tų in-
cognito ministrų yra mūsų 
švietimo, mokslo ir sporto 
ministrė. 

Kad parašyčiau pavar-
dę, prisipažinsiu, tektų 
pagūglinti. Bet šios damos 
darbų yra „tiek daug“, 
kad, be jokios abejonės, ji 
amžiams įeis į mūsų tau-
tos istoriją, kaip žmogus, 
savo krėsle per metus nu-
veikęs... nieko. Užtat kita 
kylanti politikos žvaigždė, 
ponas Celofanas, rampų 
šviesoje. Atleiskite, pasa-
kysiu grubiai, bet tiesiai 
šviesiai: dar nespėjo šitas 
ponas oro pagadint, o jau 
ministrai ir žiniasklaida, 
nosis prie jo užpakalio pri-
kišę, laukia to valstybinės 
reikšmės pirst. Šioje vie-
toje taip ir dera pacituoti 
škotų futbolo apžvalginin-
kus, atvažiavusius kita-
dos stebėti rungtynių tarp 
FBK Kaunas ir Glazgo 
„Rangers“: „Kitados plau-
kojęs su banginiais, dabar 

malasi tarp pūgžlių“. 

Žodžiu, ketvirtadienį ant 
Lietuvos nutiko baisus skan-
dalas ir baisi nelaimė. Savo 
rūsčiu kraupumu iš karto į 
šešėlį nustūmęs ir covid-19, 
ir migrantų krizę. Įsivaiz-
duokite, Celofanui vienoje 
Kauno mokyklų buvo suteik-
tas žodis per... sūnaus! išleis-
tuves. Tuomi neišpasakytai 
svarbiu reikalu ir konfūzu 
rado reikalą pasisakyti net du 
ministeriai, per žiniasklaidą 
nuvilnijo straipsnių banga. 
Įsivaizduokite, kaip kažkas 
drįso žodį tam Celofanui su-
teikti. Prieš Rusijos propa-
gandą kovojančiose grupėse 
liaudis lukšteno Celofano 
kalbos įrašą, ieškodami slap-
tų kenkimo valstybei požy-
mių. Kilo toks alasas visame 
lietuviškame feisbuke, kad 
vargu ar berasime bent vieną 
gėlyčių ir kačiukų nuotraukų 
beigi skystų citatų apie gyve-
nimą dalintoją, kuris nežino-
tų, ką tas Celofanas pasakė ir 
ko nepasakė. 

Šitas alasas – tipinė Va-
karų pasaulyje populiarios 
„canceling“ kultūros apraiška. 
Kažkuo meinstrymui neįtikęs 
žmogus visaip pjudomas ir iš-
stumiamas iš viešojo gyveni-
mo. Tik, mūsų lietuviškomis 
aktualijomis, iš didelės, ir, be 
abejo, „būtinai reikalingos, 
nes nu Celofanas, jau galimai, 
už kažką jau nuteistas, ir kaž-
kuo dar kaltinamas, taigi rei-
kalingas mažų mažiausiai iš-
stūmimo iš viešosios erdvės, o 
pageidautina, dar ir išpilietini-

mo“, kaip visada, išėjo didelis 
šnipštas. Mat mūsų valdžios 
jupiteriai eilinį kartą pasielgė 
kaip elementarūs jaučiai. Ir 
visai šiai didžiagiliamintiškai 
akcijai rimtais nuo rūsčio ir 
įtampos veidais privarę feis-
buką, atleiskite, verbalinės 
trydos, pavertė visišku farsu.

Kaip barzda nedaro filo-
sofu, taip ministro titulas ir 
madingos basanožkės nedaro 
ministru. Kažkur toli toli, so-
vietmečio sąmonės užkabo-
riuose buvo pamesta vidinė 
kultūra. Statusas. Suvokimas, 
ką galima daryti tam tikras 
pareigas užimančiam žmogui, 
ir ko – ne. Štai viduramžiais 
buvo tokia pareigybė – herol-
das. Tai herbų ir giminystės 
ryšių žinovas. Jis riterių tur-
nyruose kruopščiai sekė, kad 
varžovai kautųsi tik su jiems 
lygiais, turinčiais teisę kau-
tis. Kautis su žemesnio ran-
go ar kilmės asmeniu buvo 
paprasčiausia negarbė. Ta-
čiau dabartiniams jaučiams, 
pretenduojatiems tapti Jupi-
teriais, nebėra heroldų, kurie 
galėtų patarti, kad visgi į kai 
kurias peripetijas protingi ir 
statusą turintys asmenys tie-
siog nereaguoja. Atvirkščiai, 
pasaulį apėmus viešųjų ryšių 
psichozei, išnyko politika, 
kaip reiškinys. Dabar tai vie-
na nesibaigianti viešųjų ryšių 
akcija, kuri yra ne kas kitas, 
kaip turgaus bobų alasas „tas 
tų sakę, tas anų pasakę“. Bet, 
kadangi mėlyna padangė, 
viešuosius ryšius pas mus 
formuoja vietinių universite-
tų „bukulaurai“, kurie ir saki-
nio be klaidos parašyti negali, 
tai jupiteriška rūsti tyla virto 
nenutrūkstamu bukulauriškų 
jautelių isterišku baubojimu. 
Feisbuke paliekančiu ne ne-
išsiamiamus filosofinės, poli-
tinės minties klodus, ne ino-
vacijas ir idėjas, o viso labo 
apgailėtinus karvės blynelius, 
kuriuos protingas žmogus 
apeina ratais, kad neįtapnotų. 

Mat Jupiteriai sprendžia jų 
lygmens ir akiračio proble-

mas. Jupiteriai kuria švietimo 
reformas ir strategijas. Jupi-
teriai galvoja, kad iki naujų-
jų mokslo metų liko mėnuo. 
Kad moksleiviai jau dvejus 
metus nematė normalaus 
kontaktinio ugdymo. Kad 
studentai, būsimieji bakalau-
rai, dvejus metus universite-
tų auditorijas ir laboratorijas 
pažino tik paveikslėliuose. 
Jie galvoja apie tai, kad mūsų 
visuomenėje kartų kaita atve-
da vis prastesnius specialistus 
ir vis prastesnius politikus. Ir, 
kad užuot investavę į žmogų, 
vis dar investuojame į plytas, 
mokyklų valgyklas ir pečku-
rius. Kad Nobelio premijos 
laureatų negalima išugdyti 
ten, kur studentai nemato la-
boratorijų, o kas trečias neiš-
laiko matematikos egzamino. 
Nebent, kada nors ateityje, 
Nobelio literatūros premiją 
ims dalinti už politikų postus 
feisbuke, o ekonomikos – už 
influencerių vaizdo siužetus 
apie naują kremuką, naują 
golfuką už penkiolika eurų, 
ar dešimt dienų Nidoje ir api-
paišytas kaimyno duris. 

Tačiau strategijų kūrimas 
ir įgyvendinimas – darbai Ju-
piteriams. Jaučiai gi tuo nesi-
vargina. Jaučiai ėda ir mauro-
ja. Stengdamiesi permauroti 
kaimyninės ganyklos raguo-
tuosius. Jaučiai neturi laiko 
galvoti apie švietimo refor-
mą: jie tuo metu ciochina, 
ką kas pasakė per išleistuves 
vienoje iš Lietuvos moky-
klų, ir būtinai turi užmauroti 
atgal. Treptelti firmine basa-
nožke apmauta kanopėle, kad 
visiems čia būtų aišku, kas gi 
čia tikrasis vadas. 

Jupiteriai nemauroja. 
Mauroti – gėda. Kaip ir uos-
tyti kiekvieno paribių veikėjo 
pirstelėjimus, o jau tuo labiau 
– į juos reaguoti. Kaip derė-
tų elgtis ministrams, reiktų 
pasimokyti iš seno anekdoto. 
Sėdi verslininkai jautis ir liū-
tas kavinėje. Suskambo liūto 
mobilusis. Atsiliepęs jis sako: 
„Taip mieloji, aš tuoj grįšiu“. 

Ir atsiprašo jaučio, kad turi 
važiuoti. Jautis, žiūrėdamas 
į žvėrių karalių, sako: „Kad 
aš savo bobos klausyčiau. Ir 
tau negėda taip, o dar žvėrių 
karalius. Aš kai trenkčiau ka-
nopa į stalą“. Liūtas jam at-
sako: „Tai tu. Juk tavo žmona 
– karvė. O manoji – liūtė“. 

Jei mes turėtume tikrus 
žurnalistus, o ne dvaro poe-
tus, jie ministrės paklaustų: 
ar visus skaudžius švietimo 
klausimus ji išsprendė, kad 
turi laiko komentuoti, ką kaž-
koks Celofanas kažkur pašne-
kėjo. O ir ar nebeliko visuo-
menėje didesnių problemų, 
kaip vieno asmens kalba po-
ros šimtų žmonių auditorijai 
vieneriose išleistuvėse. Gerai 
mes gyvename.

O gal Celofano vaikymasis, 
jo, dovanokit, uodegos uosty-
mas, yra būdas tiesiog išvengti 
esminių, nepatogių klausimų? 
Kaip ten mūsų vyriausybei se-
kasi suvaldyti migrantų krizę? 
Kaip sekasi rasti bendrą kal-
bą su prieš jų stovyklas pro-
testuojančiais piliečiais? Ar 
jau pakilo pirmasis lėktuvas, 
grąžinsiantis migrantus į jų 
kilmės šalį? Kiek koncertinos 
nutiesta? Juk, sutikite, daug 
paprasčiau spręsti, galėjo ar 
negalėjo Celofanas pasisakyti 
per savo sūnaus išleistuves. 
Va tokie kurmiarausio platu-
mo mūsų visuomenės lyderių 
minties horizontai.

O Celofanas turėtų pa-
dėkoti ministrams, žinias-
klaidai bei, be abejo, labai 
patriotiškai ir entuziastingai 
jį smerkti nusiteikusiems pi-
liečiams už pačią geriausią 
galimą reiklamą. Gal kitoje 
kadencijoje poną Celofaną ir 
švietimo ministru pamatysi-
me. Ach, reputacija ne kažką, 
ir nekompetetingas? O nuo 
kada tai trukdo būti valdžio-
je? Štai turime ministrę, kuri 
vairavo girta. Valdančiojoje 
koalicijoje yra partija, kurią 
nuo žodžių derinio „brendžio 
dėžutė“ ištinka nervinis tikas. 
Turime ministrę, kurios pa-

vardės niekas neprisimena. 
Jos kėdėje galima kaktusą 
pasodint, ir niekas nepastebės 
skirtumo. Tik pigiau kainuos. 

O mokykloms, norinčioms 
išvengti panašių konfūzų kaip 
su Celofanu, yra tik vienas pa-
tarimas. Nustokite į savo ren-
ginius kišti niekam nereika-
lingus kalbėtojus. Atminkite, 
kad absoliuti dauguma pilie-
čių, įskaitant ir ministrus, ne 
tik kad nemoka viešai kalbėti, 
bet ir nieko tinkamo nepasa-
ko. Dar baisiau: jie užknisa, 
mirtinai užknisa. Be to, pa-
saulis keičiasi: jau mano kar-
tai kalbos yra neįdomios. Ką 
bekalbėti apie jaunimą? Ku-
riems suaugusieji apskritai ir 
politikai imtinai nėra joks au-
toritetas.  Nieko nėra baisiau, 
kaip tvoskiant kaitrai valandą 
klausytis skiedalų iš serijos: 
„jūs išeinate į gyvenimą“ (o 
dabar, reikia manyti, kalėjime 
buvote), „skriskit sparnus iš-
skleidę“ (suglaustais sparnais 
skristi kažkaip neišeina), „ne 
tragedija, kad neišlaikėte eg-
zaminų“ (pati didžiausia gy-
venimo laimė: vietoj studijų 
mažiausiai metus skusti žuvų 
uodegas kokioje nors Nor-
gėje. Nors žinant dabartinių 
studijų kokybę, tai gal iš tiesų 
tik į gera). Patikėkite, vie-
nintelė mintis žiūrint į n-tąjį 
kalbėtoją scenoje yra tokia: 
kada gi tu pagaliau užsičiaup-
si ir nešdinsiesi? Ką bekalbėti 
apie tai, kad tai ne gražbylių, 
o jaunų žmonių, baigusių 
mokyklą, šventė. Kad jiems 
spaudžia naujos basutės, ver-
žia pirmą kartą užsirištas ka-
klaraištis, ir jiems mažiausiai 
norisi dabar kepti saulės ato-
kaitoje klausan to, ką jiems 
burbia visiškai neįdomūs ir 
nereikšmingi žmonės. O kie-
kvienas tėtis ir mama laimės 
savo vaikui gali palinkėti ir 
asmeniškai, nebūtina rioglin-
tis į tribūną. Bet išeliminavus 
iš išleistuvių programos to-
kias kalbas, kur gi mūsų poli-
tikos jauteliams beliks erdvės 
mauroti? 

Juodupėnams džiugi žinia – jau šį rudenį nebeliks „Pentagono“
Rajono tarybos posėdyje 

jos narys ir Juodupės ben-
druomenės pirmininkas 
Zenonas Viduolis paklausė 
rajono mero Ramūno Gode-
liausko, kada gi pagaliau bus 
nugriautas Juodupės fabri-
ko buvęs bendrabutis, tapęs 
miestelio centro piktžaizde. 
Meras patikino: su „Penta-
gonu“ bus atsisveikinta jau 
šį rudenį. 

