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UAB „ROKIŠKIO 
AUTOBUSŲ PARKAS”

UAB „Rokiškio autobusų parkas“ teritorijoje išnuomoja-
mos vietos automobilių stovėjimui. 

UAB Rokiškio autobusų parko autobusais gabenamos 
siuntos į daugumą Lietuvos miestų.

Autobusų nuomos paslaugos.
Išorinė reklama ant keleivinių transporto priemonių.

Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt
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Ieškokite prekybos 
centruose!

Savaitės policijos 
įvykių apžvalga

Rugpjūčio 2 – rugpjūčio 
8 dienomis Panevėžio aps-
krities policija registravo 
769 įvykius (praėjusią sa-
vaitę – 1055), pradėti 56 
(praėjusią savaitę – 61) iki-
teisminiai tyrimai. Į arešti-
nę pristatyta 19 asmenų.

Per savaitę buvo pradėti 
9 ikiteisminiai tyrimai dėl 
vagysčių (3 – iš negyve-
namų patalpų, 1 – iš gy-
venamojo namo ar buto, 
5 – kita). Penkios vagystės 
įvykdytos Panevėžio mies-
te, 2 – Kupiškio rajone, 1 
– Biržų rajone, 1 – Pasvalio 
rajone. Vagysčių praėjusią 
savaitę neregistruota Rokiš-
kio rajone.

Pradėti keturi ikiteismi-
niai tyrimai dėl sukčiavi-
mo, 1 – dėl netikrų pinigų, 
1 – dėl viešosios tvarkos 

pažeidimo, 1 – dėl svetimo 
prekių ar paslaugų ženklo 
naudojimo, 2 – dėl neteisėto 
disponavimo narkotinėmis 
ar psichotropinėmis medžia-
gomis.

Rugpjūčio 2 – rugpjūčio 
8 dienomis apskrities ke-
liuose registruoti šeši įskai-
tiniai (kai nukentėjo žmo-
nės) eismo įvykiai. Jų metu 
žuvo vairuotojas, sužeisti 
du keleiviai ir trys pėstieji. 
Policijos pareigūnai sustab-
dė 3 neblaivius vairuotojus, 
kuriems nustatyta, kad krau-
jyje yra daugiau negu 1,5 
promilės alkoholio, todėl 
taikoma baudžiamoji atsa-
komybė. Vienas neblaivus 
vairuotojas prie automobilio 
vairo sėdo Biržų rajone, 1 – 
Pasvalio rajone, 1 – Rokiš-
kio rajone.

BNS inform.

Ugniagesiams darbo 
netrūko

Pastaruojum metu 
ugniagesiams netrūksta iš-
kvietimų.

Rugpjūčio 7 d. 11:35 
val. gautas pranešimas, 
kad Pergalės g., Juodupės 
mstl., Juodupės sen., kai-
mynė neatidaro durų, turi 
sveikatos problemų, galėjo 
sutrikti sveikata. Atvykus 
PGP, ugniagesiai gelbėtojai 
panaudoję parankines prie-
mones atidarė namo duris, 
įleido į vidų policijos parei-
gūnus ir medikus.

Tą pačią dieną 18:36 
val. gautas pranešimas, kad 
Tyzenhauzų g., Rokiškio m., 
dega nenaudojamas pastatas. 
Atvykus PGP iš apleisto pas-
tato rūko dūmai, viduje degė 
šiukšlės. Gaisro metu išdegė 

0,1 m² grindų.
Rugpjūčio 8 d. 2:51 val. 

gautas pranešimas, kad Zy-
bolių g., Zybolių k., Rokiš-
kio k. sen., reikalinga pagal-
ba po eismo įvykio atversti 
automobilį.

Tą pačią dieną 22:28 val. 
gautas pranešimas, kad Tai-
kos g., Rokiškio m., negali 
susisiekti su močiute, gali-
mai sutriko sveikata. PGP į 
butą ketvirtame aukšte pate-
ko AK pagalba pro virtuvės 
langą, į vidų įleido spec. 
Tarnybas, padėjo išnešti ir 
įkelti į GMP automobilį.

Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo 

departamento
Rokiškio priešgaisrinės 

gelbėjimo tarnybos
inform.

Pirmadienį - dvi vagystės
Jei praėjusią savaitę rajone vagysčių nefiksuota, tai šią 

vagys atkuto: vien tik pirmadienį policija gavo du prane-
šimus apie dingusį rajono gyventojų turtą.

Rugpjūčio 9 d., 8.53 val. pranešta, kad Rokiškio r., Rokiš-
kėlių k., iš užrakinto garažo, pavogtas žolės pjovimo trakto-
rius. Nuostolis – 2000 eurų.

Tą pačią dieną, 10.27 val. pranešta, kad Rokiškio r., Obe-
liuose, iš nerakinto vasarnamio, pavogti įvairūs daiktai. 
Nuostolis – 62 eurai. Įtariamasis (g. 1975 m.) sulaikytas.

Panevėžio VPK inform.

Atsisakė tikrintis girtumą
Rugpjūčio 9 d., apie 16 val. Rokiškio r., Pakapių k., ne-

blaivus (atsisakė tikrintis) vyras (g. 1987 m.) vairavo auto-
mobilį „Opel“.

Panevėžio VPK inform.

Rokiškio dekanato Caritas kviečia pratęsti 
tradiciją puošti šventovę vainiku

Kokio ilgio bus šiemetis žolynų vainikas, sunku prognozuoti. Viena aišku, kad jo ilgis sieks kelis šimtus metrų.

Rokiškio dekanato Cari-
tas prieš keletą metų ėmėsi 
kurti naują tradiciją: telk-
ti rajono įstaigas, įmones, 
bendruomenes bei pavie-
nius žmones pinti Žolinių 
vainiką. Ši tradicija neuž-
miršta ir šiemet: rugpjūčio 
13-ąją nuo 10 val. Rokiš-
kio šv. apaštalo evangelisto 
Mato bažnyčios šventoriuje 
laukiami visi norintieji savo 
darbu prisidėti prie bažny-
čios puošybos.

Domina daugelį
Tradiciją pinti Žolinių 

vainiką prieš keletą metų 
Rokiškio dekanato Caritas 
pradėjo nuo ambicingo tiks-
lo – sumušti ilgiausio Lie-
tuvos vainiko rekordą. Nors 
patekti į rekordų knygą ro-
kiškėnams nepavyko, jie iki 
rekordo buvo labai netoli. Ta-
čiau ne tik rekordais žmogus 
ir parapija gyvi. Pats vainiko 
pynimo procesas teikė daug 
bendravimo džiaugsmo. Pinti 
vainiko jungėsi įvairiausios 
rajono organizacijos: nuo 
muziejų iki kaimų, miestelių 
bendruomenių. Mielai jun-
gėsi ir šeimos, aktyvūs ro-
kiškėnai. Ir pamažu vainiko 
pynimas tapo ne ką menkesne 
švente, nei Žolinės atlaidai.

Rūpestingai puoselėjama 
ir palaikoma tradicija gyva 
bei džiugina. Rokiškio deka-
nato Caritas vedėja Dangira 
Šatienė pasakojo, kad prie 
iniciatyvos mielai jungiasi 
rokiškėnai, aplinkinių vie-
tovių žmonės. Štai vienam 
vainikui ūkininkas dovanojo 
žydinčių grikių, kitam – javų 
varpų. Įvairiaspalves gėles 

nėms vainiką galima pinti 
dviem būdais: prisijungti prie 
bendraminčių, jį pinsiančių 
šventoriuje, arba ten atvežti 
jau nupintą savąją dalį. Kie-
kvienos organizacijos, ben-
druomenės, šeimos indėlis 
kruopščiai registruojamas. 

Milžiniškas vainikas sko-
ningai įkomponuojamas į 
šventovės puošybą: juo ap-
juosiami altoriai, bažnyčios 
sienos. O Žolinių dieną į šv. 
Mišias skubančius tikinčiuo-
sius džiugina ne tik šis vaini-
kas, bet ir tradiciniai origina-
lūs šventoriaus papuošimai 
bei kompozicijos. 

D. Šatienė pasakojo, kad 
paprastai vainikui ir kitoms 
Žolinės puošmenoms pasi-
renkama tam tikra tematika. 
Kokia ji bus šiemet, sužino-
site rugpjūčio 13-ąją, atvykę 
pinti vainiko. Ką reikia su 
savimi turėti? Gerą nuotaiką, 
truputėlį laiko, ir jei turite, 
galite atsinešti lauko žolynų 
ar darželio gėlių.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

aukoja darželių, sodų šeimi-
ninkės. Į vainiką įkomponuo-
jami ir pievų, laukų žolynai. 

Norintieji gali pinti 
ir namie
Pasak D. Šatienės, žoli-

„Rokiškio Sirena“ tęsia šv. Mišių transliacijas: 
jų sekmadienį numatoma net dvi

Karantinas gerokai pa-
keitė rajono gyventojų 
įpročius. Pačiu griežčiau-
siu karantino metu jiems 
tapo neprieinama daug da-
lykų, įskaitant ir viešas šv. 
Mišias. Kadangi covid-19 
epidemija nesibaigė, dau-
gelis šalies parapijų vis dar 
tebetransliuoja pamaldas 
savo facebook ar youtube 
paskyrose. Negalintiems 
atvykti į šventovę gyvai 

dalyvauti šv. Mišių auko-
je, patarnauja ir „Rokiškio 
Sirena“: kiekvieną sekma-
dienį, transliuoja šv. Mišias 
iš rajono šventovių. O tose 
šventovėse, kur interneto 
ryšys per prastas tiesiogi-
nei transliacijai, pamaldos 
nufilmuojamos ir įkeliamas 
jų vaizdo įrašas.  

Šį sekmadienį „Rokiškio 
Sirena“ lankysis dviejose 

Rokiškio dekanato švento-
vėse, kuriose švenčiami Švč. 
Mergelės Marijos ėmimo į 
dangų atlaidai. 9 val. – Ro-
kiškio šv. apaštalo evange-
listo Mato bažnyčioje, o 12 
val. – Onuškio Šv. Mykolo 
arkangelo bažnyčioje (jei 
leis techninės galimybės, bus 
tiesioginė šv. Mišių translia-
cija, kitu atveju tuoj joms 
pasibaigus, bus patalpintas 
vaizdo įrašas). 

Onuškyje ši šventė ypa-
tinga – tai didieji atlaidai. 
Juose viešės svečias kunigas 
– Lietuvos karinių oro pajė-
gų bei Krašto apsaugos sava-
norių pajėgų Vyčio apygar-
dos 5-osios rinktinės (kuriai 
priklauso ir Rokiškio kariai 
savanoriai) kapelionas pulki-
ninkas leitenantas Virginijus 
Veilentas. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Individualiai dirbantiems bus kompensuota iki 70 proc. nuomos mokesčio 
„Vyriausybė pritarė siū-

lymui, kad smulkiesiems 
prekybininkams ir kitiems 
individualiai dirbantiems 
verslininkams būtų kompen-
suojamos patalpų nuomos ar 
komunalinės išlaidos. 

Iki šiol tokią paramą galėjo 
gauti tik įmonės ar įstaigos, pra-
nešė Ekonomikos ir inovacijų 

ministerija. 
Ministrė Aušrinė Armonaitė 

sako, kad bus skelbiami nauji 
kvietimai šiai paramai, o tam 
numatyta daugiau kaip 14 mln. 
eurų.  Žiniasklaida skelbė, kad 
šie smulkieji prekybininkai pik-
tinosi paramos skirstymu. Krei-
pimąsi Vyriausybei ir Seimui 
parašę Kauno prekybos mies-
telio „Urmas“ prekeiviai stebė-

josi likę vieninteliai negavę jo-
kios paramos ir prašė padengti 
bent dalį nuomos mokesčio.

Didžiausia kompensacija 
sieks 70 proc. pastoviųjų iš-
laidų, patirtų nuo 2020 metų 
lapkričio 1 dienos iki 2021 
metų balandžio 30 dienos, bet 
ne daugiau kaip 20 tūkst. eurų.

Parama dirbantiems pagal 
pažymą bus susieta su 2019 

metais apskaičiuotu gyvento-
jų pajamų mokesčiu (GPM), o 
pagal verslo liudijimą – su su-
mokėta fiksuoto dydžio pajamų 
mokesčio suma. Parama sieks 
100 proc. sumokėtos GPM su-
mos, ne mažiau kaip 100 eurų 
ir ne daugiau kaip 18 minimalių 
atlyginimų (MMA) – beveik 11 
tūkst. eurų. 

BNS inform.
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Rajono pirmokai 
rugsėjo 1-ąją pasitiks 
su dovanomis

Pirma klasė – ne juo-
kai! Šiai ypatingai dienai 
ruošiasi ne tik tėveliai, bet 
ir Rokiškio rajono savival-
dybė – šiemet būsimųjų 
pirmokų laukia dovanos – 
Pirmoko rinkinys arba bū-
tiniausiųjų pirmokų mo-
kyklinių prekių krepšelis.

 
„Kas esame susidūrę, ži-

nome, kiek visko reikia pasi-
ruošimui į mokyklą, o pirma 
klasė – svarbus įvykis, todėl 
norime pradžiuginti rajono 
pirmokų tėvelius ir pačius 
mažiausius mokinukus, kad 
pirmieji žingsniai mokyklo-
je būtų drąsūs ir nieko nepri-
trūktų. Pasekę Kauno rajono 

savivaldybės, kuri pirmoji 
Lietuvoje įsteigė Pirmoko 
rinkinį bei kitų savivaldybių 
pavyzdžiu, nusprendėme vi-
siems 220 Rokiškio rajono 
pirmokų padovanoti po ko-
kybišką būtiniausių moky-
klinių prekių rinkinį, kurį 
sudaro pieštukai, flomaste-
riai, sąsiuviniai, popierius, 
liniuotė, akvarelė, plunks-
nakotis ir kitos priemonės. 
Tikimės, kad šis sprendimas 
nors šiek tiek palengvins 
naštą tėveliams ir pradžiu-
gins būsimus pirmokus“, - 
teigė Rokiškio rajono meras 
Ramūnas Godeliauskas.

