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Vargonų festivalis: apie jaukų
kaimo bažnytėlių grožį ir
didžiuosius sugrįžimus

Rokiškio mamų klubo
narės ir draugai išbandė
naują veiklą – juoko jogą 4 p.
Kavoliškėnų šventė –
apie judėjimo džiaugsmą

4 p.
11
p.
2 p.
Įspūdingas Rudolfo Lymano tarptautinio vargonų festivalio koncertas: vargoninkė Kristina Kuzminskaitė ir akordeono virtuozas Martynas Levickis.
L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Nebaidytų idiotų kraštas -12:
svarbu garsiai parėkauti, o kaip įgyvendinti,
tai jau kitas klausimas

Rajono verslininkai
kviečiami teikti
paraiškas paramai
iš savivaldybės gauti 5 p.

3 p.

Praskriejo trečiasis kultūros ir meno festivalis
„Vasaros naktys. Mūsų naktys“

6 p.
Jessica Shy pasirodymo metu jaunieji rokiškėnai šėlo.

D. Šinkūno nuotr.
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Vargonų festivalis: apie jaukų kaimo bažnytėlių grožį
ir didžiuosius sugrįžimus
Įsibėgėja Tarptautinis
vargonų muzikos festivalis
čekų muzikui, pedagogui,
vargonininkui
Rudolfui
Lymanui atminti. Prasidėjęs po jaukiais, žvaigždėmis ištapytais Kazliškio
bažnyčios skliautais, festivalis įgauna pagreitį.
Sekmadienį Rokiškio šv.
apaštalo evangelisto Mato
bažnyčioje – vargonininkės
Kristinos Kuzminskaitės
sugrįžimas bei įspūdingas
akordeno virtuozo Martyno Levickio pasirodymas,
sujungti į aštuonių kūrinių
programą „Dialogai ir šešėliai“.
Bažnyčia sausakimša
Dar gerokai iki koncerto
pradžios Rokiškio centre jau
nebuvo kur pastatyti automobilį. Visai, kaip per ralį
ar didžiuosius Šv. apaštalo
evangelisto Mato atlaidus.
Žmonės ir pėsčiomis, ir važiuoti, iš tolimiausių rajono
kampelių skubėjo į muzikinius atlaidus. Štai savo
parapijiečių būrelį atvežęs
Pandėlio, Panemunio ir Skapiškio klebonas Albertas
Kasperavičius. Štai bažnyčios šventoriuje savo darbo
priemones
besitvarkantys
teatro aktoriai. Režisierė
Neringa Danienė pasakojo,
kad grupė svečių iš Utenos
užsisakė teatralizuotą kelionę po Rokiškį „Sofija ir imperatorius“, o iš jos tiesiai
– į koncertą. Kamputyje ant
viškų nedrąsiai įsispraudusi
dviratininkų grupelė: jų šortai ir marškinėliai pernelyg
ryškiai kontrastuoja su kitų
žiūrovų šventine apranga. Ir
kartu liudija, kad muzikos
kalba – universali, tinkanti įvairių amžių ir patirčių
žmonėms. Kamajiškiai, uteniškiai, biržiečiai – koncerto
žiūrovų geografija itin plati.
Kultūros centro specialistai didžiulėmis pajėgomis vos spėja registruoti
visus norinčiuosius žiūrovus. Kaukės – būtinos. Kas
jas namuose paliko, čia pat
duodamos vienkartinės. Vėliau atėjusiems jau nebėra
nei vietų klauptuose, nei sulankstomų kėdučių. Tenka
stovėti, tačiau niekas nesipiktina. Atvirkščiai, net tėvelių atsinešti mažyliai ramiai
išklausė pusantros valandos
koncertą.
Prieš koncertą, kaip visada, priminimas išjungti
mobiliuosius telefonus, kad
išdavikiška melodija nesugadintų koncerto rimties ir
didybės.
Dekanas palietė
ir nepatogius

klausimus
Festivalio globėjas – Rokiškio dekanato dekanas
Eimantas Novikas. Jis sveikinimo žodį pradėjo tiesiai
šviesiai: prisipažino, kad
rizikuoja būti nušvilptas,
bet visgi turįs šį tą pasakyti
didžiulei auditorijai. Iš tiesų, tema, nuo kurios pradėjo
dvasininkas, dabar itin jautri
ir nepatogi. Kalba tema, apie
kurią dabar turėtų kalbėti politikai, visuomenės veikėjai,
aiškinti, šviesti. O vietoj to
– tyla ir visuomenės peštynės. Kai skiepų šalininkų ir
jų priešininkų gretos vieni
kitus bado argumentais ir
špygomis, kunigas E. Novikas kalbėjo apie būtinybę
skiepytis, kaip apie artimo
meilės išraišką. Jis citavo ir
naujausius popiežiaus Pranciškaus pasisakymus, ir jo
enciklikas, tarp jų ir garsiąją
„Laudato Si“. Dvasininkas
mandagiai, pagarbiai kalbėjo apie žmogaus pareigą rūpintis savimi ir aplinkiniais,
apie skiepus, kaip mokslo ir
Kūrėjo dovaną bei galimybę. Dekanui teko nusivilti:
niekas nešvilpė, netrepsėjo
kojomis ir nesipiktino jo kal-