Buvusį fabriko „Nemunas“ 
bendrabutį griauti žadama jau 
seniai. Pastatas išgarsėjo ke-
liais dalykais. Tai – pastatas 
vaiduoklis, girtuoklių ir nuo-

tykių ieškotojų priebėga. Nors 
seniūnija, savivaldybė visaip 
bando užkardyti drąsuolių pa-
tekimą į jį (pastatas aptvertas 
pastoliais ir stop juostomis), 
visgi norinčių rizikuoti gauti 
plyta į galvą atsiranda. Laikas 

nuo laiko pastebimi įsiverži-
mo pėdsakai: tai kokį langus 
dengiančios faneros lakštą iš-
spirs, tai duris bandys plėšti, 
o prieš gerus metus niekadėjai 
netgi stotelės ženklą buvo pas-
tato balkone pakabinę.

Prieš keletą metų pastatas 
išgarsėjo ir tuo, kad Juodupės 
jaunimas ištapė faneros lakš-
tus ir jais pridengė išdaužytas 
stiklų kiaurymes. Kurį laiką 
pastatas atrodė gana gražiai, 
bet nuo laiko ir aplinkos sąly-
gų puošmenos išbluko, o dalis 
jų buvo tiesiog išlaužyta. 

Prieš metus pastatas vėl 
atsidūrė spaudos taikinyje 
– viena nekilnojamojo turto 
agentūra butą šiame statinyje 
siūlė... už 2 tūkst. Eur. Nors 
daugelį metų visuose seniūno, 
rajono vadovų susitikimuose 
su bendruomene šio pastato 
griovimas buvo pristatomas 

kaip pats aktualiausias ir svar-
biausias klausimas. Butas buvo 
vertingas tuo, kad pigiai įsigiję 
nekilnojamojo turto, trečiųjų 
šalių (Rusijos, Baltarusijos, 
Kazachstano ir kitų) piliečiai 
gali paprasčiau gauti Šengeno 
erdvės vizas. Menka paslaptis, 
kad tokių „savininkų“, kuriems 
iš šio pastato buvo reikalinga 
tik registracija jame, buvo ne 
vienas. Ir tai, pasak rajono va-
dovo, gerokai apsunkino pas-
tato griovimo paruošiamuosius 
darbus. Na, bet jie jau baigti. 
Teismas pripažino turtą bešei-
mininkiu ir dabar galima jį ra-
miai nugriauti.

Tą meras ir pranešė rajono 
tarybos posėdyje. „Rokiškio 
Sirenai“ rajono vadovas sakė, 
kad jau prieš tris savaites pa-
sirašyta sutartis su darbų ran-
govu. Jis per keturis mėnesius 
turės nugriauti bendrabutį ir 
sutvarkyti jo aplinką. Kiek šis 
malonumas kainuos rajono 
mokesčių mokėtojams? Pasak 
mero, planuota pastato griovi-
mui skirti apie 60 tūkst. Eur, 
tačiau po konkurso paaiškėjo, 
kad tiek neprireiks – pavyko 
sutaupyti maždaug trečdalį 
numatytos sumos.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Gyvojo Rožinio draugijos ilgai lauktas kongresas: per 600 dalyvių
Paskutiniąją liepos dieną 

Panemunėlyje – seniai ne-
matytas sujudimas. Į mieste-
lį suvažiavo per 600 Gyvojo 
Rožinio maldininkų ne tik iš 
Panevėžio vyskupijos, bet ir 
Telšių, Kauno, Vilniaus arki-
vyskupijų. Juos į mūsų kraštą 
atvedė ilgai lauktas Panevėžio 
vyskupijos XVI Gyvojo Roži-
nio kongresas. 

Dalyvių skaičius – įspūdingas
Panemunėlyje, rodės, tuoj 

pritrūks vietų didžiuliams auto-
busams statyti. Tai nenuostabu: 
iš anksto dalyvauti kongrese 
užsiregistravo per 600 tikinčių-
jų. Tačiau šis skaičius gerokai 
„pamažintas“: juk melstis niekas 
netrukdė ir tiems, kurie atvyko į 
įspūdingą renginį iš mūsų ir ap-
linkinių dekanatų parapijų. Tai-
gi, galima daryti prielaidą, kad 
realiai buvo apie 700 dalyvių. 
Kaip sakė Panevėžio vyskupi-
jos Gyvojo Rožinio draugijos 
vadovė Nijolė Gylienė, tai nėra 
rekordas – iki pandemijos kon-
gresai sutraukdavo apie tūkstantį 
maldininkų. Tačiau dabar, po 
dviejų metų pertraukos (ankstes-
nysis kongresas vyko 2019 m. 
Ramygaloje, o 2020 m. kongre-
sas Panemunėlyje buvo atidėtas 
dėl epidemijos), toks didžiulis 
dėmesys džiugina.

Kokios tai svarbos įvykis 
Lietuvos tikintiesiems, liudija 
faktas, kad maldas iš Panemu-
nėlio šv. Juozapo globos bažny-
čios tiesiogiai transliavo Marijos 
radijas.

Nors ir ganėtinai erdvi Pane-
munėlio bažnyčia, bet ir ji ne-
sutalpino visų tikinčiųjų. Kurie 
netilpo, meldėsi šventoriuje. Čia 
tikinčiųjų patogumui buvo gau-
siai pristatyta suolelių.

Žiemos savitvarka pasiteisino
Rengiantis kongresui, dar pa-

čiame karantino įkarštyje, žiemą 
Panemunėlio bažnyčios švento-
riuje buvo įgyvendinta nemaža 
pertvarka: buvo išpjauti avarinės 
būklės medžiai. Nors Panemu-
nėlio parapijos administratorius 
dekanas Eimantas Novikas me-
džiams pjauti turėjo visus rei-
kiamus leidimus, o likę kelmai 
liudijo, kad medžiai iš tiesų ava-
rinės būklės ir drevėti, atsisvei-
kinimas su jais iššaukė kai kurių 
parapijiečių nepasitenkinimą ir 
viešus priekaištus dvasininkui. 
Tačiau jo sprendimas būti nepo-
puliariu, bet pasirūpinti visų pir-
ma bažnyčios saugumu, buvo 
teisingas ir toliaregiškas. Jau toli 
nuo kelio Rokiškis – Panevėžys 
matyti šios bažnyčios grožis, ku-
rio nebemaskuoja nevertinga au-
galija. O įvažiavus į miestelį ant 
nedidelės kalvos stovinti bažny-
čia matyti visa savo didybe. O ir 
šventoriuje atsivėrusi erdvė – ne 
tik patogiai talpina tikinčiųjų mi-
nias, bet ir leidžia patogiai eiti 
procesijas. Kas vėlgi buvo labai 
naudinga kongreso metu. Beje, 
vietoj senų avarinių medžių 
šventoriuje bus šis tas naujo. Bet 

apie tai – straipsnio pabaigoje.

Bažnyčios aktualijos – 
net prekeivių kioskeliuose
Kaip įprasta didesnių renginių 

metu, už šventoriaus tvoros įsikū-
rė prekybininkai. Tiesa, atlaidams 
įprastų „kermošinių“ saldainių 
bei loterijų „be pralaimėjimų“ 
nebuvo. Prekyboje – išimtinai 
religinės paskirties daiktai – de-
vocionalijos (kryželiai, medalikė-
liai, rožiniai), šventieji paveikslai, 
statulėlės, maldaknygės ir mal-
dynai. Įdomu tai, kad prekyboje 
buvo ir tikrų retenybių – tarpuka-
riu leistos religinės literatūros. Jos 

nėra išlikę daug – sovietmečiu 
šios knygos buvo naikinamos, 
o išlikusios – keliavo iš rankų į 
rankas, buvo dauginamos savilai-
dos būdu ar perrašinėjamos, taigi 
originalūs leidiniai yra ganėtinai 
reti. Visgi tokių leidinių kainos 
„nesikandžiojo֧“: štai vieno gana 
žinomo tarpukario dvasininko 
knygos III tomas tekainavo vos 
12 Eur. Pirkėjai paklausus, ar turi 
ir pirmuosius du tomus, pardavė-
jas liūdnai atsiduso: jų nėra...

Katechezė ir 
Rožinio procesija
Įprastai įsivaizduojama, kad 

Rožinis kalbamas sėdint baž-
nyčios klauptuose, dažniausiai 
prieš šv. Mišias. Taip ir vyksta 
įprastą sekmadienį. Tačiau kon-
gresuose ši malda kalbama ki-
taip.  Aplink bažnyčią įrengia-
mos penkios Rožinio slėpinius 
simbolizuojančios stotelės ir 
rengiama procesija. Prieš pro-
cesiją – Telšių kunigų semina-
rijos rektoriaus kunigo Sauliaus 
Stumbros katechezė.

Po jos – trumpa atokvėpio 
valandėlė, ir iš bažnyčios ne-
šina gėlėmis vainikuotu Švč. 
Mergelės Marijos kilnojamuo-
ju altorėliu, procesija pasuka 

aplink bažnyčią. Slėpiniams 
apmąstymus, remiantis prelato 
poeto Maironio eilėmis, pa-
rengė Telšių kunigų seminari-
jos rektorius kunigas Sauliaus 
Stumbra. Šios procesijos vaiz-
do įrašą pateikiame „Rokiškio 
Sirenos“ interneto svetainėje.

Procesija – gausi, joje pra-
maišiui įvairių dekanatų žmo-
nės. Rokiškio dekanato tikintieji 
buvo atstovaujami išties gau-
siai: Rokiškio, Kamajų, Salų, 
Duokiškio, Pandėlio, kitų pa-
rapijų ir, žinoma, Panemunėlio 
maldininkų. Svečių dvasininkų 
tarpe mūsų dekanatą atstovavo 
ne tik Panemunėlio parapijos 
administratorius – dekanas E. 
Novikas, bet ir Pandėlio, Pa-
nemunio ir Skapiškio klebonas 
Albertas Kasperavičius. O išpa-
žinčių klausė neseniai Rokiškio 
šv. apaštalo evangelisto Mato 
parapijos vikaru paskirtas kuni-
gas Ernestas Želvys.

Šv. Mišias aukojo Panevėžio 
vyskupas Linas Vodopjanovas. 
Jo pamokslas skirtas aktualiems 
pandemijos klausimams, taip pat 
ir nūdienos iššūkiams: tikėjimo 
vietai žmogaus sieloje ir visuo-
menėje aptarti.

Gailėjo, kad iškeliauja 
Rožinis
Besibaigiant šv. Mišioms, 

Panemunėlio parapijos žmonės 
dailiai įrėmintą rankų darbo 
Rožinį, kuris bažnyčią puo-
šė dvejus metus perdavė kitų 
metų kongreso organizatoriams 
– Dusetų parapijos atstovams. 
Ne vienas liūdnai atsiduso: jau 
akys ir širdis priprato prie šio, 
prie altoriaus pačioje garbin-
giausioje vietoje eksponuojamo 
Rožinio. O parapijos adminis-
tratorius, dekanas E. Novikas, 
sau būdingu šmaikščiu stiliumi 

pasidalino su susirinkusiais, 
kodėl jam gaila atiduoti duse-
tiškiams Rožinį. Išgirdęs prie-
žastį, nusišypsojo net santūru-
sis vyskupas L. Vodopjanovas. 
Pasak dekano, dar prieš gerus 
dvejus metus Panemunėlio ti-
kintieji turėjo ypatingai gerus 
laikrodžius: į sekmadienines šv. 
Mišias ateidavo iki jų pradžios 
likus dešimčiai sekundžių. O 
štai kai į parapiją atkeliavo per-
einamasis kongreso simbolis, 
tikintieji ėmė rinktis gerokai 
anksčiau, prieš gerą pusvalandį 
(tiek maždaug trunka Rožinio 
malda). Ir dabar baiminasi, kad 
iškeliavus Rožiniui, tikintieji 
vėl negrįžtų prie senųjų įpročių 
į šv. Mišias ateiti nė minutės 
anksčiau.

Dekanas dėkojo visiems, pri-
sidėjusiems rengiant šį įspūdin-
gą kongresą.

Alėjos pradžia
Po šv. Mišių tikintieji skubė-

jo į šventorių. Jame, jo saulėtoje 
pusėje – medelio sodinimo cere-
monija. Medelis – daili ir išlaki 
rausvažiedė magnolija, kurią 
dovanojo „Medeliai Rokiškyje“. 
Kaip sakė dekanas, magnolija – 
naujos alėjos pradžia. Medelis 
turėtų augti maždaug iki 5 m 
aukščio. Vyskupas L. Vodopja-
novas taip pat džiaugėsi tokiu 
pasirinkimu: magnolija turėtų 
atrodyti įspūdingai ir tikintie-
siems priminti apie šį įspūdingą 
kongresą.

Medelio sodinimu iškilmin-
goji kongreso dalis baigta. To-
liau – bendra agapė, istorikės 
Violetos Aleknienės pasakoji-
mas apie kunigą Joną Katelę ir 
Panemunėlio kraštą, saviveiklos 
kolektyvų pasirodymas.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Šiemet abiturientų nuotaikos džiugios
Šiemet abiturientų išleistuvės – rekordiškai vė-

lai. Priešpaskutinę liepos dieną brandos atestatus 
gavo penkios Juozo-Tumo Vaižganto abiturien-
tų klasės, beveik 120 abiturientų. Dievo globos 
jų tolesniems keliams, planams ir siekiams buvo 
meldžiamasi dekano Eimanto Noviko aukotose 
šv. Mišiose. O po jų, tradiciškai abiturientų eisena 
patraukė dvaro link. Brandos atestatus atsiėmė ne 
visi: du mokyklos auklėtiniai jau atlieka savo parei-
gą ginti tėvynę.