Rajono savivaldybės
inform.

Rokiškio šv. apaštalo 
evangelisto Mato bažnyčioje 
sekmadieniais aukojamos 
trejos šv. Mišios

Rokiškio dekanato dekanas ir Rokiškio šv. apaštalo 
evangelisto Mato parapijos klebonas Eimantas Novi-
kas užsiminė apie pastaruoju metu vis pasitaikančią 
problemą: kraštiečiai, iš toliau atvykę melstis tikintieji 
kartais supainioja sekmadienio šv. Mišių laiką miesto 
šventovėje. 

Dvasininkas paaiškino: kiekvieną sekmadienį Rokiškio 
šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje aukojamos trejos 
šv. Mišios. Pirmosios jų – Suma, jos metas – 9 val. Kitos šv. 
Mišios aukojamos 11 val. O 18 val. – vakarinės šv. Mišios. 
Detalesnė informacija apie aukojamas šv. Mišias pateikia-
ma parapijos svetainėje www.rokiskioparapija.lt.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

V. Lašo gatvėje atsiras nauja poilsio erdvė

Bendrovės „Vilniaus projektai“ architektas Evaldas Mikelevičius žadėjo 
atsakyti į kiekvieną klausimą.

Velykalnio bendruomenės vadovas Stasys Mekšėnas (kairėje) diskutavo su 
rajono meru Ramūnu Godeliausku dėl projekto idėjų. 

L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Rokiškėnai buvo pa-
kviesti į viešą V. Lašo ga-
tvėje esančios teritorijos 
sutvarkymo projekto viešą-
jį pristatymą. Tai ne forma-
lumas: keletą metų apleistą 
sklypą tvarkiusi Velykalnio 
bendruomenė pagaliau su-
žinojo, kaip klostysis to-
lesnis jo likimas. Jei bus 
įgyvendintas projektas, ap-
leista, krūmais apžėlusi te-
ritorija taps jaukia poilsio 
oaze su tvenkinėliu, gėly-
nais ir lauko scena bei po-
ilsio zona. Akylesni paste-
bėjo, kad nebekalbama apie 
šios bendruomenės svajonę 
– jos namus. Tačiau idėjos 
neatsisakyta, tiesiog ji bus 
įgyvendinta kitame sklype.

 
Idėjos – prieš porą metų
Velykalnio bendruomenė 

– bene pati veikliausia Ro-
kiškyje. Ji ne tik kasmet gra-
žina savo teritoriją, sporto ir 
poilsio kompleksą, kuris tapo 
svarbių sporto ir kultūros ren-
ginių vieta bei poilsio erdve 
visiems rokiškėnams. Maža 
to, jie prieš penkerius metus 
organizavo talką tvarkyti V. 
Lašo gatvėje esančioms ap-
leistoms teritorijoms tvarkyti: 
rinko šiukšles, kirto menka-
verčius krūmynus. Bendruo-
menė neslėpė ambicijų pa-
siekti, kad teritorija taptų dar 
viena poilsio erdve. Kol kas 
7 ha plotas padalintas į porą 
sklypų. 

2018 m. buvo visuomenei 
pristatytos Vilniaus Gedimi-

no technikos universiteto bei 
Lietuvos dailės akademijos 
studentų idėjos, kaip galima 
sutvarkyti šį plotą, paverčiant 
jį visiems rokiškėnams bei 
miesto svečiams patrauklia 
kultūrine, poilsio, sporto vie-
ta. Idėjų būta daug: nuo vie-
šos skaityklos su kavinuke, 
pyragų kepykla, iki sporto 
šakų komplekso, konferen-
cijų salės, bendruomenės 
namų. 

Dabar jau – projektas
Pirmadienį Juozo Keliuo-

čio viešojoje bibliotekoje 
bendrovės „Vilniaus pro-
jektai“ atstovas architektas 
Evaldas Mikelevičius pristatė 
V. Lašo g. 8 teritorijos sutvar-
kymo supaprastintą projektą. 
Tai kol kas dar tik idėja, jei 
ji tiks visuomenei, bus imta 
įgyvendinti praktiškai. Dau-
giau nei 5 ha plote numatyta: 
tvenkinys su tiltu, skiriančiu 
aktyvaus ir ramesnio poilsio 
zonas, lauko amfiteatras, po-
ilsio zonos su ergonomiškais 
į aplinką įkomponuotais krės-
lais, dirbtinė kalvelė, kuri bus 
supilta panaudojant žemes, 
gautas iškasus tvenkinį. Taip 
pat numatyti ir želdynai, 
įskaitant suformuotą gėlyną, 
pagal paskutinį kraštovaiz-
džio madų klyksmą prime-
nantį žydinčią pievą. Taip pat 
bus ir takeliai pėstiesiems, 
dviračių takai.

Kol tai yra tik projektas, 
darbų kaina nėra žinoma. 
Tam reikia parengti sąmatas, 

skelbti darbų konkursus. Pro-
jektą įgyvendinti ims rajono 
savivaldybė. 

O kur bendruomenės 
namai?
Įdomu tai, kad projekto 

svarstymas nebuvo tiesiog 
formalumas. Dėl to pasisten-
gė Velykalnio bendruomenė. 
Kaip ir prieš porą metų vyku-
siame studentų idėjų aptari-
me, taip ir dabar, šio kvartalo 
gyventojai dalyvavo gausiai, 
ištisomis šeimomis. Susirin-
kusiųjų amžius įvairus: nuo 
čia šaknis įleidusių pensinio 
amžiaus senbuvių iki jaunų 
šeimų, taigi, buvo atspindėti 
įvairiausių bendruomenės am-
žiaus grupių poreikiai ir vil-
tys. Bendruomenės vadovas 
Stasys Mekšėnas ragino visus 
drąsiai užduoti rūpimus klau-
simus, mat tai ir puiki proga 
pasikeisti idėjomis, galbūt 
papildyti projektą, išsiaiškinti 
kirbančius neaiškumus. 

Vienas svarbiausių klau-
simų, dominusių Velykalnio 
bendruomenės narius, o tai 
kurgi iš projekto dingo taip 
pageidaujami bendruomenės 
namai? Negi jų bus atsisa-
kyta? Ir projekto autorius, ir 
rajono meras Ramūnas Go-
deliauskas nuramino susirin-
kusiuosius: bendruomenės 
namai būtų statomi kitame, 
šalia šito esančiame sklype.

Kitas esminis klausimas, 
kuris buvo užduotas projek-
tuotojui, o kaip gi dėl lauko 
amfiteatro? Ar ten bus kokia 

scena, pakilimas? Kadangi tai 
lauko scena, tai kur glaustis 
kokio renginio dalyviams, jei 
bus blogas oras? Architektas 
E. Mikelevičius akcentavo, 
kad scenos pakylos nebus, jos 
pagrindas bus natūrali danga. 
Meras R. Godeliauskas paaiš-
kino, kodėl atsisakoma rim-
tesnio scenos statinio: tokių 
salių mieste yra ne viena. Ir ar 
verta statyti dar vieną brangią 
sceną, kai jau yra kelios esa-
mos. Juolab, kad masiniams 
renginiams ši erdvė nesikirta, 
tai bus lokalinių, nedidelių 
kamerinių renginių erdvė.

Norėtų pėsčiųjų perėjos
Skemų socialinės globos 

namų direktorių Gintarą Girš-
tautą domino, kaip bus tvar-
komas eismas šiame kvartale. 
Dėmesys neatsitiktinis – Ve-
lykalnio bendruomenėje, vi-
sai prie šio sklypo yra namas, 
kuriame savarankiškai gyve-
na šių namų globotiniai. Di-
rektorius pageidavo, kad būtų 
paženklintos perėjos, nes eis-
mas ir taip gana judrus, o su-
tvarkius šią erdvę, lankytojų 
dar pagausės.

Apskritai, gyventojai pro-
jektą vertino labai palankiai. 
Kritikos, esminių pataisymų, 
detalesnių pasiūlymų nebuvo. 
Atvirkščiai, projekto kai ku-
rios idėjos, pavyzdžiui, gėlių 
pieva, buvo sutikta labai pa-
lankiai. Pagyrų sulaukė ir kiti 
architektūriniai sprendimai. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Muziejaus biblioteką papildė 
„Sibiro dienoraštis”

Rokiškio krašto muziejų pasiekė dar 
viena dovanota knyga – tai Danguolės 
Rudokaitės-Raudonikienės „Sibiro die-
noraštis“. Žinoma Lietuvos dailinin-
kė, kurios parodos buvo surengtos ir 
Rokiškio krašto muziejuje,  D. Rudo-
kaitė-Raudonikienė  gimė 1937 m. Ro-
kiškio r. Grubų kaime.  Jos gyvenimo 
kelias nebuvo lengvas.

1949 m. Danguolės šeima buvo tarp tų 
nelaimingųjų, kurie buvo ištremti iš Lie-
tuvos į atokias Sovietų Sąjungos gyven-
vietes.

Jos dienoraštis 11-metės mergaitės aki-
mis vaizduoja kelionę iš mylimos tėvynės 

į nepažįstamą vietą Rytų Sibire. Rašoma 
apie siaubingą kelionę gyvuliniais vagonais, 
kuriuose gyvenimo sąlygos buvo nežmoniš-
kos ir antisanitarinės. Tremiamiems žmo-
nėms buvo neduodama maisto ir vandens 
ištisas dienas. D. Rudokaitė-Raudonikienė 
savo kelionę vaizduoja su daugybe emocijų: 
laimę pakeitė baimė, džiaugsmą – liūdesys, 
o viltį – neviltis. Ji metus rašė dienoraštį, 
pasakodama įvykius, savo jausmus ir Rytų 
Sibiro žmonių gyvenimą.

Knyga išleista Niujorke, anglų kalba. No-
rintys ją gali rasti Rokiškio krašto muziejaus 
bibliotekoje.

Rokiškio krašto muziejaus
inform.

Subsidijoms ir kitoms išmokoms – 
dar per 42 mln. eurų

 Vyriausybė iš rezervo pa-
skirstė dar 42,8 mln. eurų. 
Didžioji dalis lėšų skirta pra-
stovose buvusiems darbuoto-
jams ir kitoms su pandemija 
susijusioms išmokoms . 

„Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijai – 42,4 mln. 
eurų, tai yra įmonių darbuotojų, 
kuriems paskelbtos prastovos, 

darbo užmokesčio subsidijoms, 
darbo paieškos išmokoms ir 
išmokoms savarankiškai dir-
bantiems asmenims finansuoti“, 
– posėdyje sakė finansų vicemi-
nistras Gediminas Norkūnas.

Dar apie 392 tūkst. eurų skir-
ta vakcinų paskirstymo, medikų 
darbo užmokesčio didinimui ir 
kitoms išlaidoms.

BNS inform.
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Rugpjūčio 20 dieną 
prie Rokiškio ežero – 
Pojūčių teatro dirbtuvės

Rugpjūčio 20 dieną 18 val. prie Rokiškio ežero - Po-
jūčių teatro dirbtuvės (VŠĮ „6 pojūčiai“). 

„6 pojūčių erdvė" – sodri atsvara formalioms mokyklos 
žinioms ir taisyklėms, kaip ir įtraukiančiai nežiniai, už-
klumpančiai kiekvieną jauną žmogų, stovintį ant suaugu-
siųjų pasaulio slenksčio.

Pojūčio teatro dirbtuvėse jauni žmonės teatro ir muzikos 
pagalba mokosi išreikšti ir suprasti save bei juos supan-
tį pasaulį, susipažįsta ir įvaldo neįkainojamą teatro kalbą, 
naujai atranda dramaturgiją ir žodžio galią, atveria save 
neaprėpiamam meno pasauliui, kuriame malonu ne tik ieš-
koti, - kur kas svarbiau yra atrasti.

Kurti gali kiekvienas, tereikia išdrįsti.
Rokiškio kultūros centro inform.

Atraskime regionų šaknis iš naujo!
Po nakvynės vyndario 

kaimo turizmo sodyboje 
„Roksala“ tęsėme kelionę 
po Rokiškio rajono lanky-
tinas vietas.

Rokiškio 
krašto muziejus
Tai pirmasis muziejus Lie-

tuvoje, įsikūręs dvare. Jam 
priklauso 16 išlikusių auten-
tiškų pastatų, 28,1 ha ploto 
parkas, tvenkiniai. Dvaro 
rūmuose lankytojų laukia 
pažintis su grafų Tyzenhauzų 
ir Pšezdzieckių giminės pali-
kimu, didžiuliais istorijos ir 
kultūros lobiais. Tik čia ga-
lima rasti unikalią žymiojo 
XX a. Lietuvos drožėjo Lion-
gino Šepkos (1907–1985) 
drožinių ekspoziciją, vie-
nintelę Lietuvoje prakartėlių 
kolekciją. Praeities dvasią 
galima pajusti dalyvaujant 
įvairiuose edukaciniuose už-
siėmimuose („Sūrio kelias“, 
„Žvakių liejimas“, „Sėliškų 
žalvarinių papuošalų gamy-
ba“ ir kt.).

Informacija:
Tyzenhauzų g. 5, Ro-

kiškis, Lietuva 55.965382, 
25.600904

www.muziejusrokiskyje.lt 
+370 61544586

Tapytų langinių gatvės
Ši „galerija po atviru 

dangumi“ veikia ištisus me-
tus. Menininkai langinėmis 
miestą puošia nuo 2003 metų 
ir jau ištapė daugiau nei 250 
langinių. Tapytomis langi-
nėmis papuošti Rokiškio 
miesto Nepriklausomybės 
aikštės, Respublikos, Kau-
no ir kitų gatvių namai. Šios 
ilgametės langinių tapymo 
tradicijos suteikia miestui 
išskirtinį meninį koloritą ir 
savitą dvasią, skatina meninę 

saviraišką.
Informacija:
Nepriklausomybės a., 

Respublikos g., Rokiš-
kis, Lietuva 55.962899, 
25.586674

www.rokiskiotic.lt +370 
45851044

Rokiškio 
Šv. apaštalo evangelisto
Mato bažnyčia
Tai vienas iškiliausių isto-

rizmo laikotarpio neogotiki-
nio stiliaus statinių Lietuvo-
je. Statybos pradžia – 1868 
m. Tai bene vienintelis XIX 
a. interjeras Lietuvoje, kur 
viskas suprojektuota ir atlik-
ta aukštos kvalifikacijos už-
sienio architektų, dailininkų 
ir meistrų. Lankytojai gali 
apžiūrėti bažnyčios kriptą, 
kurioje palaidoti bažnyčios 
fundatoriai – grafai Tyzen-
hauzai, pasigrožėti Rokiškio 
panorama iš bažnyčios var-
pinės bokšto, aplankyti grafų 
ložėje įkurtą bažnytinių ver-
tybių muziejų.