ba, nemurmėjo. Atvirkščiai
– tolerantiška, argumentuota
kalba sulaukė žmonių palaikymo ir supratimo.
Antroji dekano kalbos dalis buvo skirta Rokiškio šv.
apaštalo evangelisto Mato
bažnyčios vargonams. Apie
jų ypatybes – nuo itin garsios
firmos, kurioje jie pagaminti,
tūkstančių vamzdelių, dviejų manualų grojyklos, nuo
ypatingų, iš dramblio kaulo
pagamintų klavišų. Kuriais
kitados įgudusios maestro
rankos gebėjo išgauti įmantriausius sąskambius, imituoti įvairių kitų instrumentų
skleidžiamus garsus. Kodėl
gebėjo? Argi dabar nebėra tokių virtuozų? Virtuozų yra, ir
tą liudija šis festivalis. Bėda
ta, kad vargonų klavišai – jau
nebe dramblio kaulo. Dekanas prasitarė, kad įmonė,
kurios vardo jis neminėsiąs,
restauruodama
vargonus,
motyvuodama susidėvėjimu,
prabangius klavišus pakeitė
plastmasiniais...
Įspūdingas sugrįžimas
Festivalio koncertų vedėja, Kultūros centro direktorės pavaduotoja Aušra

Gudgalienė,
pristatydama
vargonininkę Kristiną Kuzminskaitę, užsiminė, kad ji
savo muzikinį kelią pradėjo
Rokiškyje. Iš tiesų menininkė – viena iš plejados talentų,
kurie vargonininko specialybės pamatus gavo tuometinėje Rokiškio kolegijoje. O
toliau jos kelias – į Klaipėdos universtitetą, į Vokietiją,
kur šiuo metu ji siekia savo
specialybės daktaro laipsnio.
Martyno Levickio niekam pristatinėti nebereikia:
jaunoji Lietuvos klasikinės
muzikos žvaigždė groja karaliams.
Jų muzikinė programa
„Dialogai ir šešėliai“ – įspūdinga, atskleidžianti visą
vargonų ir akordeono muzikos istoriją, tradicijas ir
šiuolaikines
tendencijas.
Programa apima aštuonis kūrinius ir faktiškai pusketvirto
amžiaus: nuo garsiosios Johano Sebastiano Bacho Tokatos ir fugos D mol, iki M.
Levickio aranžuočių lietuvių
liaudies dainų temomis. Jose
klausytojai atpažino ir „Rūta
žalioj“, ir „Palinko liepa“,
„Beauštanti aušrelė“. K, Kuzminskaitės atliktoje impro-
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vizacijoje akylesni klausytojai išgirdo šiandieninių šv.
Mišių giesmių akordus: nuo
„Aleliuja“ iki Velykų dienos
džiaugsmingo „Linksma diena mums nušvito“.
Dėkodama menininkams,
A. Gudgalienė kalbėjo apie
išmoktas pamokas, atskleistas instrumentų galimybes.
Apie klausymo, jautrios kantrybės pamoką, mat sudėtingi kūriniai reikalavo klausytojų ilgam sutelkti dėmesį.
Keliaujantis festivalis
Prasidėjęs po žvaigždėmis
ištapytais Kazliškio bažnyčios skliautais Panevėžio
šv. apaštalų Petro ir Povilo
bažnyčios choro Adoremus,
XXII tarptautinis vargonų
muzikos festivalis keliauja.
Nors dauguma jo koncertų, ypač vargonų muzikos,
vyksta ir vyks Rokiškio šv.
apaštalo evangelisto Mato
bažnyčioje, tačiau kai kurie
koncertai rengiami ir kitose
dekanato bažnyčiose. Kaip
jau minėta, festivalio pirmasis koncertas vyko Kazliškyje. O kitą šeštadienį, rugpjūčio 28-ąją Salose susitikimas
su kraštiečiu baritonu Andriumi Apšega ir Čiurlionio
kvartetu. Sekmadienį Žiobiškyje šv. Mišiose giedos
ir koncertą po jų surengs
Kauno šv. arkangelo Mykolo
(įgulos) bažnyčios kamerinis choras „Te Deum“. Taip
pat ir Rokiškio šv. apaštalo
evangelisto Mato bažnyčioje laukia čekų muziko Aleš
Nosek koncertas „Solo var-