Šiemet abiturientų veidai šviesesni, nei pernai: 
nusivylimo mažiau, nei pernai: egzaminus sekė-
si laikyti daug sėkmingiau. Dosniausias šimtukų 
derlius – net keturi – papuošė Uršulės Tarvydytės 
atestatą. Už puikius pasiekimus dėkota moksleivių 
ugdytojams: informatikos, anglų kalbos, matemati-
kos, fizikos mokytojams.

Paklausta, kaip sekėsi abiturientams šie, tokie 
sudėtingi, nežinios dėl mokymo tvarkos, egzaminų 
laikymo tvarkos ir kitų covid-19 sąlygotų proble-
mų pažymėti mokslo metai, gimnazijos direktorė 
Diana Guzienė neslėpė: pavyko geriau, nei tikėtasi. 
Ir to priežastis – milžiniškos ir pačių abiturientų, ir 
juos ugdžiusių pedagogų pastangos. „Būtų buvę 
labai liūdna, jei būtų nepavykę“, – sakė direktorė. 

Pavyko geriau, nei tikėtąsi: kai kuriuos brandos 
egzaminus jaunieji rokiškėnai išlaikė gerokai ge-
riau, nei šalies vidurkis. 

Nepamiršti ne tik šimtukininkai, bet ir mokyklą 
garsinę moksleiviai. Juozo Janulionio pirmojo ir 
antrojo laipsnio premijos atiteko Viliui Zamuiskui. 
Rašytojos Alės Rūtos premija pagerbta Gabija Sa-
niukaitė. Kauno technologijos universiteto padėka 
ir pažymėjimas už puikias matematikos žinias teko 
Emilijai Trumpaitei. Nepamiršti ir sporto pasieki-
mais mokyklą garsinę sportininkai, patekę į sporti-
ninkų elitą – Karolis Varnas ir Rimvydas Karpavičius.

Palydėdami abiturientus, rokiškėnai su nostalgija 
atsiduso: retėja jų gretos, retėja. Dar prieš gerus 
dvejus metus išlydėta apie 150 gimnazijos absol-
ventų. Šiemet dvi klasės baigė J. Tumo-Vaižganto 
Senųjų rūmų padalinį, trys – „Romuvos“ padalinį. 
Tiesa, direktorė užsiminė, kad kitąmet galbūt abi-
turientų bus daugiau: rajono tarybos sprendimu, 
gimnazijos padaliniu tapo Suaugusiųjų ir jaunimo 
mokymo centras. Ir kitąmet jo auklėtiniai, pasak di-
rektorės, jau tikriausiai bus pakviesti atsiimti diplo-
mų kartu su Senųjų rūmų ir „Romuvos“ padalinių 
bendramoksliais.

Šventėje buvo dar viena naujovė: pirmą kartą 
skambėjo J. Tumo-Vaižganto gimnazijos himnas. 
To pageidavo abiturientai. 

Jie neslėpė dėkingumo mokyklai, juos lydėju-
siems auklėtojams. Kurie, jei tikėti jaunuolių pa-
linkėjimais, žinojo kur kas daugiau apie išdaigas, 
rūpesčius ir svajones, nei tėvai. O auklėtojai primi-
nė – išsiskyrimas laikinas, savo mokykloje jaunimas 
visada laukiamas...

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ, 
autorės ir „Rokiškio Sirena“ nuotr.

Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos abiturientai su mokykla atsisveikino skambia daina ir paleido į orą svajones simbolizuojančius balionėlius.

Gausiausią šimtukų derlių – net keturis – surinko Uršulė Tarvydytė.

Abiturientų šokis.

Galima ir papokštauti – D klasės abiturientai su auklėtoja Margarita 
Zadarožniene.
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Rugpjūčio 5-7 dienomis Rokiškyje vyks „Samsonas 
Rally Rokiškis“ ralio varžybos. Jų metu bus uždaro-
mos kelios miesto gatvės.

Siekdami sukelti kuo mažiau nepatogumų gyven-
tojams, kviečiame miestelėnus, kuriems dėl uždarytų 
gatvių bus apsunkintas patekimas į namus, kreiptis į 
Rokiškio miesto seniūniją. Jums bus išduoti specia-
lūs leidimai, su kuriais galėsite nekliudomai patekti į 
savo namus.

Seniūnija dėkoja gyventojams už supratingumą ir 
prašo optimizuoti transporto priemonių judėjimą to-
mis dienomis, leidimus imti būtinybės atveju.

Gerbiami Rokiškėnai,

Gatvės 
pavadinimas

Uždaromos gatvės 
atkarpa

Gatvės 
uždarymo 
laikas/data

Nepriklausomybės 
aikštė

Visa aikštė Nuo 
2021.08.05 
(00.00)
Iki 
2021.08.08 
(00.00)

Vytauto g. Nuo 
Nepriklausomybės a.
iki Juodupės g.

Nuo 
2021.08.05 
(00.00)
Iki 
2021.08.08 
(00.00)

J. Biliūno g. Nuo Vytauto g.
iki Juodupės g.

Nuo 
2021.08.05 
(00.00)
Iki 
2021.08.08 
(00.00)

Respublikos g. Nuo 
Nepriklausomybės a.
iki Laisvės g.

Nuo 
2021.08.05 
(00.00)
Iki 
2021.08.08 
(00.00)

Vilniaus g. Nuo 
Nepriklausomybės a.
iki Vilniaus g. 15 
namo.

Nuo 
2021.08.05 
(00.00)
Iki 
2021.08.08 
(00.00)

Sinagogų g. Visa gatvė Nuo 
2021.08.05 
(00.00)
Iki 
2021.08.08 
(00.00)

Mikėno g. Nuo pradžios
iki Pirties g.

Nuo 
2021.08.05 
(00.00)
Iki 
2021.08.08 
(00.00)

Keleivių dėmesiui,
2021 m. rugpjūčio 5–7 dienomis dėl rajone vyks-

tančio ralio, vietinio (miesto) susisiekimo autobusai 
važiuos:

Važiuojant į Psichiatrinę ligoninę neužsuks į stote-
les: Centras (sustos stotelėje Muzikos mokykla), Po-
liklinika;

Važiuojant iš Psichiatrinės ligoninės į Miškų urėdiją 
neužsuks į stoteles: Centras ir Pandėlio;

Važiuojant iš Miškų urėdijos į Geležinkelio stotį ne-
užsuks į stoteles: Centras ir Laisvės.

Autobusas Centras-Kavoliškis neužsuks į stoteles 
Centras (keleivius paims ir išleis stovėjimo aikštelėje 
prie pirties), Laisvės.

2021 m. rugpjūčio 7 d. autobusas vykstantis 
maršrutu Rokiškis-Kriaunos per Laibgalius važiuos 
per Dagilius ir neužsuks į Bagdoniškį.

Informacija tel. 52982 arba 
www.rokiskioap.lt

MAISTO PRODUKTAI

• Česnakus. Tel. 8 675 75 838. 
Rokiškis
• Domicelės daržovių ūkis 
ekologiškai augintus  žieminius 
česnakus. Dideli 4 Eur/kg, 
vidutiniai 2,5 Eur/kg, maži 1 Eur/
kg. Pristatome į Rokiškį ir aplink. 
Skambinti tel. 866239632.  
Tel. 8 662 39 632. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Mergina ieško darbo. Greitai 
mokausi ir perprantu sunkius 
dalykus. Turiu daug įvairios 
patirties. Išsilavinimas vidurinis. 
Tel. 8 630 11 346. Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo. Galiu 
dirbti ir pagalbinius darbus.  
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Tel. 8 662 55 
190. Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo. Dirbęs 
miškuose traktoriumi, moku dirbti 
pjūklu. Turiu traktorininko teises 

TR1, TR2. Tel. 8 624 53 501. 
Rokiškis
• Vyras ieško darbo.  
Tel. 8 608 28 256. Rokiškis
• 39 m. vyras ieško darbo.  
Tel. 8 602 21 055. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingas meistras apklijuoti 
viso namo pamatą skaldytais 
akmenimis. Pamatas apšiltintas 
putplasčiu, armuotas. 
 Tel. 8 686 94 691. Rokiškis

• Ieškomi vairuotojai dirbti su 
savivarte puspriekabe - grūdovežiu 
ir miškovežiu. Tel. 8 662 71 223. 
Kupiškis
• Ieškome elektriko įrangos 
priežiūrai ir remontui pagal 
iškvietimą Rokiškio mieste. Gali 
būti įmonė. Tel. 8 656 28 929. 
Rokiškis
• Reikalingas kalvis, pagaminti 
kazano krosnį. Medžiagos yra.  
Tel. 8 687 78 182. Rokiškis
• Reikalingas žmogus supjauti, 
suskaldyti ir sukrauti malkas. Už 
Bajorų. Tel. 8 687 78 182.  
Rokiškis
• Reikalingi pjūklininkai dirbti 
miške. Paimame iš namų. Rokiškis, 
Juodupė, Lukštai.  

Tel. 8 629 78 838. Rokiškis
• Siūlau nuolatinį darbą su visomis 
soc. garantijomis plataus profilio 
statybininkui. Tik su B kategorijos 
vairuotojo pažymėjimu.  
Tel. 8 603 64 685. Rokiškis
• Reikalingas žmogus, mokantis 
dirbti trimeriu. Biržėms ruošti.  
Tel. 8 686 93 758. Rokiškis
• Ieškome plataus profilio 
statybininko. Vidaus apdailai, 
suremontuoti butą.  
Tel. 8 689 85 743. Rokiškis
• Reikalinga pardavėja (darbas 
mėsos skyriuje). Teirautis nurodytu 
telefonu. Tel. 8 650 24 902. 
Rokiškis

KITA

• Prekybinį kioską. 2x5 m, 
apšiltintas, apsauginės žaliuzės, 
elektra. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 699 61 320. Rokiškis
• Medžioklės šautuvus: IZH 18 
MH223,  IZH 18 MH308, TOZ 34 
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12X70. Tel. 8 688 26 109.  
Rokiškis
• Vežame į namus iš sandėlio 
Rokiškyje: briketai nuo 120 Eur. 
(mišrūs, beržas, uosis, ąžuolas); 
granulės 6 mm nuo 130 Eur.  
Tel. 8 646 01 050. Rokiškis
• Pigiai naują elektrinę avių 
kirpimo mašinėlę.  
Tel. 8 686 87 492. Rokiškis
• Nauji metalo detektoriai. 
Konsultavimas, lizingas, 
pristatymas visoje Lietuvoje. 
Ilgametė patirtis. www.skaineta.eu. 
Kaina 170 Eur. Tel. 8 674 77 735. 
Rokiškis
• Geros būklės, didelius bičių 
avilius. Viršuje dedami magazinai.  
Yra 8 vnt. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 695 68 560. Rokiškis
• Skubiai elektros variklį, 7,5 kW, 
930 apsukų. Tel. 8 614 19 157. 
Rokiškis
• Naudotus 3 l, 1 l, 0,75 l 
stiklainius. Dideliais kiekiais. 
Vnt. 0,30 Eur. Tel. 8 458 33 355. 
Rokiškis
• Nedidelius šiaudų ryšulius.  
Tel. 8 698 23 123. Rokiškis
• 20 l talpos stiklinį butelį. Tinka 
laikyti sultims, vynui.  
Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• Kvietinius šiaudų ritinius. 
Pakrauname. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 620 15 919. Rokiškis
• Šiaudų ritinius. Pakrauname. 