Informacija:
Nepriklausomybės
a. 1, Rokiškis, Lietuva 

55.964477, 25.585005
www.rokiskioparapija.lt 

+370 68758342

L. Šepkos 
skulptūrų 
parkas
Garsiausio XX a. Lietu-

vos drožėjo Liongino Šepkos 
(1907–1985) atminimui Ro-
kiškio mieste įkurtas skulp-
tūrų parkas. Skulptūros par-
kui kuriamos nuo 2001 metų. 
Žymūs Lietuvos drožėjai 
parkui jau sukūrė daugiau 
nei 70 skulptūrų bei skulp-
tūrinių kompozicijų, parko 
kūrime dalyvavo ir Latvijos 
bei Baltarusijos drožėjai. 
Kūrėjai improvizavo Šepkos 
kūrybos ir gyvenimo temo-
mis, stengdamiesi kuo geriau 
atskleisti ir savo kūrybinę in-
dividualybę.

Informacija:
Taikos g., Rokiškis, Lie-

tuva 55.953937, 25.584035

www.rokiskiotic.lt +370 
45851044

Salų dvaras
Salų dvare įkurtose amatų 

dirbtuvėse vyksta vytelių py-
nimo, medinių žaisliukų de-
koravimo, tarškynių, šaukštų 
drožimo, molio lipdymo bei 
žiedimo edukaciniai užsiė-
mimai. Lankytojai kviečia-
mi susipažinti su senaisiais 
amatais – kūrybiškai praleis-
ti laisvalaikį, įgyti asmeninės 
patirties ir į namus parsinešti 
ne tik pačių pasigamintų dir-
binių, bet ir patirtą kūrybinį 
džiaugsmą. Lankytojai taip 
pat gali pasivaikščioti po 
seną Salų dvaro parką Dvira-
gio ežero saloje.

Informacija:
Kaštonų g. 13, Salų kai-

mas, Kamajų seniūnija, 
Rokiškio rajonas, Lietuva 
55.811849, 25.367927

www.rokiskiotic.lt +370 
61000610

Augustinas 
SIMONAITIS

Liongino Šepkos parkas.

Rokiškio rajono gyventojai atliekas rūšiuos patogiau – 
pradėti dalinti atliekų rūšiavimo konteineriai

Nuo 2021 m. rugpjūčio 
16 d.  Rokiškio rajone bus 
pradėtos dalinti individua-
lios atliekų rūšiavimui skir-
tos priemonės – individuliai 
valdai bus pristatyti dviejų 
tipų naujieji konteineriai: 
120 litrų konteineris, skir-
tas stiklo atliekoms bei 240 
litrų konteineris, skirtas po-
pieriaus, plastiko ir metalo 
atliekoms. Šie konteineriai 
bus nemokamai aptarnau-
jami UAB „Ekonovus“ nuo 
2022 m. sausio 4 d.: pakuo-
čių/popieriaus atliekų kon-
teineriai bus aptarnaujami 
kartą per mėnesį, o stiklo 
atliekų konteineriai − kartą 
per ketvirtį.

Galimybė rūšiuoti namų 
ūkiuose susidarančias stiklo, 
plastiko, popieriaus ir meta-
lo atliekas Rokiškio rajono 
individualių valdų savinin-

kams yra naujovė, tad kartu 
su pakuočių atliekų kon-
teineriais gyventojai gaus 
trumpą informaciją apie pla-
nuojamą naujųjų konteinerių 
aptarnavimą ir kokias atlie-
kas galima ar draudžiama 
mesti į šiuos konteinerius.

„Per pasiruošimo laiko-
tarpį planuojame Rokiškio 
rajono gyventojams išdalin-
ti 16000 atliekoms rūšiuoti 
skirtų priemonių, o per visą 
sutartyje numatomą 5 metų 
laikotarpį – surinkti daugiau 
nei 3600 tonų pakuočių bei 
stiklo atliekų. Tikimės, kad 
gyventojai aktyviai naudo-
sis būsima nauja nemokama 
paslauga patogiai rūšiuoti 
namuose susidariusias atlie-
kas“, − sako UAB „Ekono-
vus“ generalinis direktorius  
Romas Draskinis.

Atliekų rūšiavimo kontei-
nerius aptarnauti Rokiškio 

rajono savivaldybėje sklan-
džiai ir tinkamai padės įdieg-
ta naujovė ‒ RFID automati-
nio atpažinimo technologija, 
naudojama duomenims ir 
konteinerių aptarnavimo 
informacijai surinkti. Visi 
atliekų rūšiavimo konteine-
riai bus specialiai paženklin-
ti identifikavimo numeriais 
su automatinio atpažinimo 
RFID mikroschemomis, o 
visa konteinerių aptarnavi-
mo informacija (data, lai-
kas, koordinatės, atliekų 
turėtojas, konteinerio tipas, 
atliekos rūšis ir t.t.)  bus per-
duodama į UAB Panevėžio 
regiono atliekų tvarkymo 
centro apskaitos sistemą. 
Atliekų rūšiavimo įpročius 
stebės UAB Panevėžio regi-
ono atliekų tvarkymo centro 
kontrolieriai. Konteineriai, 
užpildyti netinkamomis 
atliekomis, nebus aptarnau-

jami. Apie netinkamą atliekų 
išrūšiavimą gyventojai bus 
informuoti ant konteinerio 
užklijuotu specialiu įspėja-
muoju lipduku.

Konteinerių aptarnavimo 
grafikai bus paskelbti 2021 
m. lapkričio mėnesį vietinėje 
spaudoje, atliekų tvarkytojo 
UAB „Ekonovus“ www.eko-
novus.lt, UAB Panevėžio re-
giono atliekų tvarkymo cen-
tro www.pratc.lt, Rokiškio 
rajono savivaldybės https://
rokiskis.lt/ interneto pusla-
piuose. Iškilus klausimams 
dėl konteinerių suteikimo 
bei jų aptarnavimo gyvento-
jai gali kreiptis į UAB „Eko-
novus“ Klientų aptarnavimo 
padalinį telefonu 870077046 
arba elektroniniu paštu kli-
entuaptarnavimas@ekono-
vus.lt

„Rokiškio Sirena“
inform.

Rokiškio jaunimo centre 
lankėsi Kupiškio jaunimo 
centro jaunuoliai

Rugpjūčio 9 d. Rokiškio jaunimo centre vyko Kupiškio ir Ro-
kiškio jaunimo centrų susitikimas. Šio renginio tikslas – stiprinti 
bendradarbiavimą, plėsti ugnies žonglierių bendruomenę, įkvėpti 
jaunimą tobulėti, mokytis vieniems iš kitų. Jaunuoliai susipažino 
vieni su kitais, mokėsi ugnies žonglierių judesių, išbandė įrankius. 
Pasiskirstę grupėmis jaunuoliai dalyvavo protmūšyje apie pasaulio 
įdomius faktus, žaidė žaidimą „Laužyk stereotipus- savanoriauk“. 
Pasibuvę jaunimo centre, svečiai susipažino su Rokiškio miestu.

Susitikimą finansuoja Jaunimo reikalų departamentas prie Soci-
alinės apsaugos ir darbo ministerijos.

„Rokiškio Sirenos“ inform.
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Poezijai nėra blogo oro

Jau ketvirtus metus iš eilės 
poezijos mėgėjai rinkosi Papiš-
kių kaime (Rokiškio kaimiškoji 
seniūnija).

Organizatoriai (sodybos, kur 
vyko poetiniai skaitymai, savi-
ninkas Egidijus Vilimas ir šio 
straipsnio autorė Jolanta Augu-
lienė) tikėjosi, kad šventės metu 
įsitaisę gamtos apsuptyje, žvelg-
dami į tekančią Vyžuoną susi-
rinkę bendraminčiai pasimėgaus 
vasaros žydėjimu, pasiklausys 
čirpiančių žiogų, pasidalins savo 
kūryba arba paskaitys mėgstamų 
poetų eilių. Deja, reikėjo paruoš-
ti ir planą B, nes savaitgalio oras 
grasino sugadinti šventę, taigi 
klojime buvo sustatyti suolai, 
kad, reikalui esant, būtų galima 
pasislėpti nuo išdykėliško lie-
taus.

Buvo nuogąstavimų, kad iš-
sigandę oro ar susivilioję raliu 
Rokiškyje svečiai neatvyks, bet 
nuogąstavimai nepasitvirtino – 
poezija nugalėjo!

Nemažas būrelis poetinio žo-
džio mylėtojų sugužėjo į Papiš-
kius. Net ir oras iš pradžių buvo 
puikus. Matyt, ir tekanti Vyžuona 
stengėsi išbaidyti dangumi plau-
kusius debesis, kad galėtų paklau-
syti, kaip savo kūryba dalijosi 
nuolatinės šių skaitymų dalyvės 
Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos 
narės Danutė Mažeikienė, Irena 
Varnienė, Jolanta Augulienė.

Džiugu, kad šiais metais buvo 
ir naujų veidų – savo eilėraščius 
skaitė Regina Vilienė.

Šventės organizatoriai kaip ir 
kiekvienais metais norėjo, kad 
nebūtų pasyvių stebėtojų, buvo 
raginama, kad kiekvienas svečias 
paskaitytų patinkantį eilėraštį. 
Pasirodo, pasirinkti nebuvo taip 
lengva. Pavyzdžiui, E. Vilimas 
prisipažino, kad naktį ilgai ne-
galėjo užmigti, skaitė poeziją ir 
rinko tai, ką norėtų paskaityti 
svečiams.

Išgirdome mūsų kraštiečio 
Antano Žilinsko kūrybos posmus. 
Panašiomis mintimis dalijosi ir 
pirmą kartą Papiškius aplankiu-
si buvusi matematikos mokytoja 
Nadiežda Jankauskienė. Ji sakė, 
kad ruošdamasi šventei perskaitė 
nemažai eilėraščių, ilgai negalėjo 
nuspręsti, kurį pasirinkti.

Visgi duoklė buvo atiduota 
mūsų krašto poetei Vidai Papau-
rėlienei. Ne vieną širdį suvirpi-
no ir Vytauto Šavelio eilėraščiai, 
kuriuos deklamavo Raimonda 
Stankevičiūtė-Vilimienė. Ko 
gero, malonų jaudulį pajuto D. 
Mažeikienė, kai buvo skaitomos 
jos eilės. Audronė Petkevičienė, 
pasirinkusi šios poetės kūrinį, 
prisipažino, kad labai bijojo, kad 
pati autorė nebūtų išsirinkusi 
pristatyti klausytojams to paties 
eilėraščio. Audronė Petrulienė, 
pasirinkusi skaityti latvių poeto 
Imanto Zieduonio eiles, paaiški-

no, kad tai poezijos knyga, kurią 
gavo prieš daugelį metų, būdama 
aštuntoje klasėje, kad tuo metu 
eilėraščiai atrodė visiška nesąmo-
nė... Raimonas Nagelė deklama-
vo dar mokykloje išmoktą Balio 
Sruogos tekstą. Kaip ir kiekvie-
nais metais pasirinktais tekstais 
stebino Irena Bielova. Nebuvo 
pamirštas ir Vytautas Mačernis, 
kurio metais Seimas paskelbė 
2021-uosius.

Džiugu, kad poezija gali su-
jungti įvairių kartų žmones. Visai 
netikėtai paaiškėjo, kad dviejų 
kartų atstovai, iki to laiko net 
nepažinoję vienas kito, pasirinko 
skaityti Vlado Šimkaus eiles. Dar 
keistesnė detalė – abu jie baigę 
anglų filologijos mokslus, net ir 
vardai turi tiek pat raidžių: Aiva-
ras ir Arvydas. Taigi, poezija iš 
tikro daro stebuklus!

Net ir skaitymo metu užėjęs 
lietus neišgąsdino. Sugužėjus į 
klojimą, žiūrint į lietų, šventė 
tęsėsi toliau. Linksmai buvo su-
tikti D. Mažeikienės eilėraščiai 
iš vienos raidės. Net ir tie, kurie 
šį kartą neišdrįso deklamuoti, ža-
dėjo kitais metais būti drąsesni. 
Kai kas net pasižadėjo kitų metų 
šventei sukurti eilėraštį...

Taigi, labai tikimės, kad po-
ezija Papiškiuose skambės ir ki-
tais metais, o skaitymuose galės 
dalyvauti ir tie, kuriems šiemet 
sutrukdė įvairios priežastys.

Jolanta AUGULIENĖ

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo. Galiu slaugyti 
ligonį. Tel. 8 626 90 489.  
Rokiškis
• Ieškau darbo. Esu mama,  
geriausia būtų su pavėžėjimu, 
gyvenu netoli Rokiškio. Vairuotojo 
pažymėjimo neturiu. Turiu aplinkos 

tvarkymo, vaikų priežiūros, taip 
pat turgaus prekybos patirties. Esu 
pasiskiepijusi. Tel. 8 616 27 809. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 646 97 019. 
Rokiškis
• Ieškau darbo statybų srityje. 
Esu 18 m. Patirties daug neturiu. 
Turiu B kategorijos vairuotojo 

pažymėjimą. Esu darbštus, nebijau 
sunkaus darbo. Tel. 8 624 54 631. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu padėti bulves 
nukasti, daržoves nuimti iš daržo. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 646 51 495. 
Rokiškis
• 2 jaunuoliai ieško darbo, 18 ir 
19 metų. Fizinio darbo nebijantys. 
Tiktu ir dieninis ir naktinis darbas. 
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Tel. 8 639 26 503. Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo. Galiu 
dirbti pagalbinius darbus. Gali būti 
ir vienai dienai darbai.  
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingi voveraičių, baravykų, 
mėlynių supirkėjai. Rokiškio, 
Kupiškio, Anykščių raj. 
Tel. 8 618 25 497. Rokiškis

• Reikalingas žmogus padaryti 
lauko tualetą. Tel. 8 658 99 565. 
Rokiškis
• Reikalingas žmogus išklijuoti 
vonią plytelėmis ir virtuvę. Kaina 
300 Eur. Tel. 8 692 86 337. 
Rokiškis
• Sauliaus Jasinevičiaus ūkis siūlo 
darbą melžėjai. Tel. 8 614 72 449. 
Rokiškis
• Ieškau kas galėtų nusmulkinti 2,1 
ha. Vienas sklypas yra Spiečiūnų 
k., netoli Sėlynės k., kitas Diliškių 
k., Ruopiškis. Tel. 8 675 00 229. 
Rokiškis
• Skubiai reikalingi betonuotojai, 
klojinių montuotojai darbui 
Norvegijoje, Stavanger mieste.  
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
• Reikalingas elektrikas, 

santechnikas smulkioms 
paslaugoms. Tel. 8 659 64 181. 
Rokiškis

PASLAUGOS

• Javų kūlimas našiu Class 
Lexion kombainų. Galimas grūdų 
išvežimas. Tel. 8 656 11 807. 

Rokiškis
• Pjaunu trimeriu žolę. Aro kaina 
3,5 Eur. Tel. 8 686 22 897.  
Rokiškis
• Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, 
atsijas. Statybinio laužo, 
grunto išvežimas. Vežame 
mažais ir dideliais kiekiais, 
padidinto pravažumo transportu. 

Automobilių, krovinių, žemės 
ūkio technikos transportavimas. 
Savivarčio paslaugos.  
Tel. 8 604 86 441. Rokiškis
• Techninė pagalba kelyje. Avarinis 
automobilių atrakinimas. Sumaišyto 
kuro ištraukimas, išvalymas 
ir paruošimas eksploatacijai. 
Užvedimas išsikrovus 
akumuliatoriui. Tel. 8 604 86 441. 
Rokiškis

PERKA
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Rokiškio rajono savivaldybės admi-
nistracija skelbia atranką į Rokiškio 
miesto seniūnijos pakaitinio socia-
linio darbo organizatoriaus parei-
gas iki grįš laikinai negalintis eiti šių 
pareigų darbuotojas, (darbuotojas 

pagal darbo sutartį (1 pareigybė, A2 lygis)), pasto-
viosios dalies koeficientas nuo 6,00 iki 6,36 (parei-
ginės algos baziniais dydžiais, priklausomai nuo 
profesinio darbo patirties (metais)). 

Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savival-
dybės interneto svetainėje adresu http://www.ro-
kiskis.lt.

Užs.1414

Informuojame žemės sklypo  Nr.7395/0002:67 
esančio Stasiūnų k, Obelių sen., Rokiškio r. savi-
ninkus, kad R.Barono žemėtvarkos darbų įmonės 
matininkas Eugenijus Mikulėnas (kvalifikacijos pa-
žymėjimo Nr.2M-M-328) 2021-08-26 d. 12.30 val. 
vykdys žemės sklypo (kadastro Nr. 7395/0002:197), 
esančio Stasiūnų k, Obelių sen., Rokiškio r., ribų 
ženklinimo darbus. 

Prireikus išsamesnės informacijos, 
prašome kreiptis į R. Barono 

žemėtvarkos įmonės atstovą E. Mikulėną 
adresu Taikos g. 5, Rokiškis,

 el. paštu kavolzeme@parok.lt. 
arba telefonu 861295720.

• Perka brokuotus spygliuočių 
rąstus. Arba eglės, pušies 
sausuolius, vėjovartas. Nusikerta, 
atsiskaito iš karto.  
Tel. 8 620 64 968. Rokiškis

KITA

• Avims kirpti žirkles.  

Tel. 8 687 89 378. Rokiškis
• Naudotą kieto kuro katilą Viadrus 
22. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 604 54 740. Rokiškis
• Geros būklės deguonies 
angliarūgštės balioną. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 600 52 867.  
Rokiškis
• Kviečius. Kviečių, miežių, žirnių 
miltus. Galiu atvežti.  
Tel. 8 683 50 716. Rokiškis
• 0,5, 0,72, 1, 2, 3 l stiklainius 
ir dideles stiklines talpas vynui, 
sultims. Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• Nerūdijančio plieno talpas. Tinka 
laikyti vandeniui, sultims, sulai, 
alui . Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• Įvairių dydžių sauskelnės 
suaugusiems Tena.  
Tel. 8 629 74 434. Utena
• Tena Slip M 8 lašelių sauskelnes 
-11 pak. 7 lašelių -2 pak. Kaina 5 
Eur už pakuotę. Tel. 8 678 23 938. 
Rokiškis
• Orinį šautuvą. Mažai naudotas. 
4,5 mm. Kaina 130 Eur. 
Tel. 8 647 27 902. Rokiškis
• Kilimą. Belgiškas, iškilus raštas. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 659 64 181. 
Rokiškis
• Naują kieto kuro katilą Viadrus 
U-22. Kaina 750 Eur.  
Tel. 8 625 95 306. Rokiškis
• Ūkininko ūkis parduoda 
kokybiškai pagamintus šieno ir 
šienainio rulonus. Yra pašarų 
tinkamų arkliams. Dideliais 
ir mažais kiekiais. Galimas 
pristatymas. Tel. 8 604 86 441. 
Rokiškis
• Puikiai veikiantį elektrinį vandens 
šildytuvą, 15 l talpos.  
Tel. 8 605 62 404. Rokiškis
• Naują skalbinių džiovyklę. Pirkta 
už 110 Eur, parduodu už 50 Eur. 
Tel. 8 600 30 766. Rokiškis
• 30 m beržinių, sausų malkų. 
Suskaldytos, ilgis 43 cm. Naują 
savaeigę žaliapjovę Mcculloch, tik 
išbandyta, 56 cm darbinis plotis. 
Tel. 8 616 92 745. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Sodybą prie Pandėlio. Namo 
plotas 85 kv. m, namų valda 40 a, 
3 ūkiniai pastatai. Buvo pradėta 
remontuoti, bet nebaigta. Kaina 
4500 Eur. Tel. 8 655 14 659. 
Rokiškis

• 3 kambarių butą Kavoliškyje. 
Buto plotas 66,67 kv. m. Šildomas 

dujomis, plastikiniai langai, 
įstiklintas balkonas. Reikalingas 
remontas. Kaina 28000 Eur.  
Tel. 8 628 38 511. Rokiškis
• Namą su erdviu sklypu ir 
pagalbinėmis patalpomis. 

Gyvenimui ir verslui. Gera vieta. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina 112000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Tvarkingą 37 kv. m, vieno 
kambario butą su erdvia virtuve 9 
kv. m. Įstiklintas balkonas. Vonios 
kambaryje keisti vamzdynai. 
Virtuvėje lieka spinteles, gamintos 
pagal užsakymą. Tvarkinga 
laiptinė. Kaina 30500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Namą Basanavičiaus g. Sklypas 
14 a. Tel. 8 680 45 645.  
Rokiškis
• 3 kambarių butą Kavoliškyje. 
Buto plotas 66,67 kv. m.  Šildomas 
dujomis, plastikiniai langai, 
įstiklintas balkonas. Reikia 
remonto. Kaina 28000 Eur.  
Tel. 8 628 38 511. Rokiškis
• 2 kambarių butą. 9 aukštas iš 10. 
Kaina 22000 Eur.  
Tel. 8 618 33 846. Rokiškis

• Dalį namo Laisvės  gatvėje. Du 
kambariai ir virtuvė. Atvestos 
miesto komunikacijos. Yra 2 a 
žemės, pagalbinių pastatų. Galima 
įsirengti butą. Kaina 7700 Eur.  
Tel. 8 611 31 634. Rokiškis
• 4 kambarių butą Lašų k., Rokiškio 
raj. Pakeistas naujas stogas, naujas 
katilas, boileris, gyvatukas. Namo 
valdoje 11 a žemės sklypas. Erdvus 
garažas, talpinantis dvi mašinas. 
Dvi malkinės. Kaina 17000 Eur. 
Tel. 8 610 83 462. Rokiškis
• 1 kambario butą Vilties g. 4 
aukštas iš 9. 35 kv. m. Kaina 20000 
Eur. Tel. 8 676 27 899.  
Rokiškis
• 2 kambarių butą Skemų kaime. 
Yra rūsys ir ūkinis pastatas. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina 6000 Eur. Tel. 8 610 44 246. 
Rokiškis
• Namą Kavoliškyje. Ramioje, 
tvarkingoje gatvėje. Reikia 
kapitalinio remonto. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 20000 
Eur. Tel. 8 628 04 434.  
Rokiškis
• Pusę gyvenamojo namo Rokiškyje 
(yra vandentiekis, tualetas, 8 a 
žemės). Arba su priemoka keičiu į 
2-jų kambarių butą su patogumais 
(4-5 aukštų nesiūlyti).  
Tel. 8 611 58 264. Rokiškis
• Grūdų sandėlį, Kariūnų k., 
Kamajų sen., Rokiškio r. Bendras 
plotas 1869 kv. m. Vanduo, 
nuotekos vietinis. Patalpoms 
reikalingas remontas. Kaina 11500 
Eur. Tel. 8 687 41 112.  
Rokiškis
• Gyvulininkystės kompleksą 
Kriaunų k., prie Kamajų, Rokiškio 
r. Bendras patalpų plotas 4394 kv. 
m. 13 pastatų. Geras privažiavimas. 
Kaina 75000 Eur.  
Tel. 8 687 41 112. Rokiškis
• Namą Antazavėje, Zarasų raj. 
Kaina 14000 Eur.  
Tel. 8 671 99 607. Rokiškis
• Uljanavoje dirbamą 6 a žemės 
sklypą su gėlynais, vaismedžiais 
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Ieškokite  prekybos centruose!
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05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Daiktų istorijos
07:00 Išpažinimai
07:30 Premjera. Luisas ir 
ateiviai
09:00 Labas rytas, Lietuva
11:00 Pasaulio 
dokumentika. Paslaptinga 
peizažų istorija
12:00 Apaštalinio 
nuncijaus Ukrainoje 
prelato Visvaldo Kulboko 
įšventinimo vyskupu 
iškilmės
13:45 Kelionių atvirukai
14:00 Hadsonas ir Reksas 
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Žinios
18:00 Euromaxx
18:30 Premjera

19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Mano daina
22:25 Seržantas Bilkas
00:00 Greiti ir įsiutę 4 
01:00 Seržantas Bilkas 
01:45 Orkestro repeticija
02:35 Maži, bet ypatingi: 
vabzdžiai
03:00 Paslaptinga peizažų istorija
03:30 Puaro 
03:50 Hadsonas ir Reksas 
05:15 Ponių rojus

05:30 Havajai 5.0 
06:35 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys 
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga 
07:30 Galingasis 6
08:00 Madagaskaro pingvinai
08:30 Simpsonai 
09:00 Skaniai ir paprastai
09:30 Maisto kelias 
10:30 Penkių žvaigždučių būstas

11:00 Sveiki atvykę 
11:25 Laukinio Paryžiaus istorija 
12:20 Kenoloto 
12:22 Laukinio Paryžiaus istorija 
12:30 Ar mes pora?
14:45 Dykumos daktarė
16:45 Ekstrasensų mūšis
17:20 Kenoloto
17:22 Ekstrasensų mūšis
18:30 TV3 žinios 
19:30 Kodas: L.O.B.I.A.I. 
Paslapčių knyga
19:35 Eurojackpot
19:40 Kodas: L.O.B.I.A.I. 
Paslapčių knyga
22:10 Angelas
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Angelas
00:25 Mergvakaris
02:20 Keršytojai 
05:15 Havajai 5.0

06:30 Broliai meškinai. Nuotykių 
ieškotojai 

07:00 Bunikula 
07:30 Neramūs ir triukšmingi 
08:00 Šaunusis Skūbis-Dū 
08:30 Tomas ir Džeris 
08:40 Klara ir stebuklingasis 
drakonas
10:25 Tomas ir Džeris. Robinas 
Hudas ir linksmasis peliukas
11:30 Princesė Enė
13:50 Hugo išradimas
16:20 Robinas Hudas. Vyrai su 
triko
18:30 Žinios
19:30 Debesuota, numatoma mėsos 
kukulių kruša
21:20 Taip, mes juodi
23:10 Be įsipareigojimų
01:20 Ekvalaizeris

06:30 Pričiupom! 
07:30 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu 
08:30 Miško atspalviai
09:00 Kova už būvį 

11:10 Geriausi šuns draugai 
11:40 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu 
12:45 Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos
14:00 Ekstrasensai tiria 
16:10 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai. Revizija 
17:20 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi 
18:25 Tie, kurie žudo 
19:30 Kaukės
22:00 Lošėjas
00:15 Absoliutus blogis
02:15 Stalingradas

05:20 „Reali mistika“
06:00 „Žiedas su rubinu“ 
08:00 Gyvenimas
09:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2021"
09:30 Krepšinio pasaulyje
10:00 Vantos lapas
10:30 TV Europa pristato

11:00 Grilio skanėstai
11:30 Inovacijų DNR
12:00 „Triguba apsauga”
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 Lietuvos miestai
17:30 Vantos lapas
18:00 Žinios
18:30 Švarūs miestai
19:00 Laisvės TV valanda
20:00 Žinios
20:30 „Vaikai iš Amerikos 
viešbučio“
00:00 „Triguba apsauga”
02:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:35 „TV Europa pristato.  
Vyrų šešėlyje“.  
Emilija Pliaterytė
03:55 Kaimo akademija
04:20 Laikykitės ten
05:00 Kaimo akademija
05:20 Mažos Mūsų  
Pergalės
05:40 Vantos lapas
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5 05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 (Ne)emigrantai
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis
08:00 Gyventi kaime gera
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
09:00 Spalvingas žirgelių 
gyvenimas
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:25 Kelionių atvirukai 
11:55 Maži, bet ypatingi: 
vabzdžiai 
12:45 Salų gamtos 
slėpiniai 2 
13:40 Puaro 
15:30 Žinios