Kaina 12 Eur. Tel. 8 615 29 342. 
Rokiškis
• Skaldytas arba kaladėmis malkas. 
Kaina 240 Eur. Tel. 8 680 49 599. 
Rokiškis
• Naudotą brezentą 5×8 m.  
Tel. 8 605 62 404. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Naudotą stacionarųjį kompiuterį 
Dell Vostro CPU Intel i5 - 4460, 
3,2 GHz, 4 GB Ram, 500 GB HDD, 
MS Win 10 Pro, MS Office 2010 
HXB. Kaina 220 Eur.  
Tel. 8 623 03 537.  
Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Naudotą akordeoną Weltmeister 
ir armoniką. Tel. 8 685 56 884. 
Rokiškis

PASLAUGOS

PERKA

• Perka 2 kambarių butą Rokiškyje 
su patogumais, iki 3 aukšto, be 

tarpininkų. Tel. 8 610 79 676. 
Rokiškis
• Ieškau pirkti tribėgį Minsk 

motociklą. Tel. 8 605 26 260. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Namą Kupiškyje. Kaina 7000 Eur. 
Tel. 8 672 92 384. Rokiškis
• 3-jų kambarių 65 kv. m butą 
Taikos g. 9A, Rokiškis. Yra 4 
aukšte iš 5. Draugiški ir ramūs 
kaimynai, greta vaikų darželis ir 
gimnazija. Buto langai nukreipti 

pietų ir šiaurės kryptimis. Stiklintas 
balkonas, plastikiniai langai, 
šarvuotos durys. Kaina 37000 Eur. 
Tel. 8 615 69 947. Rokiškis
• Mūrinį gyvenamąjį namą, vieno 
aukšto su mansarda. Kamajų mstl., 
Rokiškio r. Kaina 17000 Eur.  
Tel. 8 646 36 702. Rokiškis
• Mūrinį namą su mansarda Ragelių 
k, Rokiškio r. Kaina 14000 Eur.  
Tel. 8 608 39 583. Rokiškis
• Juodupės sen., Sodelių k. 32 a 
namų valdos (vienbučių ir dvibučių 
gyvenamųjų pastatų teritorijų) 
paskirties žemės sklypą su jame 
esančiu nauju garažu. Yra leidimas 
statyboms, suprojektuotas namas. 
Kaina 14000 Eur.  
Tel. 8 609 69 487. Rokiškis
• Mūrinį namą su mansarda 
Antanašės k., Rokiškio r. Kaina 
21000 Eur. Tel. 8 667 51 686. 
Rokiškis
• 6,83 ha žemės ūkio paskirties 
sklypą esantį Kalučiškių k., Jūžintų 
sen., Rokiškio r. Žemės naudmenų 
našumo balas yra 25,7. Kaina 
17000 Eur. Tel. 8 675 77 510. 
Rokiškis
• Mūrinį namą su mansarda Obelių 
m., Rokiškio r. Satytas 1978 m. 
Bendrasis namo plotas 168.53 kv. 
m. Kaina 30000 Eur.  
Tel. 8 679 30 668. Rokiškis
• Gyvenamąjį vieno aukšto namą su 
mansarda A. Strazdelio g., Rokiškio 
m. Statytas 1924 m. Mansarda 
neįrengta. Bendrasis namo plotas 
77,10 kv. m. Kaina 29000 Eur.  
Tel. 8 678 78 273. Rokiškis
• Rokiškyje,  Vilniaus g. vieno 
kambario butą. Butas yra antrajame 
namo aukšte. Bendrasis buto plotas 
36,47 kv. m. Vienas kambarys 
ir virtuvė. Tualeto kambarys yra 
bendro naudojimo. Kaina 10000 
Eur. Tel. 8 603 16 492.  
Rokiškis
• Puikioje strateginėje Rokiškio 
miesto vietoje, P. Širvio g. 3 
kambarių butą. Kaina 35000 Eur. 
Tel. 8 677 13 564. Rokiškis
• Rokiškyje, Statybos g. namo 
dalį. Priklauso 1/2 dalis mūrinio 
gyvenamojo namo, ūkinis pastatas, 
du garažai ir šiltnamis ir 3 a žemės. 
Namo dalis išsidėsčiusi antrajame 
namo aukšte, yra atskiras įėjimas. 
Kaina 28500 Eur.  
Tel. 8 675 75 369. Rokiškis
• Rokiškyje, Aušros g. namo dalį. 
Priklauso 1/2 dalis gyvenamojo 
namo, 1/2 ūkinio pastato, garažas, 
šiltnamis ir 3,4 a žemės sklypas. 
Namo dalis išsidėsčiusi antrajame 
namo aukšte, yra atskiras įėjimas. 
Kaina 28500 Eur.  
Tel. 8 608 39 567.  
Rokiškis
• Rokiškio m., Taikos g. 2 kambarių 
butą. Namas mūrinis, statytas 1977 
m. 2013 m. atlikta namo renovacija. 
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05:15 Ponių rojus
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 Nacionalinė 
ekspedicija
13:00 Įdomiosios
 atostogos
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 Širdyje lietuvis
19:30 Istorijos perimetrai

20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Dviračio žinios
22:00 Rožės vardas
22:55 Skyrybų vadovas 
draugėms
23:40 Įstatymas ir tvarka
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Širdyje lietuvis
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Istorijos perimetrai
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema
04:00 Įdomiosios atostogos
04:55 Kaip atsiranda 
daiktai
05:15 Ponių rojus

06:00 Tokijo olimpinės 
žaidynės
12:20 Kenoloto 
12:22 Tokijo olimpinės 
žaidynės
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 

17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Tunelis 
20:30 Meilė be sienų
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Pašalintieji
22:25 Vikinglotto
22:30 Pašalintieji
23:15 Jėga ir Kenoloto 
00:00 Bulis 
01:00 Havajai 5.0
01:55 Rouzvudas 
02:55 Vieniši tėvai 
03:25 Bulis 
04:30 Ekstrasensų mūšis

06:30 Balta - meilės 
spalva 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
10:00 Du gyvenimai 
11:10 Keičiu žmoną 
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 

14:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva
18:30 Žinios
19:30 Stebuklas 
20:30 Turtuolė varguolė 
21:30 Žinios
22:30 Viešpatavimas
00:50 Strėlė 
01:50 Šalta naktis
03:20 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
04:50 Du gyvenimai

06:10 CSI. Majamis 
07:10 Mano virtuvė 
geriausia 
08:25 Šuo 
09:35 Pėdsakas 
10:30 Iškvietimas 
11:25 Mentalistas 
12:20 CSI. Majamis 
13:15 Mano virtuvė 
geriausia 
14:50 Šuo 

16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:30 Iškvietimas 
19:30 FTB. Ieškomiausi 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Gatvių kovotojas
23:05 Pinigų traukinys
01:15 Greitojo reagavimo 
būrys 
02:15 FTB. Ieškomiausi

05:30 Nauja diena
06:30 Mūsų gyvūnai
07:00 „Netikėtas teisingumas“ 
08:00 „Žiedas su rubinu“ 
09:00 „Pėdsakas“ 
10:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
11:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių
12:30 4 kampai
13:00 Nauja diena
14:00 „Teisingumo agentai“ 

15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
17:00 „Netikėtas teisingumas“ 
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19:30 Mūsų gyvūnai
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
22:30 Reporteris
23:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
23:30 „Netikėtas teisingumas“ 
00:30 „Teisingumo agentai“ 
01:30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
02:20 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:10 „Netikėtas teisingumas“ 
03:55 4 kampai
04:15 Mažos Mūsų 
Pergalės
04:25 Mūsų gyvūnai
04:50 „Reali mistika“ 
05:30 Nauja diena
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06 05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Įstatymas ir tvarka 
09:45 Komisaras Reksas
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius
13:00 Įdomiosios 
atostogos
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 Širdyje lietuvis
19:30 Beatos virtuvė

20:30 Panorama
21:00 Auksinis protas.
 Vasara
22:15 Greiti ir įsiutę 3: 
Tokijo lenktynės
00:00 Gimęs liūdėti
01:35 Širdyje lietuvis
02:30 Susipažink su mano 
pasauliu
03:00 Panorama 
03:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
04:00 Įdomiosios atostogos
04:55 Kaip atsiranda daiktai
05:15 Ponių rojus

06:00 Tokijo olimpinės 
žaidynės
12:20 Kenoloto
12:22 Tokijo olimpinės 
žaidynės 
16:00 TV3 žinios

16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios 
19:30 Ratai
22:00 Geležinis žmogus 2
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Geležinis žmogus 2
00:20 Pranašas 
02:20 Pagrobtas gyvenimas 
04:35 Vieniši tėvai 
05:00 Havajai

06:30 Balta - meilės 
spalva 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Du gyvenimai 
11:10 Keičiu žmoną
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius 

16:35 Labas vakaras, 
Lietuva
18:30 Žinios
19:30 Stebuklas 
20:30 Turtuolė varguolė 
21:30 Džekas Ryčeris. 
Nesidairyk atgal
23:55 Matrica
02:45 Šmėklos

06:15 CSI. Majamis 
07:15 Mano virtuvė 
geriausia
08:30 Šuo 
09:40 Pėdsakas 
10:35 Iškvietimas 
11:35 Mentalistas 
12:30 CSI. Majamis 
13:30 Mano virtuvė 
geriausia 
14:50 Šuo 
16:00 Pėdsakas 

17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:30 Iškvietimas 
19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Mirties prabudimas
23:25 Gelbėjimo misija 2. 
Mirtinas pavojus
01:10 Greitojo reagavimo 
būrys 

05:30 Nauja diena
06:30 TV Europa pristato. 
"Lietuvos gelmių istorijos"
07:00 „Netikėtas teisingumas“ 
08:00 „Žiedas su rubinu“ 
09:00 „Pėdsakas“ 
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių
12:30 Pagaliau savaitgalis
13:00 Nauja diena

14:00 „Teisingumo agentai“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Vyrų šešėlyje
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 „Daktarė Kovalčiuk“ 
22:30 Reporteris
23:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2021"
23:30 „Netikėtas teisingumas“
00:30 „Teisingumo agentai“ 
01:30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
02:20 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:10 „Netikėtas teisingumas“ 
03:55 Pagaliau savaitgalis
04:15 Vantos lapas
04:40 Kaimo akademija
05:00 Vyrų šešėlyje
05:20 „Reali mistika“
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05 05:15 Ponių rojus

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Įstatymas ir 
tvarka
09:45 Komisaras Reksas
10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Istorijos perimetrai
13:00 Įdomiosios 
atostogos
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:20 Kaip atsiranda 
daiktai 
16:45 Kalnų 
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Širdyje lietuvis
19:30 Gimę tą pačią 
dieną
20:30 Panorama

21:00 Dienos tema
21:30 Dviračio žinios
22:00 Rožės vardas 
22:55 Skyrybų vadovas 
draugėms
23:40 Įstatymas ir tvarka 
00:30 Veranda
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Širdyje lietuvis
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Gimę tą pačią dieną
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Įdomiosios atostogos
05:00 Kaip atsiranda
daiktai 
05:15 Ponių rojus

06:00 Tokijo olimpinės 
žaidynės
12:20 Kenoloto 
12:22 Tokijo olimpinės 
žaidynės
16:00 TV3 žinios 

16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Tunelis 
20:30 Meilė be sienų 
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Pagrobtas gyvenimas
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Pagrobtas gyvenimas
00:10 Bulis 
01:10 Havajai 5.0 
02:05 Rouzvudas 
03:05 Bulis 
04:05 Ekstrasensai. 
Stipriausių mūšis

06:30 Balta - meilės 
spalva
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Du gyvenimai 
11:10 Keičiu žmoną 
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 

14:30 Uždraustas vaisius 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva
18:30 Žinios
19:30 Stebuklas 
20:30 Turtuolė varguolė 
21:30 Žinios
22:30 Snaiperis. 
Vaiduoklis
00:35 Strėlė 
01:35 Viešpatavimas
03:35 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
04:20 Alchemija
04:50 RETROSPEKTYVA

06:00 CSI. Majamis 
07:00 Mano virtuvė 
geriausia 
08:30 Šuo 
09:40 Pėdsakas 
10:35 Iškvietimas 
11:35 Mentalistas 
12:30 CSI. Majamis 
13:30 Mano virtuvė 

geriausia 
14:50 Šuo 
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:30 Iškvietimas 
19:30 FTB. Ieškomiausi 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Gelbėjimo misija 2. 
Mirtinas pavojus
22:55 Gatvių kovotojas
01:00 Greitojo reagavimo 
būrys 
02:00 FTB. Ieškomiausi

05:30 Nauja diena
06:30 TV Europa pristato. 
"Lietuvos gelmių istorijos"
07:00 „Netikėtas teisingumas“ 
08:00 „Žiedas su rubinu“ 
09:00 „Pėdsakas“ 
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių

12:30 4 kampai
13:00 Nauja diena
14:00 „Teisingumo agentai“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
17:00 „Netikėtas teisingumas“ 
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19:30 Mūsų gyvūnai
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
22:30 Reporteris
23:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
23:30 „Netikėtas teisingumas“ 
00:30 „Teisingumo agentai“ 
01:30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
02:20 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:10 „Netikėtas teisingumas“ 
03:55 4 kampai
04:15 Mažos Mūsų Pergalės
04:25 Kaimo akademija
04:50 „Reali mistika“ 
05:30 Nauja diena

Kaina 24500 Eur.  
Tel. 8 679 76 044. Rokiškis
• Rokiškyje, Respublikos g. namo 
dalį su 4 a žemės sklypu. Namui 
reikia remonto. Priklauso 1/2 
dalis rąstinio gyvenamojo namo 
ir garažas. Bendrasis namo dalies 
plotas 65  kv. m. Kaina 20000 Eur. 
Tel. 8 678 75 239. Rokiškis
• Rokiškyje, Respublikos g. 
namo dalį su 13 a žemės sklypu. 
Priklauso 1/2 dalis rąstinio 
gyvenamojo namo ir ūkinis 
pastatas. Bendrasis namo dalies 
plotas 64  kv. m. Namo dalis 
šildoma krosnimi, įvestas miesto 
vandentiekis. Kaina 33500 Eur.  
Tel. 8 678 72 157. Rokiškis
• Ant kalvos, gražioje vietoje 
sodybą su 7,1564 ha žemės sklypu 
Vaičėnų k, Obelių sen., Rokiškio 
r. Namas rąstinis, statytas 1939 
m., bendrasis plotas 84,67 kv. m. 
2 kambariai, virtuvė. Šildymas 
krosnimi. Sklype yra iškasti du 
tvenkiniai. Kaina 30000 Eur.  
Tel. 8 646 36 702. Rokiškis
• 0,1400 ha namų valdos 
(mažaaukščių gyvenamųjų namų 

statybos) paskirties žemės sklypą 
Strazdo g., Kamajų m. Rokiškio r. 
Kaina 7500 Eur. Tel. 8 608 39 583. 
Rokiškis
• 20 a sklypą Jakšto g., Rokiškyje. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Įvairių dydžių namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos. Graži 
vieta, geras susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė. Tel. 8 657 75 999. 
Rokiškis
• 2 aukštų namą Obelių 
priemiestyje. Statytas 1978 m. 
Garažas ir rūsys po visu namu. 
Šalia ūkinis pastatas. 50 a žemės, 
galinis sklypas. Atvestas vanduo, 
įrengta kanalizacija. Namui reikia 
remonto. Kaina derinama. Kaina 
15500 Eur. Tel. 8 620 95 702. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą 3 aukšte Taikos 
g. Reikia remonto.  
Tel. 8 675 13 886. Rokiškis
• 1994 m., 2 aukštų mūrinį 
gyvenamąjį namą Vyšnių g. 
Rokiškyje. Namas sublokuotas 
su kitu namu, bendra garažo 
siena, sklypai atskiri, 8,31 a. 

Šalia L. Šepkos parkas. Bendrasis 
naudingas plotas 332,58 kv. m. 
Name yra rūsys, baseinas, pirtis, 
5 kambariai, holas. Kaina 125000 
Eur. Tel. 8 650 59 369.  
Rokiškis
• Namą Kavoliškyje. Ramioje, 
tvarkingoje gatvėje. Reikia 
kapitalinio remonto.Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 22000 
Eur. Tel. 8 628 04 434.  
Rokiškis
• Didelį 47,83 ha žemės ūkio 
paskirties sklypą ir jame esančią 
sodybvietę  Zoviškio k., Anykščių 
r. Yra išlikę gyvenamojo namo 
pamatai, ūkiniai pastatai, šulinys, 
sodas. Žemės sklypo plotas 
susideda iš: 32,38 ha žemės 
(ganyklų) naudmenų, 7,43 h. Kaina 
148000 Eur. Tel. 8 605 32 452. 
Utena
• Geroje vietoje, Panemunėlio 
gelež. st., namą su ūkiniais 
pastatais. Yra trifazė elektros 
instaliacija. 0,28 ha žemės.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Sodas Uljanavoje. Mūrinis 
namukas 37,37 kv. m, sklypas 5,6 

a. Yra ūkinis pastatas, šiltnamis. 
Kaina 10500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Statomą, erdvų namą Rokiškyje, 
Janulionio g. 127 kv. m, 10 a 
sklypas. A++ klasė. Baigtumas 62 
%. Raktai spalio 1 d. Jau galima 
rezervuoti. Kaina 80000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Rokiškio raj., Suvainiškyje 
gyvenamąjį namą su ūkiniais 
pastatais. 0,30 ha namų valdos 
sklypas, statybos metai 1987. 
Atlikti kadastriniai matavimai. 
Kaina derinama telefonu.  
Tel. 8 614 25 615. Rokiškis
• 3 kambarių butą, 2 aukšte, 
Kavoliškyje. Buto plotas 66,67 kv. 
m. Atliktas kapitalinis remontas. 
Šildomas kietuoju kuru arba 
dujomis. Grindinis šildymas, 
plastikiniai langai, šarvo durys, 
įstiklintas balkonas. Kaina 36000 
Eur. Tel. 8 618 60 304.  
Rokiškis

NUOMA

• Dirbanti, tvarkinga šeima skubiai 

ieško išsinuomoti 2 kambarių butą 
arba dalį namo. Geriausia būtų 1-2 
aukštas. Tel. 8 624 26 663.  

Rokiškis
• Nuo rugpjūčio mėn. 
išnuomojamas 3 kambarių butas 
Žirmūnuose, 2-ame aukšte iš 5. Su 
baldais ir buitine technika. Patogus 
susisiekimas su Vilniaus centru 
ir kitais miesto rajonais viešuoju 
transportu ir nuosavu automobiliu. 
Tel. 8 615 19 265. Rokiškis
• Išnuomojamas namas su baldais 
ir buitine technika Juodupėje ilgam 
laikotarpiui. Tel. 8 608 16 516. 
Rokiškis
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Rajono tarybos posėdis – trumpas ir nelabai draugiškas
Liepos 31-ąją įvyko pir-

masis „gyvas“ rajono tary-
bos posėdis. Jis teužtruko 
vos pusantros valandos. 
Dienotvarkėje buvo numa-
tyta svarstyti septyniolika 
klausimų, tačiau du – dėl 
Kultūros centro paslaugų 
įkainių bei ikimokyklinių įs-
taigų darbuotojų pareigybių 
normatyvų nustatymo. Prie-
žastis – šie klausimai nepa-
kankamai išdiskutuoti. 

Visi su kaukėmis
Nors rajono tarybos posė-

dis vyko gyvai, tačiau buvo 
laikomasi saugumo reikalavi-
mų: tiek meras, tiek tarybos 
nariai, tiek posėdį stebėję sa-
vivaldybės darbuotojai, seniū-
nai dėvėjo veido kaukes. Kaip 
ir dera, salėje buvo ir dezin-
fektantų. 

Ginčai dėl automobilių 
ir nekilnojamojo turto
Nuotoliniu būdu daugiau 

nei pusmetį tarybos posė-
džiuose dalyvavę rajono tary-
bos nariai, panašu, kad vieni 
kitų nė kiek nepasiilgo. Pozi-
cija ir opozicija vėl kietai su-
rėmė ietis. Pirmasis pretekstas 

apsižodžiuoti buvo 2020 m. 
rajono savivaldybės konsoli-
duotųjų ataskaitų tvirtinimas. 
Opozija uždavė kasmetinį 
klausimą, kaip kontroliuoja-
ma, ar rajono savivaldybės 
administracijos darbuotojai 
nevažinėja tarnybiniais auto-
mobiliais asmeniniais reika-
lais. Kadangi buvo nutraukta 
sutartis dėl mašinų sekimo, ta-
rybos narys Irmantas Tarvydis 
darė prielaidą, kad savivaldy-
bės darbuotojai jas naudoja ir 
asmeniniais tikslais. Savival-
dybės kontrolierė Danguolė 
Namajūnienė paaiškino, kad 
lengvųjų automobilių naudo-
jimo taisyklėse yra numatyta, 
kad automobliuose turi būti 
įrengta telemetrinė įranga. Ir 

kontrolierė tik domėjosi, ar 
ta įranga yra įrengta. Ir ji iš 
tiesų neįrengta. Meras Ramū-
nas Godeliauskas atsakė, ar 
nevertėtų kreiptis į teisėsaugą 
dėl buvusios administracijos 
direktorės (čia tiesiogiai tai-
koma į dabartinės opozicijos 
daržą, nes buvusi administra-
cijos direktorė kaip tik ir buvo 
skirta dabartinės opozicijos). 
„Kodėl ji pasirašė sutartį dėl 
įrangos, kurios nebuvo galima 
naudoti“, – sakė meras. 

Opozicijai užkliuvo ir kon-
trolės duomenys apie 6 mln 
vertės turto nepateisinamą 
naudojimą. Kontrolierė paaiš-
kino, kad didžiąją dalį tos su-
mos, daugiau nei 5 mln, sudaro 
nebaigtų statyti savivaldybės 

objektų vertė. Tie objektai yra 
naudojami, kad ir nebaigti sta-
tyti. Taip pat yra objektų, kurie 
dar turi būti perduoti naudoti. 
Taigi, jokio kriminalo ten nėra. 
Ji pabrėžė, kad turi keistis ir 
Salų turto įvertinimas: jis ne-
teisingai priskirtas prie nekil-
nojamojo turto, kai turi būti 
priskirtas prie nekilnojamojo 
turto vertybių. Problemos, 
anot administracijos direkto-
riaus Andriaus Burnicko, tai 
tik buhalteriniai niuansai. Ir 
jis detaliai paaiškino, dėl kurių 
objektų yra nesutvarkytų do-
kumentų, ir kodėl taip yra. 

Direktorius paaiškino, kad 
jau šią savaitę daugumoje 
tarnybinių automobilių su-
montuota telemetrinė įranga. 

I. Tarvydis prašė paaiškinti, 
kuo bloga buvo ankstesnė 
telemetrinė įranga, kuri „pa-
dėjo nustatyti buvusio mero 
klystkelius“. A. Burnickas 
paaiškino, kad įranga veikė 
nekorektiškai: pasitaikė atve-
jų, kad automobilis – garaže, 
o programoje fiksuota, kad jis 
– kelyje. Taip pat rajono va-
dovo netenkino ir tai, kad ke-
lionės lapus darbuotojams vis 
dar tenka pildyti rašant ranka. 
„Funkcionalumo trūkumas di-
delis, todėl ir reikėjo keisti“, – 
sakė A. Burnickas.

Jis pakomentavo ir klausi-
mą dėl neparduotų senų maši-
nų: karantino metu savivaldy-
bė negalėjo rengti savo turto 
aukcionų. „Rokiškio Sirena“ 
primena, kad pastaruoju metu 
savivaldybė atsisakė praktikos 
pirkti automobilius, ji juos 
nuomojasi. Neparduotų liko 
vos kelios mašinos. 

Kada kviesti 
į antikorupcinės komisijos
posėdžius?
Dėkodamas savivaldybės 

kontrolieriams ir auditoriams 
už atliktą darbą, rajono tary-
bos narys Stasys Meliūnas ne-

praleido progos „pašpilkuoti“ 
valdančiųjų. Pasak jo, admi-
nistracijos direktorius A. Bur-
nickas yra vienintelis iš poli-
tikų ir valstybės pareigūnų, 
kuris lankosi visuose antiko-
rupcinės komisijos posėdžiuo-
se. Jis teigė, kad norėtų dides-
nio atsakingumo iš rajono 
mero ir vicemero antikorup-
cinėje veikloje, galbūt išleisti 
tam tikrus mero potvarkius. 
Ir netrukus gavo mero atsa-
kymą. Meras akcentavo, kad 
reikia išmanyti teisinę bazę ir 
įstatymus. „Suprantu, kad jų 
daug ir galbūt laiko neturit se-
kiodamas mane iš paskos“, – 
rėžė jis. Ir pridūrė, kad meras 
potvarkiais neskiria auditui 
užduočių. Ir meras paprašė, 
kad į komisijos posėdžius jį 
kviestų ne vėlai vakare laišku 
į darbinį elektroninį paštą, kai 
jau darbotvarkė sudėliota.

Dar aštresnių apsidžodžia-
vimų sukėlė rajono tarybai 
pateiktas klausimas dėl AB 
Rokiškio komunalininkas 
įstatinio kapitalo didinimo. 
Tačiau šį klausimą aptarsime 
detaliau kituose straipsniuose.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

• Išnuomosiu 2 kambarių butą 
Kaune (Šilainių mikrorajone). 
Pageidautina studentei.  
Tel. 8 618 69 036. Kaunas
• Išnuomoju 2-jų kambarių butą. 
Butas tvarkingas, nauja buitinė 
technika. Tel. 8 678 84 599. 
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas galėtų padovanoti dujinę 
viryklę, batų dėžę ar lentyną, 
kėdžių, kilimą, suoliuką, virtuvinį 
kampą. Ačiū. Tel. 8 603 75 685. 
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Vaikišką dviratį, tinkamas nuo 
3 iki 7 metų vaikui. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 682 38 705. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Rastas mobilusis telefonas 
Samsung S6, auksinės spalvos.  
Tel. 8 698 17 310. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Tvarkingą sodo traktoriuką su 
13 hp varikliu. Surinkimo krepšys. 
Deka be rūdžių. Kaina 1150 Eur. 
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Rusišką, mažai naudota 
suvirinimo aparatą VD 402 su 
suvirinimo kabeliais.  
Tel. 8 698 79 875. Rokiškis
• Naudotus gelžbetonio stulpus. 
Tel. 8 600 52 857. Rokiškis
• Likutį po statybų keraminių 
blokelių Lode. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 699 86 850.  
Rokiškis
• Vienfazes, medžio pjaustymo 
stakles. Naujos kainavo 180 Eur. 
Kupiškis. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Puikiai veikiantį vienfazį 
suvirinimo aparatą. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 659 64 181.  
Rokiškis
• Tvarkingus, dažytus langų rėmus 
su stiklais. Aukštis 1,38 m, plotis 
nuo 0,63 m. Įvairių dydžių.  
Tel. 8 458 33 355.  
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Senelio vežinėtą automobilį Audi 
100. 1,8 l, 66 kW, benzinas, TA 
iki 2022-10-22. Važiuoja gerai. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 621 00 486. 
Rokiškis
• Naudotą triratį suaugusiems. 
Trys pavaros, kojinis ir rankinis 
stabdžiai, bagažinė daiktams. 
Stabilus kelyje. Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 647 22 969. Vilnius
• Kaip naują dviratį X-tact1440. 
R24. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 685 56 884. Rokiškis
• Opel Astra, 2,0 l, 74 kW, dyzelis, 
TA iki 2021-12. Važiuojanti. 
Kaina 360 Eur. Tel. 8 609 94 872. 
Rokiškis
• Važiuojantį motorolerį. 2005 
m., 125 kub. cm, TA iki 2023-
07-23, yra draudimas. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 400 
Eur. Tel. 8 602 87 040.  
Anykščiai
• Audi A4, 1998 m.,  1,9 l, TDI, 81 
kW. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 698 33 924. Rokiškis
• Du dviračius. Mažesnis 70 Eur, 
didesnis 120 Eur.  
Tel. 8 699 64 762. Rokiškis
• Mini keturratį. Galingumas 49 
CC. Viskas veikia. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 607 31 593. Rokiškis
• Audi A6. 1998 m., 1,9 l, 81 kW, 
TDI, TA 2 m., draudimas. Prieš 
7000 km pakeistas pagrindinis 
diržas, vandens pompa, filtrai, 
tepalai. Užsiveda, traukia, važiuoja 
gerai. Darbinis automobilis, todėl 
smulkmeniški pirkėjai prašomi 
netrukdyti. Kaina 790 Eur.  
Tel. 8 611 68 404. Rokiškis
• Volkswagen Polo, 1,9 l, 47 kW, 
dyzelis, TA iki 2022-10. Užsiveda 
ir važiuoja. Tel. 8 608 62 357. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Ratlankius R17 5x112 - 120 Eur, 
R15 5x112 - 100 Eur, padangos 
geros. Dusetos. Tel. 8 621 00 486. 
Rokiškis
• Opel Zafira dalimis, 2001 m., 
2,0 l, dyzelis. Tel. 8 600 54 331. 
Rokiškis
• Audi A3 dalimis. 2009 m., 1,8 l, 
benzinas, 118 kW. Keturių durų, 