15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Veranda
17:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis"
17:30 Žinios
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Viktorija 
21:50 Pono Byno atostogos 
23:20 Pitas ir Tili

05:15 Havajai 5.0 
06:35 Madagaskaro pingvinai 
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga 
07:30 Galingasis 6
08:00 Madagaskaro pingvinai
08:30 Svajonių ūkis 
09:00 La Maistas. Vasara 
09:30 Koko
11:30 Laukinio Paryžiaus istorija
12:20 Kenoloto 

07:25 Neramūs ir triukšmingi 
07:55 Šaunusis Skūbis-Dū 
08:25 Tomas ir Džeris 
08:55 Beprotiškos melodijos 
09:10 Didysis Tomo ir Džerio 
nuotykis
10:15 Žvaigždžių dulkės
12:45 Išsinuomokit vaiką!
14:35 Medisono grafystės tiltai
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Kamanė
21:50 Sąjungininkai
00:15 Interviu su diktatoriumi
02:30 Taip, mes juodi

06:30 Pričiupom!
07:30 Tarptautinis turnyras 
„Pasaulio taurė 2021“. 
Radviliškis
08:30 Tauro ragas
09:00 „Lietuvos galiūnų 

komandinis čempionatas“. 
Žagarė 
10:05 Kova už būvį 
11:10 Geriausi šuns draugai 
11:40 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu 
12:45 Padėtis nevaldoma. Žmonijos 
katastrofos 
14:00 Ekstrasensai tiria 
16:10 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai. Revizija 
17:20 Spec. būrys. Išlieka stipriausi 
18:25 Tie, kurie žudo 
19:30 Mirtinas ginklas 
20:30 Paskutinis laivas 
22:30 Legendų biuras 
23:50 Karo vilkai. Likvidatoriai 
VII
00:55 Lošėjas
03:00 Absoliutus blogis

05:20 Mažos Mūsų Pergalės

05:40 Vantos lapas
06:00 „Žiedas su rubinu“  
08:00 Švarūs miestai
08:30 Kaimo akademija
09:00 Senjorų avilys
09:30 Grilio skanėstai
10:00 Krepšinio pasaulyje
10:30 TV Europa pristato
11:00 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje“. Emilija Pliaterytė
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 „Triguba apsauga”
14:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 „24/7“
17:30 Nauja diena
18:00 Žinios
18:30 Mūsų gyvūnai
19:00 Laisvės TV valanda
20:00 Žinios
20:30 Lietuvos miestai
21:30 „24/7“
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten

12:22 Laukinio Paryžiaus 
istorija
12:35 Guliverio kelionės
14:15 Druska brangesnė 
už auksą
16:10 Briusas Visagalis
17:20 Kenoloto 
17:22 Briusas Visagalis
18:30 TV3 žinios 
19:30 Dambis
21:55 Kingsman. Slaptoji 
tarnyba
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Kingsman. Slaptoji 
tarnyba 
00:20 Mitas
03:00 Užsienietis
04:55 Vieniši tėvai

06:25 Broliai meškinai. Nuotykių 
ieškotojai 
06:55 Bunikula 
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05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
08:55 Įstatymas ir tvarka 
09:40 Komisaras Reksas 
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė
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 Nacionalinė 
ekspedicija
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Dviračio žinios
22:00 Nuostabioji draugė 

23:00 Skyrybų vadovas draugėms
23:45 Įstatymas ir tvarka
00:30 Išpažinimai
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Nacionalinė ekspedicija
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Daiktų istorijos
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Įdomiosios atostogos
04:55 Kaip atsiranda daiktai
05:15 Ponių rojus

06:15 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia
06:40 Bailus voveriukas 
07:05 Madagaskaro pingvinai 
07:35 Maisto kelias 
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 
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 Kova už garbę
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Kova už garbę
23:55 Bulis 
00:55 Havajai 5.0 
01:55 Rouzvudas 
02:55 Vieniši tėvai 
03:25 Bulis 
04:25 Ekstrasensai. Stipriausių 
mūšis 5

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 Artemidė. Žudikų viešbutis
00:20 Strėlė
01:20 Sąjungininkai 
03:30 Volkeris, Teksaso reindžeris
05:00 Du gyvenimai

06:00 CSI. Majamis
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:30 Šuo
09:40 Pėdsakas
10:35 Herbas ar skaičius. Merginos 
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 Herbas ar skaičius. Merginos 
19:30 FTB. Ieškomiausi
20:30 Pričiupom!
21:00 Bėglys
22:45 Mirtinas ginklas
23:45 Legendų biuras
01:05 Karo vilkai. Likvidatoriai VII
02:05 FTB. Ieškomiausi

05:20 Mažos Mūsų Pergalės
05:30 Krepšinio pasaulyje
06:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2021"
06:30 Vantos lapas
07:00 „Netikėtas teisingumas“ 
08:00 Senjorų avilys
08:30 Inovacijų DNR
09:00 „24/7“
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
12:00 TV parduotuvė

12:15 Mažos Mūsų Pergalės
12:30 Kaimo akademija
13:00 Nauja diena
14:00 „Teisingumo agentai“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Baltijos kelias
17:00 „Netikėtas teisingumas“ 
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
(4/4)
19:30 Mūsų gyvūnai
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
22:30 Reporteris
23:00 Nauja diena
00:00 „Netikėtas teisingumas“ 
01:00 „Teisingumo agentai“ 
02:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
02:50 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:40 „Netikėtas teisingumas“ 
04:25 Partizanų keliais. Istorinė - 
edukacinė laida
04:50 „Reali mistika“ 
05:30 Nauja diena
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17 05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
08:55 Įstatymas ir tvarka 
09:40 Komisaras Reksas 
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Daiktų istorijos
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 Nacionalinė 
ekspedicija
19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Dviračio žinios
22:00 Nuostabioji draugė 

23:00 Skyrybų vadovas draugėms 
23:45 Įstatymas ir tvarka 
00:30 Šventadienio mintys
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Nacionalinė ekspedicija. 
Gediminaičių Europa
02:00 LRT radijo žinios
02:05 (Ne)emigrantai
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Įdomiosios atostogos
04:55 Kaip atsiranda daiktai 
05:15 Ponių rojus

06:15 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia
06:40 Ančiukų istorijos 
07:05 Madagaskaro pingvinai 
07:35 Tunelis
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 
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 Dredas
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Dredas
23:55 Bulis 
00:55 Havajai 5.0 
01:55 Rouzvudas 
02:55 Vieniši tėvai 
03:25 Bulis 
04:30 Ekstrasensai. Stipriausių 
mūšis 6

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 Išpirka
00:20 Strėlė
01:20 Artemidė. Žudikų 
viešbutis 
03:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
04:30 Du gyvenimai

06:15 CSI. Majamis
07:15 Mano virtuvė geriausia 
08:30 Šuo
09:40 Pėdsakas
10:35 Herbas ar skaičius. Merginos 

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 Herbas ar skaičius. 
Merginos 
19:30 FTB. Ieškomiausi
20:30 Pričiupom! 
21:00 48 valandos 
23:00 Bėglys 
00:45 Greitojo reagavimo būrys
01:45 FTB. Ieškomiausi

05:30 Nauja diena
06:30 Kaimo akademija
07:00 „Netikėtas teisingumas“ 
08:00 „Žiedas su rubinu“ 
09:00 „Triguba apsauga“
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 Baltijos kelias
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 Nauja diena
00:00 „Netikėtas teisingumas“ 
01:00 „Teisingumo agentai“ 
02:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
02:50 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:40 „Netikėtas teisingumas“ 
04:25 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje“. Magdalena Avietėnaitė
04:50 „Reali mistika“ 
05:30 Nauja diena
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ir statiniais: mūrinis namas 21,47 
kv. m, šulinys, naujas šiltnamis, 
lauko tualetas. Atlikti kadastriniai 
matavimai. Kaina 11500 Eur.  
Tel. 8 675 17 644. Rokiškis
• Garažą Kavoliškyje. Yra duobė. 
Kaina 4300 Eur. Tel. 8 677 54 746. 
Rokiškis
• 1, 5 ha žemės sklypą Rokiškio 
raj., Kalneliškių k. Kaina - 
sutartinė. Išsamesnė informacija 
telefonu - 8 652 04800.  
Tel. 8 699 94 898. Rokiškis
• 2 kambarių butą Juodupėje, 
Prūdupės g. 3 aukštas, namas 
renovuotas. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 604 18 595. Rokiškis
• Namą Čedasų mstl., Rokiškio r.  
Gyvenamojo namo bendras plotas 
84 kv. m. Yra ūkinis pastatas. 
Bendras žemės sklypo plotas 0,14 
ha. Kaina 4000 Eur.  
Tel. 8 605 22 306. Rokiškis
• Namą Kamajuose. Vilniaus 
g. 10. Sklypo plotas 20 a. Visa 
infrastruktūra, atlikti geodeziniai 
matavimai. Šulinys. Paruoštas 
naujo namo projektas su kiemo 
statiniais. Kaina 16000 Eur.  
Tel. 8 604 86 441. Rokiškis
• Du sklypus greta, soduose už 
miškų ūkio. Pirmas įvažiavimas. 
Aplink vyksta gyv. namų statybos, 
įvesta elektra, šulinys, yra 
vaismedžių. Tel. 8 601 80 804. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Kauno g. 2 
aukštas. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 673 56 283. Rokiškis
• Skubiai parduodu sodybą. 
Juodupės sen., 2 km į Onuškio 
pusę. 0,6 ha žemės. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 673 56 283. Rokiškis
• Dalį namo. Kavoliškis. Kaina 
4200 Eur. Tel. 8 620 36 442. 
Rokiškis
• Dviejų kambarių butą P. Širvio 
g. 9. Penktas aukštas, 49,35 kv. 

m. Patogus buto išplanavimas, 
kambariai nepereinami.  Du rūsiai. 
Butas šiltas, šviesus. Šalčiausiu 
žiemos mėnesiu šildymas iki 40 
Eur. Arti mokyklos, darželiai, 
parduotuvės. Kaina 29500 Eur.  
Tel. 8 687 55 242. Rokiškis

NUOMA

• Ieškau išsinuomoti 1-2 kambarių 
butą. Tel. 8 621 35 294.  
Rokiškis
• Išsinuomočiau dirbamą žemę 
Rokiškio rajone. Kaina sutartinė. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 615 29 342. 
Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti 1-2 kambarių 
butą Rokiškyje. Ilgam laikui, 
senyvo amžiaus moteriai. Galime 
nuomą sumokėti už puse metų. 
Pageidautina, kad vienas kambarys 
būtų be baldų ir su dušo kabina. 
Tel. 8 618 75 598. Rokiškis
• Išsinuomočiau žemę ūkio 
paskirties. Nuomos kaina pagal 
plotą ir kitus rodiklius.  
Tel. 8 629 23 449. Rokiškis
• Išnuomojamas tvarkingas 
1 kambario butas Rokiškyje, 
Panevėžio g. 8, 5 aukštas. Nuomos 
kaina 150 Eur.. Kaina 150 Eur.  

Tel. 8 686 23 452. Rokiškis
• Išnuomojamas trijų kambarių 
butas Aukštaičių g., 4 aukštas. 
Šiltas, apstatytas baldais ir buitine 
technika. Butas laisvas. Kaina 250 
Eur. Tel. 8 650 74 070.  
Rokiškis
• Išnuomojamas tvarkingas 1 
kambario butas Panevėžio 8. 5 
aukštas. Nuomos kaina 150 Eur. 
Tel. 8 686 23 452. Panevėžys
• Skubiai ieškau išsinuomoti vieno 
kambario butą. Maži mokesčiai, 
su baldais ir buitine technika. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 676 42 194. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Trimerį 3-1, šakų genėtuvą. Kaina 
99 Eur. Tel. 8 625 04 387.  
Rokiškis
• Traktoriuką žoliapjovę Partner. 
Variklis 12 hp, mechaninis, 5 bėgių, 
atbulinis. Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Geros būklės krepšinio lanką su 
tinkleliu. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 620 42 124. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Trifazes, galingas gręžimo 
stakles. Šiuo metu pajungtos ant 
1 fazės. Yra paleidimo dėžutė. 
Galima perjungti ir ant trifazio. 
Kupiškis. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Drenažinį vamzdį 50 m. Kaina 45 
Eur. Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• Automobilinį dujų balioną. Tinka 