juodos spalvos. R17 lieti ratlankiai 
su labai geromis padangomis.  
Tel. 8 612 48 499. Kupiškis
• Dalimis 2002 m. Opel Zafira. 
DTI. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• VW Golf dalimis. 1,9 l, TD.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Opel Astra dalimis. 1,7 l, TD, 
universalas, 1999 m.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Automobilių dalis: VW Passat, 
VW Golf, Ford Galaxy, VW 
Sharan, Reno Master, ir visų kitų 
automobilių dalis.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• 2 vnt. Ridex stabdžių diskų. 
Išorinis skersmuo 316,0 mm.  1 vnt. 
kaina 33 Eur. Tel. 8 625 40 963. 
Rokiškis
• Audi B4 dalimis.  
Tel. 8 623 99 172. Rokiškis
• VW Golf 2 dalimis. 1,6 l, 44 kW, 
turbo dyzelis. Daug įvairių detalių. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 695 68 560. 
Rokiškis
• Ridex stabdžių diskus. Priekinė 
ašis, išorinis skersmuo 316,00 mm, 
išorinis ventiliavimas. Du vienetai, 
vnt. 34 Eur. Tel. 8 625 40 963. 
Rokiškis
• Dalimis 2005 m. Opel Meriva 1,3 
l, CDTI, 55 kW. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, Žiguli dalis. 
Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• Dalimis 2002 m. Opel Zafira 2 
l,74 kW. 1998 m. Audi A4, VW 
Passat B5 greičių dėžė, vairo 
kolonėlė ir kita. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• BMW X5 R17 ratlankius su 
padangomis. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Savadarbę savivartę priekabą. Yra 
tentas. Telpa 6 t kviečių. Kaina 750 
Eur. Tel. 8 625 17 722.  
Kupiškis
• Geros būklės priekabą 2PTS 4. 
Daugiau informacijos telefonu. 
Kaina 1200 Eur. Tel. 8 625 17 722. 
Kupiškis
• Odesos gamybos T25 plūgą, 1 
korpuso, užgriebis 50 cm, kaip ir 
2 korpusų. Aria gražiai. 140 Eur 
Kupiškis.  Ir vagotuvą T25, 80 Eur. 
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Rugpjūčio 3-ioji, 
antradienis, 
32 savaitė

Iki Naujųjų liko 150 dienų
Saulė teka 5.30 val., 
leidžiasi 21.19 val. 

Dienos ilgumas 15.49 val. 
Mėnulis – delčia.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Augustė, Lengvinė, Lidija, 
Mangirda, Mangirdas, Mangirdė, 
Mankanta, Mankantas, Mantartas, 

Mantartė, Žeimena.
Rytoj: Domantas, Domas, 

Dominyka, Dominykas, Domitas, 
Gerimantas, Gerimantė, Gerutė, 

Gerutis, Irta, Irtautas, Irtautė, 
Milgeda, Milgedas, Milgedė, 

Milgeidas, Milgeidė.
Poryt:  Nona, Osvaldas, Rimtas, 

Vaida, Vaidas, Vilija.

Dienos citata
„Kalbėti negalvojant - 
tai šaudyti nesitaikant" 

(M. de Servantesas Savedra)..

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1347 m. per Šimtametį karą 
Prancūzijos Kalė miestas pasida-
vė Anglijos karaliaus Eduardo III 
armijai.

1492 m. Kristupas Kolumbas 
iš Palos de Frontera uosto Ispa-
nijoje laivu "Santa Maria" leidosi 
į pirmąją savo kelionę ieškoti 
naujų žemių Vakaruose.

1610 m. kapitonas Henris 
Hadsonas, ieškodamas naujo 
laivų kelio iš Atlanto į Ramųjį 
vandenyną, rado įlanką, kuri da-
bar vadinama jo vardu.

1858 m. anglų tyrinėtojas 
Džonas Spykas atrado Viktorijos 
ežerą, iš kurio išteka Nilas.

1936 m. juodaodis atletas 
Džesis Ouensas pirmą kartą 
olimpiadų istorijoje Berlyne lai-
mėjo keturis aukso medalius.

1949 m. įkurta Europos Tary-
ba. Dešimt ją įkūrusių valstybių 
Londone saugojimui atidavė 
ratifikavimo dokumentus. Eu-
ropos Tarybos įstatai pasirašyti 
gegužės 5-ąją.

1958 m. JAV atominis po-
vandeninis laivas "Nautilus", ve-
damas kapitono Viljamo Ander-
sono (William Anderson), pirmą 
kartą istorijoje po ledu pasiekė 
Šiaurės ašigalį.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1940 m. Maskvoje teisiškai 
įformintas LTSR priėmimas į 
TSRS sudėtį.

Post scriptum
Visų verksi – akių neteksi.

Bulvytės be bulvyčių 
Ingredientai: 
• 340 gramų cukinijų (jaunos)
• 2 vidutinio dydžio kiaušiniai
•  50 gr kvietinių miltų. Galima 
keisti ir ruginiais ar kitokiais, 
tačiau labiau jausis jų skonis, ir 
jie gali sunkiau kibti prie cuki-
nijų.
• 60 gr maltų džiūvėsėlių. 
• 30 gr smulkiai tarkuoto kie-
tojo sūrio. Galima sūrį pakeisti 
džiūvėsėliais, bet su sūriu cu-
kinijų "bulvytės" traškesnės ir 
daug gardesnės.
• žiupsnio druskos
• žiupsnio maltų juodųjų pipirų 

Gaminimas:
Nupjaukite cukinijos galiukus ir nuskuskite cukiniją. Skusti nėra būtina, bet, jeigu 
neskusite, jausis žievelės skonis ir prie jos prasčiau kibs miltai. Cukiniją aštriu pei-
liu perpjaunkite statmenai pusiau. Kiekvieną puselę supjaustykite maždaug 1.5 
cm pločio riekėmis išilgai. Pusę vienos puselės riekių sudedame ant pjaustymo 
paviršiaus, plokščia puse į apačia ir pjaustykite maždaug 1.5 cm pločio juostomis 
- lazdelėmis. Kiekvieną lazdelę kruopščiai, iš visų pusių apvoliokite miltuose taip, 
kad neliktų nepasidengto paviršiaus. Kiekvieną miltuose apvoliotą lazdelę pa-
mirkykite kiaušinių plakinyje iš visų pusių. Pasiruoškite džiūvėsėlių mišinį: sumai-
šykite maltus džiūvėsėlius, tarkuotą sūrį, druską ir pipirus. Papildomai, jei norite, 
galima dėti maltos aitriosios paprikos ar kitų mėgstamų prieskonių. Kiekvieną 
kiaušinių plakinyje pamirkytą lazdelę kruopščiai apvoliokite džiūvėsėlių mišinyje, 
svarbu, kad juo būtų padengti ir lazdelių galiukai. Cukinijų lazdeles išdėliokite 
kepimo popieriumi išklotoje skardoje. Kepame iki 220 C laipsnių įkaitintoje or-
kaitėje (funkcija su "vėjeliu", jei naudosite kaitinimą iš viršaus ir apačios, kepti 
gali reikėti truputį ilgiau) apie 15 minučių ar kol apskrus. Dėti kepti į jau įkaitusią 
orkaitę. Ragaujame! Patiekti tinka su pomidorų, česnakiniu, pikantišku ar kitu 
mėgstamu padažu.

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Rugpjūčio 3 d. Naktį 14

Dieną 22
V,  
4-9 m/s

Rugpjūčio 4 d. Naktį 11
Dieną 23

PV,
3-8 m/s

Rugpjūčio 5 d. Naktį 13
Dieną 25

PR, 
3-8 m/s

Orų prognozė rugpjūčio 3-5 d.

Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Ventiliatorių grūdams ir šienui 
ventiliuoti. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 615 19 401. Kupiškis
• Pneumatinių stabdžių komplektą 
priekabai. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 615 19 401. Kupiškis
• Tvarkingą traktorių MTZ 80. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina 1800 Eur. Tel. 8 688 03 340. 
Kupiškis
• Naudotą grūdų džiovinimo 
ventiliatorių. Galia 7,5 kW. 
Kaina 220 Eur. Tel. 8 676 93 720. 
Rokiškis

www.rokiskiosirena.lt
qNaujienos
qSkelbimai
qVideo 
ir fotogalerijos

VSAT už 5,4 mln. eurų išnuomojo 
konteinerių migrantams

Valstybės sienos apsaugos 
tarnyba už 5,4 mln. eurų išsi-
nuomojo konteinerius apgy-
vendinti neteisėtus migrantus – 
jie bus statomi Medininkuose.

Trejų metų trukmės sutartis 
po neskelbtų derybų praėjusią 
savaitę pasirašyta su krovinių 
gabenimo ir ekspedijavimo ben-
drove „Arijus“, nurodoma pirki-
mo ataskaitoje. 

Pasak VSAT atstovo Gie-
driaus Mišučio, apie 200 kon-
teinerinių namelių Pasieniečių 
mokykloje, Medininkuose turė-
tų būti pastatyta rugpjūčio pra-
džioje, juose apsigyvens iki 900 
migrantų. 

VSAT buvo paskelbusi kon-
teinerių nuomos konkursą, ta-

čiau galiausiai pasirašė sutartį ne-
skelbiamų derybų būdu, siekiant 
namelius pastatyti kuo greičiau. 

„Buvo paskelbtas viešasis 
pirkimas, buvo dalyviai ir su-
darius eilę pradėjo aiškėti, kad 
konkursas užims dar daug laiko, 
bent dešimt dienų, jei bus vyk-
domas įprastu keliu. Kadangi tai 
yra ypatingos skubos objektas 
ir šita situacija dėl netiesėtų mi-
grantų krizės vis aštrėja, nėra kur 
apgyvendinti žmonių, tai (...) su 
mažiausią kainą pasiūliusia ben-
drove buvo pasirašyta sutartis“, 
– sakė G. Mišutis. 

Anot jo, esant poreikiui, na-
melius bus galima išplėsti statant 
ant jų antrą aukštą. Konteinerinių 
namelių nuoma kol kas finansuo-
jama iš biudžeto, tačiau tikimasi, 

kad vėliau lėšos bus padengtos iš 
Europos Sąjungos fondų. Per mė-
nesį jie kainuos 1,5 tūkst. eurų.

 Vidaus reikalų viceministras 
Arnoldas Abramavičius anksčiau 
sakė, kad į šį miestelį bus perkelti 
migrantai iš pasienio užkardų, sa-
vivaldybių patalpų – mokyklų ir 
kitų vietų.

Šiemet sieną iš Baltarusijos į 
Lietuvą perėjo beveik 4 tūkst. ne-
teisėtų migrantų, dešimtis kartų 
daugiau nei buvo per visus 2020 
metus.Lietuva dėl išaugusios ne-
teisėtos migracijos yra paskel-
busi ekstremalią situaciją. Šalies 
pareigūnai laikosi pozicijos, jog 
išaugę migracijos srautai yra or-
ganizuota Minsko režimo akcija 
prieš Lietuvą.

BNS inform.

Sekmadienį sulaikytas didžiausias neteisėtų migrantų skaičius – 255 žmonės
Neteisėtai sieną iš Baltarusi-

jos kertančių migrantų srautas 
pasiekė naujas aukštumas – 
per nepilną sekmadienio parą 
sulaikyti 255 asmenys.

Valstybės sienos apsaugos 
tarnybos atstovas teigė, jog tai 

didžiausias per parą sulaikytųjų 
skaičius iki šiol.

„Šiemet didžiausias paros 
skaičius buvo 171, jis pasiektas 
praėjusį antradienį. Dabar yra 
255 ir dar beveik ketvirtis pa-
ros priešakyje. Greičiausiai šis 
skaičius didės“, – komentavo 

Valstybės sienos apsaugos tarny-
bos (VSAT) patarėjas Giedrius 
Mišutis.

Bendras šiemet iš Baltarusi-
jos į Lietuvą neteisėtai patekusių 
asmenų skaičius jau viršijo 3,5 
tūkst.

BNS inform.

Pernai partijos surinko per 700 tūkst. 
eurų nario mokesčio

Pernai partijos surinko per 
700 tūkst. eurų nario mokesčio, 
vidutiniškai vienas mokesčius 
mokėjęs partietis pervedė 43 
eurus, rodo Vyriausiosios rin-
kimų komisijos (VRK) atlikta 
analizė.