pasigaminti kepsninę, šašlykinę. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 600 52 867. 
Rokiškis
• Aliuminius skydus. Tinka 
aruodams, kompostavimui. Yra 20 
vnt. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• Naujas ir naudotas silikatines 
plytas. Naudotų plytų vnt. kaina 
0,05 Eur, naujų 0,10 Eur.  
Tel. 8 652 04 800. Rokiškis
• Elektrinį vamzdžiu sriegtuvą 
Rems2. Tel. 8 692 64 076.  
Rokiškis
• Ketaus radiatorius. 10 vnt., 
bendrai 100 sekcijų.  
Tel. 8 623 80 442. Rokiškis
• 2 metalines dėžes su dangčiais. 
Matmenys 1,5x2x1,25 m ir 
1x2x1,25 m. Metalas tinkamas 
priekabų remontui.  
Tel. 8 615 19 401. Kupiškis
• 2 žiedus, gamybos formas.  
Tel. 8 615 19 401. Kupiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Techniškai tvarkingą Volvo 70. 
2010 m., 2,4 l, 29 kW, TA iki 2022-
05. Kaina 4300 Eur.  
Tel. 8 682 74 328. Kupiškis
• Mažai naudotą moterišką dviratį. 
Pridedu praustuvę su stovu. 
Obeliai. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 677 79 571. Rokiškis
• Geros būklės priekabą.  TA 2 m., 
draudimas metams. Kaina 400 Eur. 
Tel. 8 603 77 107. Rokiškis
• Audi A4 B5 sedanas, 1,6 l, 
benzinas/dujos, TA iki 2023-03. 
Kaina 520 Eur. Tel. 8 694 01 027. 
Rokiškis
• Motociklą Suzuki Enduro 650 
kub. m. Kaina sutartine.  
Tel. 8 652 06 737. Rokiškis
• Bėginį dviratį. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• VW Passat B3. Dyzelis, TD, 
universalas, TA iki 2022-12-29. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 642 79 495. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• VAZ 2101 dalimis.  
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• VW Passat dalimis. 1998 m., 1,9 
l, TDI, 85 kW, automatinė.  
Tel. 8 629 45 390. Rokiškis
• Renaul Megane Scenik visa arba 
dalimis. 2004 m., 1,9 l. Variklio 
tarpinės defektas.  
Tel. 8 621 79 183. Rokiškis
• Du gerus, naudotus 
akumuliatorius 77 ah ir 62 ah.  
Tel. 8 687 27 117. Rokiškis
• Ratlankius R16,15 5/112, Škoda, 
Audi, Volkswagen.  
Tel. 8 685 75 885. Rokiškis
• VW Passat B5, B5+ dalimis. 1,9 
l, 96 kW, 85 kW, 66 kW.  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Keičiu lietus ratlankius R16 nuo 
Golf 4 ir R14 4x114,3, centras 67,1. 
Tel. 8 602 23 934. Rokiškis
• Priekabėlę. Galima dėti talpą 
vandeniui. Kaina 99 Eur.  
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Ratlankius su padangomis R19 
5x112  57,1. Arba keičiu į R17. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 625 12 233. 
Rokiškis
• Kuro purkštukus, tinkančius 
Citroen, Berlingo, C3, C4, Jumpy, 
Xsara 1,6 l, Fiat Scudo 1,6 l, Ford 
C Max, Fiesta, Focus C Max, 
Focus, Fusion 1,6 l, Mazda 2, 3, 1,6 
l, Peugeot 207, 307, Expert, Partner 
1,6 l, Suzuki SX4 1,6 l. Kodas 
0445110239. Yra 2 vnt. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 636 00 696.  
Rokiškis
• VW Golf ratlankius su 
padangomis R15 195/65. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 699 84 023.  
Rokiškis
• Škoda Octavia MK1 dalimis. 
2003 m., 1,9 l, 66 kW, dyzelis.  
Tel. 8 692 46 231. Rokiškis
• Geras R15 195/65, minkšto 
mišinio padangas, 4 vnt. 30 
Eur. Ir skardinius ratlankius su 
vasarinėmis padangomis R15 
195/65 Michelin, 4 vnt. Kaina 10 
Eur/vnt.  
Tel. 8 692 46 231. Rokiškis
• 2005 m. VW Passat ratlankiai 
su vasarinėmis padangomis 

195/65 R15. Padangos 2020-06, 
protektorius 7 mm. Komplekto 
kaina 100 Eur. Tel. 8 612 81 356. 
Rokiškis
• Padangas MB, 5 mm, C 220, R16, 
4 vnt. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 609 14 404. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Kineskopinį, spalvotą televizorių 
Samsung. Įstrižainė 35 cm. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• 4 korpusų plūgą ir 4 metrų 
germinatorių. Tel. 8 459 39 138. 
Kupiškis
• SK5 Niva dalimis.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Reduktorių 1×38.  
Tel. 8 698 72 751. Rokiškis

• Hidraulinius, dviejų korpusų 
plūgus, tvarkingą rotacinę 
šienapjovę, savadarbę vienos 
ašies verčiamą priekabą. Kainos 
derinamos. Tel. 8 610 66 432. 
Rokiškis
• Geros būklės Švėdiškus, trijų 
korpusų hidrotifikuotus OVERUM 
firmos plūgus. Reguliuojasi 
darbinis plotis, yra visi tris 
atpjovimo diskai.  
Tel. 8 692 46 231. Rokiškis
• RZ 1,5 cisterna. Reikalingas 
vienas ratas. Kaina derinama. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 621 12 973. 
Kupiškis
• Pilnai dirbantį ir labai tvarkingą 
kombainą Volvo S830. Paruoštas 
dirbti. Kaina derinama. Kaina 3000 
Eur. Tel. 8 617 42 328.  
Rokiškis
• Geros būklės kuro siurblį T40. 
Tel. 8 630 53 487. Rokiškis

Lietuvoje pirmą pusmetį 
fiksuotas didelis kibernetinių 
įsilaužimų skaičius

2021 m. pirmą pusme-
tį Nacionalinis kiberneti-
nio saugumo centras prie 
Krašto apsaugos ministe-
rijos (NKSC) registravo 
1780 kibernetinių inciden-
tų, t. y. 2 proc. daugiau 
negu tuo pačiu 2020 m. lai-
kotarpiu.

Vertinant visus pirmą pus-
metį registruotus kiberneti-
nius incidentus, didžiausias 
pokytis nustatytas įsilaužimų 
kategorijoje. Per pirmą pus-
metį fiksuoti 77 įsilaužimai ir 
tai yra 129 proc. daugiau, negu 
tuo pačiu laikotarpiu 2020 m. 
Nuo kibernetinių įsilaužimų 
daugiausiai kentėjo informa-
cinių technologijų paslaugas 
teikiančios įmonės.

„Šis ryškus įsilaužimų pa-
didėjimas yra susijęs su dviem 
pagrindinėmis priežastimis – 
visą pasaulį paveikusia „Mi-
crosoft Exchange" elektro-
ninio pašto paslaugos spraga 
ir Lietuvoje šį pavasarį įvy-
kusiais net keliais stambiais 
asmens duomenų nutekėjimo 
atvejais“, - sako NKSC direk-
torius Rytis Rainys.

Metų pradžioje „Microsoft 
Exchange" elektroninio pašto 
paslaugos „nulinės dienos” 
(angl. zero day) spragą Lie-
tuvoje turėjo bent 99 elektro-
ninio pašto tarnybinės stotys, 
vasarą prisidėjo dar dvi ir rug-
pjūčio pradžioje šią spragą vis 
dar turėjo 8 elektroninio pašto 
tarnybinės stotys.

2021 m. pirmas pusmetis 
buvo išskirtinis ir dėl pasikar-
tojančių asmens duomenų nu-
tekėjimo atvejų („CityBee”, 
„LIEMSIS”, „Kilobaitas” ir 
pan.). Jų metu šimtai tūkstan-
čių Lietuvos vartotojų asmens 
duomenų tapo prieinami pik-
tavaliams.

Vertinant pagal poveikio 
kriterijus, didžioji dauguma 
pirmą pusmetį registruotų 
incidentų (1725 incidentai) 
buvo nereikšmingo poveikio. 
Vidutinės reikšmės inciden-
tams buvo priskirti 55 kiber-
netiniai incidentai. Iš jų, pusė 

(27 incidentai) fiksuoti juridi-
nių asmenų ryšių ir informaci-
nėse sistemose. Taip pat buvo 
bandoma paveikti valstybinį 
sektorių (10 incidentų) ir in-
terneto paslaugų tiekėjus (4 
incidentai).

Metų pradžioje buvo stebi-
ma paslaugų trikdymo (angl. 
DDoS) kibernetinių atakų ten-
dencija. Dalis tokių išpuolių 
buvo nukreipta prieš mokyklų 
vykdytas nuotolines pamokas, 
t. y. sužinojus mokytojų kom-
piuterių IP adresus prieš juos 
buvo nukreipiamos atakos, 
taip sutrikdant nuotolinių pa-
mokų vykdymą.

Riziką taip pat kėlė ir ken-
kėjišku kodu užkrėstos 186 
lietuviško domeno interneto 
svetainės, apie kurias NKSC 
buvo informuotas Lietuvos 
kibernetinio saugumo eksper-
to. Iki gegužės vidurio trys 
ketvirtadaliai svetainių buvo 
sutvarkytos, o 49 svetainių 
valdytojai gavo pakartotinį 
NKSC nurodymą imtis sau-
gumo priemonių ir pašalinti 
kenkėjišką kodą.

Iki vasario mėn. buvo fik-
suojami „Emotet” kenkėjiš-
ko kodo platinimo atvejai, 
kuriuos nutraukė sėkminga 
tarptautinė teisėsaugos ir 
teisminių institucijų opera-
cija. Vykdydamos tarptauti-
nes koordinuotas priemones 
visame pasaulyje, teisėsau-
gos institucijos į savo rankas 
perėmė kenkėjiškos progra-
minės įrangos infrastruktū-
ros kontrolę ir taip sustabdė 
masinį kenkėjiško kodo pla-
tinimą. NKSC pažymi, kad 
polimorfinis kenkėjiškas ko-
das, dėl dažnai besikeičian-
čių atributų, ir toliau išlieka 
grėsmę keliančiu kiberne-
tinių incidentų vektoriumi 
Lietuvos ryšių ir informaci-
nėse sistemose dėl sąlyginai 
ribotų kibernetinio saugumo 
subjektų gebėjimų greitai ir 
efektyviai aptikti tokio tipo 
kenkėjišką kodą.

Krašto apsaugos
ministerijos

inform.
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Rugpjūčio 13-oji, 
penktadienis, 

33 savaitė
Iki Naujųjų liko 140 dienų

Tarptautinė kairiarankių diena
Saulė teka 5.48 val., 
leidžiasi 20.59 val. 

Dienos ilgumas 15.11 val. 
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

 Diana, Gilvilė, Ipolitas, Kastytis, 
Naglis.

Rytoj:  Euzebijus, Grintautas, 
Guostė, Minvydas, Pajauta.

Poryt:  Napalys, Napoleonas, 
Visvilas, Visvilė, Visvyda, 

Visvydas, Visvydė.

Dienos citata
„Kiekvienas girdi tik tai, 

ką supranta" 
(J. V. Gėtė).

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1521 m. ispanų užkariau-
tojas Ernandas Kortesas po tris 
mėnesius trukusios apsiausties 
užgrobė ir sugriovė Tenočtitlano 
miestą. Vėliau toje vietoje pradė-
jo kurtis Meksikas.

1624 m. Prancūzijos karalius 
Liudvikas XIII vyriausybės vadovu 
paskyrė kardinolą Rišeljė.

1792 m. revoliucionieriai į 
kalėjimą uždarė visą Prancūzijos 
karališkąją šeimą.

1814 m. Olandija Didžiajai 
Britanijai oficialiai perdavė Gero-
sios Vilties kyšulį.

1868 m. Peru ir Ekvadore pra-
sidėjo stiprių požeminių smūgių 
serija, tada žuvo apie 25 tūkst. 
žmonių.

1914 m. Prancūzija paskelbė 
karą Austrijai-Vengrijai - taip pra-
sidėjo Pirmasis pasaulinis karas.

1961 m. pradėta statyti Berly-
no siena, 30-čiai metų padalijusi 
šį Vokietijos miestą į Vakarų ir 
Rytų sektorius.

1993 m. Tailande sugriuvus 
viešbučiui žuvo daugiau kaip 120 
žmonių.

2003 m. Libija ir 1988 metų 
Lokerbio tragedijos aukų artimieji 
susitarė dėl 2,7 mlrd. JAV dolerių 
kompensacijos dėl lėktuvo su-
sprogdinimo.

Šiandien 
Lietuvos 
istorijoje

1836 m. Vėžionyse, netoli Kupiš-
kio, gimė Dominykas Palionis-Pėža, 
poetas, kunigas, 1863 m. sukilimo 
dalyvis.

Post scriptum
Beklausydamas apkalbų 

nepamiršk, kad ir pats esi 
apkalbamas.

Saldžiarūgštė žalių pomidorų mišrainė žiemai
Ingredientai:
• 1 kilogramas žalių pomidorų
• 300 gramų raudonosios paprikos
• 300 gramų morkų
• 300 gramų svogūnų
• 100 mililitrų aliejaus
• 70 mililitrų 6 proc. acto
• 50 gramų cukraus
• 30 gramų druskos
• 1 pundelis petražolių

Gaminimas:
Morkas stambiai sutarkuoti. Paprikas, 
svogūnus ir pomidorus supjaustyti ku-

beliais. Smulkintas daržoves sumaišyti su cukrumi, druska, aliejumi ir kelioms valandoms 
(arba per naktį) palikti pastovėti šaltai. Tada viską sukrėsti į puodą, užvirinti ir apie pusva-
landį pavirti ant silpnos ugnies. Likus penkioms minutės iki virimo pabaigos pilti actą ir 
sudėti smulkintas petražoles. Dar karštą mišrainę krėsti į iškaitintus stiklainius ir uždaryti 
steriliais dangteliais. Apversti dangteliais žemyn, šiltai apkloti ir leisti atvėsti, o tada nešti 
į rūsį. Skanaus!

LAISVALAIKIUI
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Nuo rugsėjo mokiniai mokysis klasėse, 
bus sudarytos galimybės testuotis

Nuo rugsėjo mokiniai 
mokysis klasėse, visose 
mokyklose bus sudary-
tos sąlygos mokiniams 
savanoriškai testuotis, 
pranešė Švietimo, moks-
lo ir sporto ministerija 
(ŠMSM).

ŠMSM ir Sveikatos ap-
saugos ministerija sutarė, 
kad ikimokyklinis, priešmo-
kyklinis ir pradinis, pagrin-
dinis, vidurinio ugdymas ir 
pirminis profesinis mokymas 
vyks kontaktiniu būdu, lai-
kantis saugumo priemonių. 

Jei epidemiologinė si-
tuacija blogės, Vyriausybė 
spręs, kuomet būtų grįžtama 
prie griežtesnio scenarijaus, 
teigiama pranešime.

„Stebėdama ir vertindama 
situaciją Vyriausybė atskirai 
spręs, kokiu atveju galėtų įsi-
jungti griežtesnis scenarijus. 
Tokį sprendimą Vyriausybė 
priimtų įvertinusi ne vieną 
kriterijų“, – pranešime cituo-
jamas ministerijos kancleris 
Julius Lukošius.

Anot pranešimo, CO-
VID-19 ligoniams skirtų 300 
lovų užimtumo rodiklis, ku-
ris galės būti taikomas kitų 

veiklų ribojimui, nebus lemia-
mas darželių ir bendrojo ug-
dymo mokyklų, neformaliojo 
vaikų švietimo veikloms.

„Svarbu užtikrinti, kad 
visų vaikų sugrįžimas į mo-
kyklas būtų kuo saugesnis tiek 
jiems, tiek jų šeimoms. Todėl 
raginame visus savanoriškai 
testuotis ir skiepytis“, – sakė 
kancleris.

Kaip pranešė ŠMSM, esant 
itin sudėtingai situacijai, Vy-
riausybė galės svarstyti pri-
imti sprendimą pagrindinį, 
vidurinį ugdymą ir pirminį 
profesinį mokymą leisti vyk-
dyti kontaktiniu būdu tik tuo 
atveju, jei klasė būtų imuni-
zuota (bus pakankamai daug 
persirgusių ir/ar paskiepytų 
mokinių) arba reguliariai tes-
tuojasi.

Abiturientai nuo 2022 metų 
vasario mokytųsi klasėse net 
ir esant sudėtingai situacijai, 
o iki vasario jiems galiotų 
tos pačios sąlygos, kaip ir pa-
grindinio, vidurinio ugdymo 
klasių bei pirminio profesinio 
mokymo programų moki-
niams.

Anot ministerijos, tikima-
si, kad iki vasario dauguma 
abiturientų bus pasiskiepiję. 

Nepadariusiems to, bus re-
komenduojama reguliariai 
testuotis.

Tęstinio profesinio moky-
mo mokiniams, aukštųjų mo-
kyklų studentams, suaugu-
siųjų neformaliojo švietimo 
dalyviams ugdymas kontak-
tiniu būdu galimas tik tiems, 
kurie yra pasiskiepiję, persir-
gę arba reguliariai testuojasi.

Švietimo įstaigų darbuo-
tojų turės atlikti testus Vy-
riausybės nustatyta tvarka. 
Pasiskiepijusiems ar persir-
gusiems darbuotojams tes-
tavimas neprivalomas. Šiuo 
metu pagal pilną schemą jau 
yra pasiskiepiję daugiau kaip 
73 proc. švietimo įstaigų dar-
buotojų.

Švietimo įstaigų veiklos 
apribojimai gali būti įvedami 
tiek konkrečios mokyklos, 
tiek savivaldybės, tiek nacio-
naliniu lygiu.

Taip pat ugdymo įstaigo-
se reikės laikytis socialinės 
distancijos, klasių, grupių, 
srautų nesimaišymo; vėdinti 
ir dezinfekuoti patalpas; pa-
talpose ir vežant mokinius 
autobusais laikytis kaukių 
dėvėjimo rekomendacijų.

BNS inform.

Nuo rugsėjo 13 dienos nepasiskiepijus 
bus galima lankytis tik nedidelėse 
parduotuvėse

Vyriausybė nuo rugsėjo 
13-osios įveda naujų ribojimų 
nuo koronaviruso (COVID-19) 
nepasiskiepijusiems žmonėms: 
jie galės apsipirkti tik nedide-
lės parduotuvėse ir vaistinėse, 
trumpėja jiems leidžiamų pas-
laugų sąrašas.

Ribojimai nebus taikomi 
žmonėms, kurie yra pasiskiepiję 
pilna skiepijimo schema ir įgiję 
imunitetą, persirgę koronavirusu, 
kai tai patvirtinta PGR, antigeno 
testais arba serologiniu antikūnų 
tyrimu, turi neigiamą PGR testą, 
atliktą per pastarąsias 48 valan-
das, ir vaikams iki 16 metų.

Sveikatos apsaugos ministras 
Arūnas Dulkys per Vyriausy-
bės posėdį trečiadienį teigė, kad 
ribojimai nustatomi siekiant, 
jog augantis sergamumas CO-
VID-19 netrukdytų teikti kitas 
sveikatos paslaugas, taip pat 
apsaugoti skiepytis negalinčius 
gyventojus.

„Sergamumas auga, lovos pil-
dosi. (...) Šiandien rytą mes jau 
pasitinkame su 334 kovido lovo-
mis“, – sakė ministras.

Premjerė Ingrida Šimonytė 
pažymėjo, kad „šitoje bangoje 
mums mažiau rūpi skaičiuo-
ti atvejų skaičių, o labiau rūpi 
skaičiuoti, kokios pasekmės bus 
sveikatos sistemai“.

Vyriausybės priimtu nutarimu 
nuo rugsėjo 13 dienos neturint 
galimybių paso ar neigiamo PGR 
testo bus apribota dauguma kon-
taktinių paslaugų.

Taip pat nustatyta, kad verslas 
galimybių pasą galės taikyti ir 
prieš įsigaliojant naujiems riboji-
mams – nuo pirmadienio. 

Nuo rugsėjo 13-osios gali-
mybių pasui reikalingų kriterijų 
neatitinkantys žmonės galės ap-
sipirkti tik parduotuvėse, kurių 
pagrindinė veikla yra maisto, 
veterinarijos, vaistinių, optikos 
prekių pardavimas, turinčiose 
atskirą įėjimą iš lauko, ir jų pre-
kybos plotas turės būti mažesnis 
nei 1500 kv. metrų.

Imuniteto neturintys žmonės 
taip pat negalės lankytis grožio 
salonuose, viešojo maitinimo įs-
taigose, pramogų vietose, rengi-
niuose, išskyrus atvirose erdvėse 

vykstančius renginius, kuriuose 
dalyvauja ne daugiau kaip 500 
žmonių.

Be galimybių paso trumpėja 
leidžiamų veiklų sąrašas: lieka 
tik smulkaus remonto paslaugų 
užsakymas, kai kontaktas trunka 
ne ilgiau nei 15 minučių, veteri-
narijos paslaugos, muziejų eks-
pozicijų ir parodų lankymas, bi-
bliotekose būtų galima lankytis 
tik knygų atsiėmimo-grąžinimo 
tikslais.

Tačiau Vyriausybė atsitraukė 
nuo ankstesnių planų neturin-
tiems imuniteto arba neigiamo 
COVID-19 testo žmonėms už-
drausti naudotis miesto ir prie-
miesčio viešuoju transportu ir 
teikti tik būtinąsias sveikatos 
priežiūros paslaugas.

Premjerė Ingrida Šimonytė 
teigė, kad siūlymo riboti nau-
dojimąsi viešuoju transportu 
atsisakyta dėl sudėtingo admi-
nistravimo.

„Įvertintos administracinės 
viešojo transporto galimybės, ir 
mes čia kalbame apie miesto ir 
priemiestinį viešąjį transportą, 
nekalbame apie tolimojo susi-
siekimo, kur yra visos techninės 
galimybės patikrinti žmogaus 
bilietą ir galimybių pasą. Mies-
to transporte, ypač piko laikų 
metu, ypač vaikams grįžtant į 
mokyklas, įgyvendinti tokį rei-
kalavimą būtų administraciškai 
gana sudėtinga“, – per spaudos 
konferenciją trečiadienį sakė 
premjerė.

Pagal nutarimą, asmens svei-
katos priežiūros paslaugos ir 
imuniteto neturintiems asme-
nims bus teikiamos pagal sveika-
tos apsaugos ministro nustatytus 
reikalavimus, įskaitant testavi-
mą.

Taip pat imunitetą turintiems 
asmenims kaukės liktų rekomen-
dacija, o teikiant paslaugas nepa-
siskiepijusiems jos ir toliau liktų 
privalomos.

Ministrų kabinetas anksčiau 
yra pritaręs, jog augant užimtų 
COVID-19 lovų ligoninėse skai-
čiui būtų įvedami kontaktinės 
veiklos ribojimai neturintiems 
galimybių paso, išskyrus kai ku-
rias išimtis.

BNS inform.

Oficialus nedarbas liepą padidėjo iki 13,1 proc.
Oficialus nedarbas rug-

pjūčio 1 dieną Lietuvoje sie-
kė 13,1 proc. – 0,2 procenti-
nio punkto daugiau nei prieš 
mėnesį ir 0,3 punkto daugiau 
nei prieš metus.

Rugpjūčio 1-ąją darbo ieš-
kojo 226,3 tūkst. šalies gyven-
tojų – 1,1 proc. daugiau nei 
liepos 1-ąją ir 2,4 proc. dau-
giau nei prieš metus, skelbia 
Užimtumo tarnyba. 

Anot jos, nedarbo augimui 
įtakos turėjo tai, kad liepą 9,6 
proc. daugiau nei birželį krei-
pėsi darbo neturinčių žmonių 
– liepą jų buvo 21,3 tūkst. 

Didžiausias augimas (20,1 
proc.) buvo 16-24 metų am-
žiaus grupėje – bedarbių gre-

tas liepą papildė 4,5 tūkst. jau-
nų žmonių. 18,4 proc. jų sudarė 
universitetų ir kolegijų absol-
ventai.

„Nors jaunesnių kaip 25 
metų amžiaus asmenų nuo metų 
pradžios mažėja sparčiau nei ki-
tose amžiaus grupėse, jaunimo 
(16-24 metų) registruotas ne-
darbas rugpjūčio 1 dieną buvo 
1,2 proc. punkto aukštesnis nei 
prieš metus“, – pranešime sakė 
tarnybos Stebėsenos ir analizės 
skyriaus vedėja Jurgita Zem-
blytė.

Nedarbas mažėjo 24 iš 60 ša-
lies savivaldybių, 7 – nepakito, 
29 – augo. Labiausiai jis mažė-
jo Joniškio rajone (1,7 punkto), 
Druskininkuose, Varėnos, Ra-
dviliškio ir Raseinių rajonuose 

(po 0,9 punkto). Labiausiai 
augo Ignalinoje (0,9 punkto), 
Palangoje bei Vilkaviškyje (po 
0,7  punkto).

Darbo jėgos paklausa išliko 
aukšta – liepą žmonės galėjo 
rinktis iš 61,2 tūkst. darbo pa-
siūlymų.

Daugiausia laisvų darbo 
vietų registruota vairuoto-
jams, krovikams, valytojams 
ir kambarinėms, pardavėjams, 
reklamos ir rinkodaros specia-
listams. Per mėnesį labiausiai 
augo nekvalifikuotų statybos 
darbininkų, elektrikų, elektros 
inžinerijos technikų, darbi-
ninkų izoliuotojų, reklamos 
ir rinkodaros specialistų po-
reikis.

BNS inform.
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Rugpjūčio 13 d. Naktį 13

Dieną 25
V, 
3-8 m/s

Rugpjūčio 14 d. Naktį 16
Dieną 25

PV,
5-10 m/s

Rugpjūčio 15 d. Naktį 14
Dieną 24

PV,
4-9 m/s

Rugpjūčio 16 d. Naktį 14
Dieną 26

PV,
3-8 m/s

Orų prognozė rugpjūčio 13-16 d.

Rugpjūčio 6-osios kryžiažodžio atsakymai:
Vertikaliai: „Ka“. Kepurinė. Centras. Paryþius. IA. Katalikė. Auksas. Rina. Lasila. Lakaja. 
Epika. Ar. Lasa. Milanas. Di. Gi. Atika. Mis. Imitacija. „Elan“. Jataganas. Rytas. Asadas. Sa-
ragosa.
Horizontaliai: Cefalalgija. Kaimas. Kuparas. ITA. Aralija. Tad. Irina. Aga. Nyka. Macas. 
Dėžė. Itin. Elijas. Cu. Pakasa. Mesalina. Uaka. Era. Stiksas. Lyg. Rasi. Mato. Aladinas. Sa-
saris. Sa.
Pažymėtuose langeliuose: REIKALAS.

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JUOZO KELIUOČIO 
VIEŠOJI BIBLIOTEKA
PARODOS
Viešojoje bibliotekoje:
„Lietuvos fotomenininko ir alpinisto Romualdo Augūno „Kelionių fotografijų“ 
paroda, parodų galerijoje „Autografas“.
Rokiškėno Vido Seibučio atvirukų kolekcija, Meno ir muzikos erdvėje.
Arūno Augučio ekslibrisų paroda, Meno ir muzikos erdvėje.
Spaudinių paroda „Diena, skirta pasaulio gyventojams“, Viešosios bibliotekos 
Skaitytojų skyriuje.
Spaudinių paroda „Vasaros šventės“, Informacijos ir kraštotyros skyriuje.

Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje:
Knygų paroda „Ką skaityti vasarą?“.
Rokiškio L/D „Pumpurėlis“ vaikų grupių „Drugeliai“, „Boružiukai‘, „Šiaudinukai“, 
„Gandriukai“, „Nykštukai“ keramikos darbų paroda „Vasaros spalvų pasaka“ (me-
ninio ugdymo mokytojas Vytautas Daščioras).
Rokiškio L/D „Pumpurėlis“ vaikų grupių „Smalsučiai“, „Boružiukai‘, „Pelėdžiukai“, 
„Drugeliai“  erdvinių formų paroda „paslaptingi veidai“ (meninio ugdymo moky-
tojas Vytautas Daščioras).
Austėjos Liolytės piešinių paroda „Vizijos“.

Renginiai:
Rugpjūčio 18 d. 10-12 val. - smagūs žaidimai, Viešosios bibliotekos Vaikų ir jau-
nimo skyriaus kiemelyje.

Kaune nuo alkoholio surogato, kaip įtariama, 
mirė šeši žmonės, įtariamoji suimta

Teismas leido suimti mo-
terį, įtariamą Kaune prekia-
vusią surogatiniu alkoholiu. 
Manoma, kad apsinuodiję 
mirti galėjo šeši žmonės.

Moteris, įtariama dėl neat-
sargaus gyvybės atėmimo, su-
ima iki rugpjūčio 30 dienos. Ji 
kaltės nepripažįsta.

Kauno apygardos pro-
kuratūros prokurorė Auksė 
Lipkevičienė BNS sakė, kad 
pirminiais duomenimis, mirė 
įvairaus amžiaus keturi vyrai 
ir dvi moterys. Didžioji dalis 
žmonių mirė ligoninėje. Pa-
sak policijos, mirtys fiksuotos 
rugpjūčio 6-10 dienomis.