Penkerių metų duomenis su-
sisteminusi VRK skelbia, kad 
2020 metais per 28,2 tūkst. parti-
jų narių sumokėjo apie 703 tūkst. 
eurų nario mokesčio.

Tuo tarpu 2019 metais ši suma 
siekė 511 tūkst. eurų ir juos su-
mokėjo 24,8 tūkst. partijų narių, 
2018 metais partijos gavo 430 
tūkst. eurų iš 20,8 tūkst. narių.

Pareigingiausiai nario mokes-
tį pernai mokėjo Lietuvos lenkų 
rinkimų akcijos-Krikščioniškų 
šeimų sąjungos nariai – beveik 
tūkstantis arba per 45 proc. visų 
partijos narių.

Taip pat nario mokestį sumo-
kėjo per 40 proc. socialdemokratų 
(6,4 tūkst. narių), beveik 34 proc. 
konservatorių – apie 4,7 tūkst. 

narių. Liberalų sąjūdžiui mokestį 
pervedė 24 proc. narių (1,7 tūkst. 
narių), Laisvės partijai – 20 proc. 
(beveik 700 narių).

Anot VRK, procentinė nario 
mokestį mokančių narių dalis 
kasmet mažėja, nors didėja mo-
kama suma. 2016 metais parti-
joms nario mokesčius mokėjo 27 
proc. narių (16 tūkst. narių), 2020 
metais šis skaičius susitraukė iki 
17 procentų (per 28 tūkst. narių).

Vidutiniškai pernai vieno na-
rio mokestis politinei partijai sie-
kė 43 eurus. 2019 metais vienas 
partijos narys vidutiniškai partijai 
sumokėjo 26 eurus, 2018 metais 
– 20 eurų, 2017 metais – 18 eurų.

Partijos narys per kalendo-
rinius metus gali sumokėti ne 
didesnį kaip 20 vidutinio mėne-
sinio darbo užmokesčio dydžių 
(VMDU) nario mokestį, o ši 
suma negali būti didesnė nei 10 
proc. jo pajamų.

Iš viso Lietuvoje 25 partijoms 
priklauso 100 tūkst. narių.

BNS inform.

Vyriausybė iš biudžeto perskirstė 
2,2 mln. eurų užsieniečių integracijai

Vyriausybė posėdyje iš biu-
džeto perskirstė 2,2 mln. eurų 
užsieniečių integracijai. Asi-
gnavimai Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos siūlymu 
perskirstyti iš užimtumo didi-
nimo ir socialinės paramos į so-
cialinių paslaugų ir integracijos 
plėtros eilutę.

„Šis perskirstymas tarp vidinio 
biudžeto eilučių reikalingas tam, 
kad galėtume užtikrinti ministeri-
jai pavestų Vyriausybės funkcijų 
įgyvendinimą, organizuoti užsie-
niečių, priskiriamų pažeidžiamų 

asmenų grupei,  socialinės para-
mos teikimą“, – posėdyje sakė 
ministrė Monika Navickienė.

Anot jos, lėšos reikalingos 
užsieniečių apgyvendinimui bei 
organizuoti Lietuvos Raudojo 
kryžiaus draugijos ir kitų nevy-
riausybinių organizacijų pasitel-
kimą teikiant socialines paslau-
gas.

Naujienų agentūros BNS 
informaciją atgaminti visuo-
menės informavimo priemonė-
se bei interneto tinklalapiuose 
be raštiško UAB BNS sutikimo 
draudžiama.

www.rokiskiosirena.lt
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AVINAS. Atos-
togų metu jūs neno-
rėsite savęs riboti, 
taigi išlaidos bus 

didelės. Atminkite, kad pailsėti 
tinkamai yra labai svarbu, kad 
galėtumėte sėkmingai dirbti ir 
tinkamai pailsėti. Jūsų planų 
bei idėjų realizacija vyks sklan-
džiau, jei veiksite ne vieni, o pa-
sitelksite komandą ir panautosi-
te turimus ryšius. Tačiau darbe 
piktnaudžiauti asmeniniais ry-
šiais taip pat nederėtų. Antradie-
nį nepradėkite naujų projektų, 
ypač jei jie susiję su finansine 
riziką. Savaitgalį jums geriau-
sia būtų praleisti už miesto, ar-
timųjų, draugų rate, patartina 
jaukioje sodyboje kaime. Mei-
lės fronte jums reiks kantrybės 
ir įžvelgti teigiamas puses įvy-
kiuose, kurie iš pirmo žvilgsnio 
teigiami neatrodo.    

JAUTIS. Prisi-
minkite senas sko-
las ir jas būtinai grą-
žinkite. Juolab, kad 

jūsų finansinei situacijai tai nė 
kiek nepakenks. Užtat patys len-
gviau atsikvėpsite. Trečiadienį 
tikėtini svarbūs pokyčiai darbe. 
Šią savaitę tikėkitės jėgų ir dar-
bingumo antplūdžio. Pagerės 
santykiai su verslo partneriais. 
Ateina puikus metas pažintims, 
naujo darbo paieškoms. Nors 
norėsite dirbti labai intensyviai, 
atminkite, kad didelis darbin-
gumas turi kelias neigiamas 
pasekmes: prastėja darbų ko-
kybė, santykiai su artimaisiais, 
asmeninė sveikata. Veikite ap-
galvotai, būkite kantrūs ir di-
plomatiški. Nebūkite strutis: jei 
problemas ignoruosite, jos tikrai 
neišsispręs.  

DVYNIAI. Jūs 
galite nesibaiminti 
dėl finansinės pa-
dėties. Jūsų profe-

sionalumas, kantrybė, puikios 
idėjos profesinėje srityje atneš 
nemažą naudą. Puikus metas 
įgyvendinti verslo idėjas ir 
jūsų asmeninius norus. Dabar 
geriausia savo jėgas telkti il-
galaikiams planams. Drąsiai 
kalbėkite apie ateitį, pristatyki-
te savo idėjas, drąsiai reikškite 
savo nuomonę – jūsų mintys 
sulauks aplinkinių dėmesio ir 
palaikymo. Meilės fronte pui-
kus metas, mylimasis norėtų 
jums talkinti, palaikyti, lepinti. 
Atminkite, kad jus myli už tai, 
kad toks esate. Pasitikėkite savo 
mylimu žmogumi. 

VĖŽYS. Finan-
sinė situacija neke-
lia didesnio nerimo. 
Jūsų autoritetas pro-

fesinėje srityje auga. Antradienis 
ir penktadienis – puikios dienos 
vertingiems ir kokybiškiems 
pirkiniams. O štai prieš ką nors 
aštriai kalbėdami, prisiminkite, 
kad dar egzistuoja ir tų veiksmų 
pasekmės. Tik jūsų susitvardy-
mas ir kantrybė leis išsaugoti 
ramią ir kūrybišką erdvę. Netgi 
pačią sudėtingiausią situaciją 
įmanoma pakeisti į gera, jei pa-

Astrologinė prognozė savaitei 
sitelksite savitvardą ir pasivar-
ginsite prieš ką nors darydami, 
dar ir pagalvoti. Jūsų energija 
leis pasiekti gerų rezultatų.    

LIŪTAS. Nors 
didesnių finansinių 
sunkumų nepro-
gnozuojama, bet 

padirbėti teks rimtai. Nors labai 
norėtumėte atastogauti. Vertėtų 
paieškoti ir naujų pajamų šalti-
nių. Trečiadienį ir ketvirtadienį 
galimos kažkokios netikėtos 
pajamos. Tik nesugalvokite la-
žintis. Šią savaitę paaštrės pro-
blemos, susijusios su karjera 
ir valdžia. Kolegos bus jūsų 
pusėje, todėl situacija neužil-
go pagerės. Nebijokite priimti 
svarbių sprendimų ir už save, 
ir už kitus. Tik nesugalvokite 
sirgti žvaigždžių liga. Nekreip-
kite dėmesio į pataikavimus ir 
ditirambus. 

MERGELĖ. O 
štai jums finansiniai 
nesklandumai visiš-
kai tikėtini. Pasta-

ruoju metu jūs gerokai paišlai-
davote, ypač jei atostogavote. 
Trečiadienį galite sulaukti ne 
tik įdomaus, bet ir gana pelnin-
go verslo pasiūlymo. Tik nusi-
teikite, kad jo realizacija parei-
kalaus nemažų paslaugų. Jūsų 
savaitės uždavinys – dorai ir 
sąžiningai atlikti savo pareigas. 
Galimybių tam netrūks, juolab, 
kad darbštumą, atsakomybės 
jausmą jūs turite. Nebūkite 
pernelyg smalsūs, ramiai ver-
tinkite gandus ir intrigas. Sa-
vaitės viduryje pajusite puikų 
gebėjimą apdoroti informaciją, 
naudokitės tuo.   

S VA R S T Y -
KLĖS. Savaitės 
pradžioje tikėtinos 
finansinės įplau-

kos. Deja, gautos sumos dydis 
gerokai nuvils. Ketvirtadenį 
geriau jau investuokite į prak-
tinius pirkinius. O visa, kas 
labai gražu, ko noriu, bet ne-
naudinga, – deja ir yra nenau-
dinga. Sėkmė bus jūsų pusėje, 
bet teks gerokai padirbėti. Teks 
keisti požiūrį į tam tikrus daly-
kus, kartais priimti ir nemalo-
nius sprendimus. Jūsų aplin-
kos žmonės parodys tikruosius 
veidus, ir jums, ko gero, tai 
nepatiks. Bet jūs atsirinksite 
žmones, kurie jums svarbūs ir 
vertingi. Rūpinkitės santykiais 
su mylimuoju. 

S K O R P I O -
NAS. Savaitė jus 
džiugins pajamo-
mis, naujais ir pers-

pektyviais projektais. Rasite 
papildomą darbą, kuris atneš 
nemažai pelno, bet neužims 
daug laiko, nereikalaus daug 
pastangų. Sėkmė lydės ir asme-
niniuose santykiuose. Šiokių 
tokių problemų kels tik ilgalai-
kiai įsipareigojimai ir nebaigti 
darbai. Sunkiose situacijose 
kliaukitės savo vidiniu balsu, 
intuicija. Rinkitės ir spręskite 
ne tik protu, bet ir širdimi. Mei-
lė kartais svarbiau nei pareiga. 

PRO MEMORIA
Panemunėlio seniūnija
TERESĖ VALERIJA BRUŽIENĖ 1939-08-10 - 2021-07-23
IRINA SAMUILOVA 1923-11-26 - 2021-07-28
ALMANTAS ŠEŠELGIS 1950-04-01 - 2021-07-28
Juodupės seniūnija
BRONISLAVA MALUIŠKIENĖ 1931-05-20 - 2021-07-22
ONA BIRUTĖ NUOBARIENĖ 1934-09-06 - 2021-07-23
Pandėlio seniūnija
JANIS PETKEVIČ 1941-19-14 - 2021-07-24
ARVYDAS PETRONIS 1955-12-05 - 2021-07-24

Net jei sukūrėte šeimą, nepa-
kenktų surengti savo mylimam 
žmogui romantišką popietę. 
Meilė teiks jums sparnus. Sau-
gokite jaukumą ir harmoniją, 
venkite neapgalvotų veiksmų ir 
nuotykių.  

ŠAULYS. Šią 
savaitę svarbiausiu 
tikslu bus finansinių 
problemų sprendi-

mas. Neužmirškite laiku grą-
žinti skolas, mokėti palūkanas. 
Jūs sulauksite vertingo verslo 
pasiūlymo. Jei jį priimsite, gali 
būti, kad kreditų atsikratysite 
anksčiau laiko. Jūsų verslumas 
ir veiklumas leis įgyvendinti ne 
vieną gerą planą ir idėją. Antra-
dienį susitelkite, susikaupkite – 
jums to labai reikės. Trečiadienį 
pasitikėkite mylimu žmogumi, 
jis geriau nei jūs išspręs kilusią 
problemą. 

OŽIARAGIS. 
Antradienį, jei rei-
kalas ar pasiūlymas 
kels įtarimų ar net 

mažiausių abejonių, atsisaky-
kite jo. Mat šiuo metu turėsi-
te stulbinančią nuojautą, ypač 
finansiniais klausimais. Beje, 
jums vadovybė kels aukštes-
nius reikalavimus, nei įprastai. 
Šaltakraujiškai analizuokite 
situaciją, mokykitės progno-
zuoti kitų žmonių sprendimus 
ir veiksmus, numatyti įvykių 
pasekmes. Būkite sąžiningi 
patys sau, nusiimkite rožinius 
akinius. Savaitgalį praleiskite 
ant sofos su knyga rankose. 
Neerzinkite aplinkinių savo 
pamąstymais.

VA N D E N I S . 
Savaitės vidurys 
– puikus metas 
planuoti šeimos 

biudžetą. Neišlaidaukite 
pramogoms, poilsiui, atos-
togoms. Penktadienį atka-
klumas ir punktualumas gali 
leisti papildomai uždirbti. Jei 
neskubinsite įvykių, neerzė-
site ir nenervinsite aplinki-
nių, savaitė bus visiškai rami. 
Antradienį sudėtingoje situ-
acijoje jus palaikys draugai. 
Sekmadienį nieko nereika-
laukite iš vadovų, nesukelki-
te konflikto.