Policija atlieka penkis iki-
teisminius tyrimus dėl mirties 

priežasties nustatymo, o dar 
vieną – dėl neatsargaus gyvybės 
atėmimo.

„Tyrimai nėra sujungti, ka-
dangi mes tam reikia turėti ofici-
alų teisinį pagrindą, mes laukia-
me teismo medikų bent pirminių 
pažymų apie tų žmonių mirties 
priežastį. Pirminė priežastis – 
intoksikacija nežinomos kilmės 
alkoholio surogatais, bendri ap-
sinuodijimo požymiai“, – BNS 
sakė prokurorė.

Pirminiai tyrimo duome-
nys rodo, kad žmonės blogai 
pasijausdavo gana greitai po 
surogato pavartojimo, jiems 
sutrikdavo sveikata, jie arti-
mieji ar sugėrovai kreipdavosi 
į ligoninę.

Įtariamoji anksčiau buvo 

teista dėl prekybos naminiu 
alkoholiu, tačiau tai buvo se-
niai, teistumas yra išnykęs.

Tyrimas buvo pradėtas 
Kauno apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato Krimi-
nalinės policijos sunkių nusi-
kaltimų tyrimo valdyboje ga-
vus informacijos, kad Kaune, 
Aleksoto mikrorajone, galbūt 
buvo platinamas gyvybei pa-
vojingas alkoholio surogatas.

Policija per kratą rado ir 
paėmė plastikines 5 litrų tal-
pas su neaiškios kilmės skys-
čiu. Radinius tirs ekspertai.

„Bandom atsekti kelius, ta-
kus, kaip keliavo, iš kur kelia-
vo (alkoholis-BNS)“, – sakė 
prokurorė.

BNS inform.

AUGALAI

BUITINĖ TECHNIKA

• Vakarines, kolonines, rutulines 
tujas. Tel. 8 605 26 260.  
Rokiškis

BALDAI

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Sofą - lovą. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 672 38 868. Rokiškis
• Geros būklės sekciją.  

DOVANOJA

• Sulčių spaudimo mašiną. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 605 25 460.  
Rokiškis
• Tarkavimo mašiną. Pagaminta 
Latvijoje. Kaina 20 Eur.  

Tel. 8 605 25 460.  
Rokiškis
• Greitpuodžius (autoklavus). 
Mažesnis 45 Eur, juodo metalo. 
Didesnis naujas, nerūdijančio 
plieno 85 Eur. Kupiškis. Galiu 
siusti paštu. Tel. 8 675 88 304. 
Rokiškis
• Momentinį, elektrinį vandens 
šildytuvą. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis
• Trijų stalčių šaldiklį. Kaina 60 

Eur. Tel. 8 675 17 644.  
Rokiškis

• Dovanoju akmenys. Visus 
pasiimti patiems. Tel. 8 600 52 867. 
Rokiškis
• Dovanojami 8 kačiukai, rastinukai 
- pamestinukai. 4 katytės ir 4 
katinukai. Atėjus laikui padėsime 
sterilizuoti ir kastruoti. Tik 
atsakingiems ir geriems žmonėms. 

Kas nori kačiukų nuotraukų 
kreipkitės. Yra pilkas, 2 juodi, 
rainai baltas, rainas.  
Tel. 8 648 17 299. Rokiškis
• Dovanoju 3 mėn. kačiuką. 
Katinukas. Tel. 8 679 02 880. 
Rokiškis
• Dovanoju statybinį laužą. 
Išsivežti patiems. Rokiškio raj. 
Degsnių km. Tel. 8 698 33 988. 
Rokiškis

DRABUŽIAI IR AVALYNĖ

• Nešiota auksinę 585 praba, 
geltono su balto aukso intarpais 
vyrišką grandinėlę.  29 gr 60 cm 
ilgis. Galima apžiūrėti Rokiškyje. 
Kaina 1000 Eur. Tel. 8 628 12 097. 
Rokiškis
• Jaunuolio žieminius batus 36 
dydžio kaina 10 Eur. Pavasarinius 
batus 37 dydžio 10 Eur.  

Tel. 8 646 02 038. Rokiškis
• Naują bitininko striukę su 
tinkleliu, M dydis.  
Tel. 8 647 42 509. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Dideles Amfiton kolonėles su Nad 
stiprintuvu. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 693 04 817. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Sudaužytą planšetinį kompiuterį. 
Labai geras. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 627 19 073. Rokiškis

• Geros būklės Peterburgo 
armoniką, šešiablankė.  
Tel. 8 648 64 061.  
Rokiškis



Leidžiamas antradieniais ir
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Laikraščio elektroninės versijos 
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Redakcija už skelbimų, reklamos 
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ANEKDOTAI
***
Kalbasi dvi senmergės:
– Vakar su Petru atšventėm 

kiek per daug, ir jis tuo 
pasinaudojo?

– Kaip pasinaudojo?
– Pabėgo bjaurybė.
***
Policininkas klausia 

vairuotojo:
– Kaip padarėte eismo 

įvykį?
– Paprastai: uošvienė liepė 

sukti kairėn, žmona dešinėn, 
nors persiplėšk. O aš taip 
nemėgstu barnių šeimoje.

***
– Ar jau davėte pinigų 

klasės užuolaidoms?
– Atsipeikėkite, ponia, aš 

tiesiog pro šalį einu.
***
Lėktuve keleiviai taip 

smarkiai plojo, kad lakūnas 
dar kartą nutupdė lėktuvą 
bisui.

***
Kažin ką kalbėti: 

nuobodžią teisybę ar smagius 
marazmus.

***
Skambutis:
– Alio, čia mokesčių 

inspekcija?
– Taip.
– Keista.
Ir skambinantysis padėjo 

ragelį. Po valandos skambina 
vėl:

– Alio, čia mokesčių 
inspekcija?

– Taip.
– Keista.
– O kas čia keisto?
– Jus dar prieš dvi 

valandas turėjo susprogdinti.
***
Sunku nusipirkti, lengva 

sulaužyti ir neįmanoma 
grąžinti.

***
Vaikus domina klausimas, 

iš kur viskas atsiranda, 
suaugusiuosius – kur viskas 
dingsta.

***
Žiūri girtuoklis į 

ventiliatorių ir sako svajingai:
– Kaip laikas lekia...

Užėjo blondinė į ūkinių 
prekių parduotuvę, mato – 
lentynoje termosas padėtas. 
Klausia pardavėjo:

– Kas čia per daiktas?
Pardavėjas aiškina:
– O tai yra termosas, labai 

geras daiktas. Jis karštus 
produktus išlaiko karštais, 
o šaltus - šaltais. Žmonės į 
jį deda produktus ir nešasi 
į darbą, jei nenori eiti kitur 
užkandžiauti.

Patiko blondinei toks 
geras daiktas, nusipirko. 
Kitą dieną nusineša į darbą, 
o kolegės, irgi blondinės, 
klausia:

– Ką čia atsinešei?
– Tai termosas - labai 

geras daiktas. Jame karšti 
daiktai neatšąla, o šalti 
nesušyla.

– O kas viduje?
– Du puodeliai kavos ir 

ledų porcija!
***
Vaikelis klausia tėvo:
– Tėti, jeigu tave užpultų 

tigras, ką tu darytum?
– Aš sudraskyčiau jį į 

gabalus.

ligonis.
Gydytojas pakraipė galvą ir 

nuėjo, o ligonis šepetėliui:
– Cha, gerai mes čia jį 

apgavom, Murziuk!
***
Įsibrauna naktį vagis į butą. 

Eidamas girdi kaip kažkas jam 
sako:

– Tave stebi Jėzus.
Jis paeina toliau ir vėl girdi:
– Tave stebi Jėzus.
Paskui vagis pamato 

papūgą, kuri tupi narvelyje, ir 
vėl jam sako:

– Tave stebi Jėzus.
Vagis klausia papūgos:
– Kas tu?
– Aš Mozė.
– Koks kvailys tave taip 

pavadino?
– Tas pats, kuris pibulį 

Jėzumi pavadino.
***
Iš objekto dingo trys dėžės. 

Policininkas klausia sargo:
– Kas atsitiko?
– Dingo trys dėžės!
– O kaip jos dingo?
– Nu aš nemiegu, tikrai 

nemiegu... Prabundu ir žiūriu: 
ogi trijų dėžių nėra!

***
– Kaip jums patinka 

paveikslai ant mano kambario 
sienų? - klausia šeimininkas 
svečio.

– Ar norite, kad atsakyčiau 
kaip svečias, ar kaip 
specialistas?

***
Traukinio kupė. Vyras, 

sėdintis ant viršutinės 
lentynos, nuleido kojas. 
Moteris, sėdinti apačioje, 
klausia:

–Ar jūs kojines kada nors 
keičiate?

– Keičiu tik į degtinę.
***
Karo akademija, dėstytojas 

auklėja kariūnus:
– Kas su jumis darosi, po 

perkūnais? Visi su klausimais: 
tamsta pulkininke tą, tamsta 
pulkininke aną, tamsta 
pulkininke kodėl. Va kai ateis 
karas, ką tada darysite? Kai 
pulkininko nebus?

– O jeigu liūtas užpultų?
– Aš nudirčiau jam kailį.
– O jeigu liūtas ir tigras 

kartu?
– Aš tiesiog juos 

užmuščiau.
Berniukas susimąstęs:
– Vadinasi, tu tik mamos 

bijai...
***
Šeimyninis skandalas. 

Vyras neviltyje ir nemato 
gyvenimo prasmės. Stovi ant 
balkono krašto 15 aukšte ir 
ruošiasi nušokti. Į kambarį 
įeina žmona, greitai įvertina 
situaciją ir sako:

– Nors šiukšles paimtum.
***
Grupė turistų muziejuje 

apžiūrinėja statulą, prie 
kurios pritvirtinta lentelė su 
pavadinimu "Nugalėtojas". 
Statula be rankų, be kojų, be 
galvos. Vienas turistas ir sako:

– Įsivaizduoju, kaip atrodo 
nugalėtasis...

***
Tipiška situacija - žmona su 

meilužiu ir staiga grįžta vyras. 
Ką daryti? Moteris greitai 
pastato meilužį į kampą, 

apibarsto talku. Ateina vyras, 
žiūri į kampą ir sako:

– O kas čia?
– Na, čia nauja statula, 

mačiau pas mūsų kaimynę 
tokia, man patiko.

 Ryte vyras nueina į 
virtuvę, padaro arbatos, vieną 
puoduką atneša prie statulos 
ir sako:

– Imk. Aš pas kaimynę 
dvi dienas stovėjau, nieks net 
vandens nedavė...

***
Dukra grįžta namo po 

vakarėlio. Pasitinka mama:
– Ir tu taip atrodydama 

buvai diskotekoje?
– Taip...
– Na ką, apsirenk ir eik 

miegoti...
***
Psichiatrinė ligoninė. 

Gydytojas eina koridoriumi 
ir mato kaip ligonis tempia 
žeme už virvutės pririštą dantų 
šepetėlį. „Tuoj sakys, kad 
šunį vedžioja“, - pagalvoja 
gydytojas ir klausia:

– Ką čia veiki?
– Dantų šepetėlį tempiu už 

virvutės, – išsišiepęs atsako 

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

DIENOS 
KETUREILIS
RUDENĖJANT...
Jau ruduo į langą beldžia
Voras savo tinklą spendžia.
Baravyką raunu drūtą –
Vasaros lyg ir  nebūta.

Kas vaikus mokyklai puošia
Kas žiemužei derlių ruošia
Kas į užsienį važiuoja
Kas prie seimo mitinguoja.

Rudeniop visi atgyja
Gal dėl to, kad dažniau lyja?
Miestas kupinas gyvybės
Baigiasi laikai ramybės.

Kol dar liko vasarėlės
Nešvaistykit laiko vėjais.
Kai diena išauš gera
Veikt tikrai čia ką yra!

Greta Paliulionytė

Tel. 8 688 16 223. Rokiškis
• Geros būklės kėdę su ratukais. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 694 01 027. 
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Gražios kaimiškų ančių porelės. 

Porelės kaina 20 Eur. Maždaug 
mėnesio amžiaus pentardžiukų ir 
du draugiškus muskusinius nepilnai 
2 mėn. ančiukus. Paukščiai sveiki, 
mylimi ir prižiūrėti. Skambinti 
+37063004633. Tel. 8 616 80 163. 
Rokiškis

• 13 naminių vištų ir gaidį. 6 vištos 
dedančios metų laiko, 7 vištos šių 
metų 5 mėn. dar nededa. Vištų 
kaina po 6 Eur, nedenančių po 5 

Eur. 7 antys dedančios, metų laiko, 
kaina po 6 Eur. Tel. 8 605 98 819. 
Rokiškis
• Paaugintus mėsinius paršelius. 
Tel. 8 683 08 310. Kupiškis
• Dvi pieninės veislės telyčias. 
Juodmargė 13 mėn., žala 16 mėn. 
Kaina 550 Eur/vnt., perkant abi 
už 1000 Eur. Tel. 8 670 18 086. 
Kupiškis

• Samsung GT 15500. 30 Eur.  
Tel. 8 675 38 367. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Baravykus. Tel. 8 608 28 256. 
Rokiškis
• Naminių vištų kiaušinius. 1,5 Eur 
10 vnt. Tel. 8 629 23 449.  
Rokiškis
• Valytus Spelta kviečius sėklai ar 
maistui. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 611 22 383. Rokiškis
• Domicelės daržovių ūkis šviežias 
bulves Vineta, didelės 1 Eur/kg., 
vidutinės 0,60 Eur/kg. Bulvės 
augintos be trąšų. Pristatome į 
Rokiškį ir aplink. Skambinti tel. 
nr. 862863811. Tel. 8 662 39 632. 
Skuodas

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas dovanoja 1-5 mėn. 
vokiečių aviganį. Tel. 8 613 76 463. 
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Kuprinę McNeill. Pakietinta 
nugara. 1-2 klasei. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 675 40 519.  
Rokiškis
• Naudotą dviratį paaugliui. Turi 
smulkių defektu. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 605 35 922. Rokiškis

www.rokiskiosirena.lt