ŽUVYS. Sa-
vaitė pakankamai 
stabili. Dirbti teks 
daug. O tingulio 

priepuoliai atsilieps pajamų ir 
autoriteto praradimu. Praleis-
tų terminų neatleis nei vado-
vybė, nei klientai. Trečiadienį 
laukia staigmenos, atsidursite 
pačiame įvykių sūkuryje, nau-
dokitės tuo. Savo tikslus ir 
siekius laikykite paslaptyje. 
Jei jau visai savimi suabejosi-
te, paklauskite pačių artimiau-
sių žmonių patarimo. Antroje 
savaitės pusėje sulauksite 
kritikos strėlių iš vadovų ir 
bendradarbių. Neidealizuoki-
te aplinkinių ir savo santykių 
su jais. Savaitgalį nepraleiski-
te vakarėlio ar iškylos. Meilės 
fronte galimi nesusipratimai.

AUGALAI

• Praėjusių metų derliaus kvietrugių 
sėklą Sequenz. Labai derlinga, 
atspari iššalimui.  
Tel. 8 699 41 881. Rokiškis

BALDAI

• Tvarkingą miegamojo komplektą. 
Gulimoji dalis 1,6 m pločio. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 682 34 594.  
Rokiškis
• Prekybai skirtą metalinį stovą 
su 7 lentynomis. Lentynos 
reguliuojasi, visas stovas 
kompaktiškai išardomas. Kaina 38 
Eur. Tel. 8 682 36 492.  
Rokiškis
• Dvi miegamojo lovas. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 615 55 640.  
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Automatinę skalbimo mašiną LG, 
6 kg. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 648 73 565. Rokiškis
• Naudotą, veikiančią dujinę 
viryklę Hansa su dujine orkaite. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 623 03 537. 
Rokiškis

• Mažai naudotą Beko šaldiklį. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 647 01 109. 
Rokiškis
• Geros būklės siuvimo mašiną su 
dėže. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 609 35 064. Rokiškis
• Mažai naudotą, idealios būklės 
skalbimo mašiną Electrolux 8 
kg, su garantiniais dokumentais. 
Kaina 280 Eur. Tel. 8 681 58 849. 
Rokiškis
• Naują daugiafunkcinį puodą. 
Elektroninis valdymas. Yra iešmas 
išimamas (kepama višta ant iešmo). 
Indas gilus, tinka bulvytėms fri, 
troškinti. Supakuotas dėžėje, iš 
Vokietijos. Kupiškis. Siunčiu paštu. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 675 88 304. 
Kupiškis
• Naują elektrinį vandens šildytuvą 
Dražice okhe 100 l. Su garantija. 
Kaina 284 Eur. Tel. 8 646 49 744. 
Rokiškis
• Dujinę viryklę. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 659 64 181. Rokiškis

DOVANOJA

• Nusigriauti ar nusikelti klojimą. 
Rokiškio raj.. Tel. 8 610 40 009. 
Rokiškis
• Dovanoju drabužius paaugliui, 

apie 130 - 150 cm ūgio.  
Tel. 8 604 14 777. Rokiškis
• Dovanoju pastatomas virtuvines 
spinteles dviejų durų ir vienerių 
durų (reikia nuplauti) ir seną 
veikiančią skalbimo mašiną Beko. 
Tel. 8 603 75 685. Rokiškis
• Dovanoju 2 sekcijas, fotelius, 
staliuką. Išsiardyti ir pasiimti 
patiems Rokiškyje, Taikos g. Taip 
pat dovanoju knygas.  
Tel. 8 675 13 886. Rokiškis
• Dovanoja naudotas plytas.  
Tel. 8 698 76 229. Rokiškis
• Dovanoju viengulę lovą su 
stalčiais patalynei. Plotis 90 cm. 
Pasiimti patiems. Tel. 8 698 84 168. 
Rokiškis
• Maitinimo kėdutę. Nėra 
paminkštinimo, nenuimamas 
staliukas. Galima nusistatyti 
supimosi režimą, arba kėdutė 
gali stovėti tiesiai. Atiduodame 
nemokamai. Pasiimti patiems.  
Tel. 8 658 96 934. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Porą kartų avėtus sportinius 
batelius. Kaina 6 Eur.  
Tel. 8 675 33 768. Rokiškis
• Puikios būklės, vieną sezoną 
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ANEKDOTAI

– Kaip man šalta...
– Jo, gerai, kad aš šiltai 

apsirengiau, – atsako vaikinas.
***
Antanas pabunda išpiltas 

šalto prakaito ir skambina 
naktinio klubo šefei:

– Ar aš vakar pas jus 
išgėriau šampano už tris 
tūkstančius eurų?

– Taip!
– Ačiū Dievui. Jau maniau, 

kad pinigus pamečiau.
***
Buhalterio sūnus klausia:
– Tėti, o „Revizorius“ – tai 

komedija ar tragedija?
– Jei revizorius savas, tada 

komedija. O štai jei svetimas, 
tada jau tragedija.

***
– Mes tokie artimi, kad tu 

man atiduotum paskutinį eurą?
– Nea, tu paskutinis, kam 

aš tą eurą duosiu.
***
Karinės pratybos. 

Vertintojo, prastai įvertinusio 
karius, visureigis įstrigo 

purve. Stebėtojas liepia 
kariams pastumti automoblį. 
Tie, kerštingai:

– Jūs juk ką tik paskelbėte, 
kad mes nušauti. Kaip gi mes 
galime jums padėti?

Vertintojas:
– O taip dar netgi geriau. 
Ir kreipiasi į savo 

vairuotoją:
– Pakišk porą lavonų po 

priekiniais ratais.
***
Petras:
– Nervina, kai žmonės 

vadina tave girtuokliu. Ypač 
tie, kurie parneša namo.

***
Žmona budi prie sunkiai 

sergančio vyro ketvirtą parą.
Ji sako:
– Brangusis, aš labai noriu 

truputėlį pasnausti. Pažadink 
mane, jei sugalvotum mirti.

***
Vyriškis prieš veidrodį:
– Aišku, aš ne toks gražus, 

kaip Alenas Delonas, bet ir ne 
toks baisus, kaip Žanas Polis 
Belmondo.

***
Katinas klausia šuns:
– Klausyk, Sargi, 

sandėliuke buvo du gabalai 
dešros. Vieno nebėra. Kažin 
kodėl?

Sargis:
– Nes antro gabalo aš 

nepastebėjau.
***
Sutiko pagal drabužį, 

palydėjo irgi blogai.
***
Suvalkietis atidarė 

krautuvę. Joje pardavinėjami 
trimitai, tūbos, saksofonai, 
šautuvai, pistoletai ir karstai.

Žurnalistas klausia:
– Įdomus jūsų krautuvės 

asortimentas?
– Kodėl įdomus. Parinktas 

labai apgalvotai. Užvakar 
nupirko trimitą, vakar – 
šautuvą, o šiandien iš ryto 
–  karstą.

***
Biologijos mokytoja 

klausia vaikučių, kaip per 
vasarą sekėsi rinkti augalus 

Ruduo. Sanatorija. 
Pro langą į krentančius 
raudonus lapus liūdnai žiūri 
distrofikas:

– Ech... Lapai krenta... 
Kiek žmonių užmušė!

***
Žmona sako vyrui:
- Nueik į parduotuvę.
Vyras ruošiasi eiti, žmona 

vėl sako:
– Nu jau eini į lauką, tai 

ir šiukšles išnešk, dar ir šunį 
pavedžiok.

Vyras neiškentęs sako:
– Tai dar šluotą į užpakalį 

įkišk, eidamas laiptus 
nuošluosiu...

***
Ateina naujasis rusas į 

policiją ir pareiškia:
– Paskutiniu metu aš 

labai dažnai gaunu laiškų su 
grasinimais.

– Tie laiškai, žinoma, 
anoniminiai? – pasiteirauja 
policininkai.

– Ne, su mokesčių 
inspektoriaus parašu.

***
– Ar spėsiu į ketvirtos 

valandos traukinį, jei eisiu 
per laukus? – klausia turistas 
valstiečio.

– Žinoma, – atsako jis. 
– O jeigu jus dar ir bulius 
pamatys, tai spėsite net į 
trečios valandos ekspresą!

***
Petriukas klausia močiutės:
– Ar tiesa, močiute, 

kad krikščionybė liepia 
už kiekvieną blogą darbą 
atsilyginti geru?

– Taip, anūkėli, tiesa.
– Močiute, tada duok 

man 10 eurų, aš tavo akinius 
sulaužiau.

***
Pirmokėlė rašo senelei 

laišką:
– Brangi močiute, rašau 

tau labai lėtai, nes mama 
sakė, kad tu jau negali greitai 
skaityti...

***
Šaltas žiemos vakaras. 

Mergina sako vaikinui:

herbariumams. Petriukas 
giriasi:

– Mano herbariumas labai 
nedidelis, bet labai vertingas.

Mokytoja klausia:
– Kuo tas tavo 

herbariumas toks vertingas?
– Visi augalai iš 

Raudonosios knygos.
***
Ateina pas psichiatrą 

vyriškis ir prisistato:
– Sveiki, aš Napoleonas.
– Malonu, jūs jau trečias 

Napolenas šią savaitę.
– Pone, jūs nesupratot. Aš 

ne imperatorius. Aš – tortas!
***
Kalėjimo kunigas klausia 

kalinio:
– Ar tik ne degtinė jus 

atvedė tarp šių sienų.
– Ne, tėve. Tai vanduo. 

Grynas vanduo.
–  Kaip tai?
– Aš buvau pieno fabriko 

direktorius.
***
– Aš vėl noriu į Paryžių.
– Ar jūs ten jau buvote?
– Ne, aš jau norėjau.
***
Gruzinas tempia aviną. Jo 

bičiulis klausia:
– Tu šitą aviną į miestą 

veši?
– Čia avis, o avinas 

mieste, universitete mokosi.
***
– Ponia, kiek jums metų?
– Jau šiek tiek priartėjau 

prie trisdešimtmečio.
– Ir kas jus tiek sulaikė 

kelyje?
***
Jaunystė duodama 

tik kartą. O vėliau savo 
kvailystėms teks ieškoti kitų 
pasiteisinimų.

***
Petriukas:
– Mama, tėtis grįžta. 

Ką pirmiau jam parodyti: 
mano dienyną ar tavo naują 
suknelę?

***
– Kam reikalingas 

mikroskopas?
– Mikrobams.

Ieškokite 
prekybos centruose!
DIENOS 
KETUREILIS
„SAMSONAS RALLY” 
NE UŽ KALNŲ
Pasidžiaugti miestas gali
Greit turėsim festivalį.
Uždarys vėl pusę miesto
Vyks „Samsonas Rally“ fiesta!

Bus virš šimto ekipažų.
Na, o jei dar šito maža
Vyks ir keletas koncertų –
Aplankyt tikrai juos verta.

Dalyvaus Ralio elitas –
Visų mylimas „džigitas“
Taip taip taip – ne paskala!
Pasirodys vėl Žala.

Sujudimas didis lauks
Mūs kraštan turistai plauks.
Kol dar vis ne karantinas
Liejas lai adrenalinas!

Greta Paliulionytė

nešiotą Senamiesčio progimnazijos 
mokyklinę uniformą. Megztukas 
128 d., sarafanas 134 d. po 15 Eur. 
Tel. 8 675 33 768. Rokiškis
• Naujus, minkštus 39 dydžio, 
prancūziškus odinius aulinukus. 
Viename šone užtrauktukas, kitame 

lipdukas. Tinka ir plačiai kojai. 
Labai dailūs. Kaina 52 Eur.  
Tel. 8 682 36 492. Rokiškis
• Geros būklės basutės. Siaurai 
kojai. 38 dydis, atitinka. 5 Eur. 
Sportiniai batai siaurai kojai, 37 
dydis, 8 Eur. Tel. 8 632 92 334. 

Rokiškis
• Idealios būklės liemenę. Tinka 
tiek mergaitei, tiek berniukui, 158 

cm ūgio. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 632 92 334. Rokiškis
• Labai geros būklės avalynę. 21-23 
cm. Pora 2 Eur. Tel. 8 632 92 334. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Naujas, supakuotas dėžėse 
kolonėles. 1 vnt. 45 Eur. Kupiškis. 
Siunčiu paštu, autobusu siunta.  
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Buitinius stiprintuvus, resiverius. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 693 04 817. 
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Ramią karvę. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 672 92 384. Rokiškis
• Žalmargę 7 savaičių telyčaitę. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 620 63 092. 
Rokiškis
• X mėsinių karvių bandą. Yra su 
prieaugliais ir veršingų. Varėnos 
raj. Nuo 750 iki 1000 Eur + PVM. 
Tel. 8 625 29 351. Varėna
• 5 mėnesių šėmųjų veislės 
telyčaitę auginti. Rokiškis. Kaina 
350 Eur. Tel. 8 627 48 642. 
Rokiškis
• Melžiamą ožką už simbolinę 
kainą. Tel. 8 692 89 012.  
Rokiškis
• Įvairaus amžiaus, mišrūnus 
triušius ir triušieną. Triušiena - 6 
Eur/kg. Obeliai. Tel. 8 686 87 492. 
Rokiškis
• 6 gaidžiukus. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 695 68 560. Rokiškis
• Merinosų veislės mišrūnes avis su 
ėriukais. Yra ir veislinių avinų.  
Tel. 8 699 41 881.  
Rokiškis