gonams“.
Festivalio
organizatorė
A. Gudgalienė neslėpė, kad
gilias tradicijas turinčiam
vargonų muzikos festivaliui
reikia ir naujų iššūkių, pojūčių, spalvų. Todėl ir buvo
sumanyta su juo pakeliauti
po Rokiškio dekanato bažnyčias. Juk daugeliui jų grožis pažįstamas tik iš išorės,
paskubomis pravažiuojant...
O kokie turtai, istorija slypi
jų viduje, ne kiekvienas žino.
Todėl festivalio koncertai ir
yra proga arčiau pažinti ne
tik vargonų, chorinę muziką,
bet ir Rokiškio dekanato sakralųjį paveldą.
Ar nesibaiminama, kad
mažesnių parapijų bažnyčiose esančių vargonų būklė
jau tolima idealiai, kad jau
ne visur galima sugroti klasikinius kūrinius. „Taip, tokia
problema yra“, – prisipažino
A. Gudgalienė, pridūrusi,
kad su ja buvo susidurta ir
Kazliškyje. Įprastinėms šv.
Mišių giesmėms dauguma
vargonų visai tinkami, tačiau
rimtesniems koncertams jau
reikia meistrų prisilietimo:
kai kur derinimo, o kai kur
jau ir rimtesnio remonto.
„Kiekvienai problemai yra
sprendimas: kai kur vargonininkai tiesiog prisitaiko
prie instrumento galimybių.
O kitur rengiame ne vargonų, o, pavyzdžiui, solisto ir
styginių kvarteto koncertus,
kaip Salose“, – pasakojo
pašnekovė.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ
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seniukai viltingai laukia paštininko ir kartą per savaitę užsukančios autolavkės (parduotuvės ant ratų). Kur vieninteliai
draugai – katinas ir šuniukas,
pas kai kuriuos stipresnius,
dar ir vištų pulkelis. Yra tokia
Lietuva, kur pensijos gavimo
dieną žmonės ant savo banko
kortelių klijuoja PIN kodus ir
pusė kaimo siunčia vieną delegatą į miestą pinigų nuimti.
Yra tokia Lietuva, kur užsienyje gyvenantys vaikai savo
tėvus lanko porą kartų per
metus. Ir taupo tie žmonės ne
naujam išmaniajam įrenginiui
ar kelionei, o kad plytelėmis
užklotų artimųjų kapus, nes
patys nebepajėgia nuvažiuoti
ir palaistyti gėlių. Kad kai jų
nebeliks, būtų sutvarkyta...
Ką reiškia gyventi Lietuvos kaime, papasakosiu savo
kaimynės senutės pavyzdžiu.
Gyvename mes ne kokiam
gluškaimyje, o civilizuotai –
iki vieno pagrindinių regiono
kelių yra 1,5 km. Tiek pat ir
iki autobusų stotelės. Du kartus per dieną tuo keliu pravažiuoja tarpmiestiniai autobusai. Jei norime nuvažiuoti į
Rokiškį, tai optimaliausias variantas Panevėžys – Rokiškis,
maždaug apie 16 val. ir Klaipėda – Zarasai, kuris Rokiškį
pasiekia po 18 val. Kodėl apie
tai rašau? Nes taip gyvena Jurkupių, Šetekšnų žmonės.
Mūsų kaimynė močiutė laiko vištų pulkelį. O joms karts
nuo karto prireikia kombinuotųjų pašarų. Artimiausios
nuo mūsų kaimo krautuvės
(maisto prekių, bet jose prekiaujama ir tais pašarais) yra
Laičių ir Panemunėlio geležinkelio stoties. Iki Laičių
autobusas nevažiuoja. O štai
kas važiuoja autobusu Rokiškis – Panevėžys, žino, kad jis į
Panemunėlio geležinkelio stotį neužsuka. Autobusas stoja
prie žiedo. Iki krautuvės daugiau nei kilometras pėsčiomis,
ir dar tiek pat atgal, tempiant
10 kg kombinuotųjų pašarų
maišą. Koks skirtumas, ar 10

kg pašarų, ar rezginėlę su kruopomis ir batonu, vis tiek iki
vienos stotelės pėdinti reikia
pusantro kilometro, iki nuo kitos iki namų dar tiek pat. Todėl
paprastai senučiukė kreipiasi į
mus, kad važiuodami prigriebtume to vištų pašaro.
Jūs dienos neįsivaizduojat,
penkių parduotuvių neapibėgę. O jai vienintelė galimybė
apsipirkti – kartą per savaitę
kieman užsukanti autolavkė.
Įsivaizduojat tokį gyvenimą,
Vilniaus burbulų gyventojai?
Yra ta antroji, nepažinta ir neregėta Lietuva, kuri nesinaudoja išmaniąja bankininkyste,
kuri nemoka ir nenori užsisakyti pietų iš kavinės. O ir kam:
joks kurjeris jų neveš 25 km.
Ir į kaimynus, kad jie turi kooperuotis ir vežioti tokius žmones, pirštais badyti nereikia.
Mes taksi nedirbame: dauguma kaime gyvenančių žmonių
į artimiausius rajonų centrus
dirbti išvažiuoja gerokai prieš
7 ryto, ir grįžta vėlų vakarą.
Ar atvežti kaimynai lauks, kol
jų vairuotojai baigs darbus,
susirinks vaikus iš moklyklų,
būrelių ir darželių? Tokių
kaip mes, dirbančių nuotoliniu
būdu, kaimuose yra vienetai.
Žinoma, galima pasisamdyti
kokį žmogų, kad pavežtų. Bet
tokios kelionės kaina – maždaug šeštadalis pensijos, nuo
maždaug 30 Eur. Kas kaimo
žmogui – astronominė suma.
Ta geroji, pirmoji Lietuva
nė nesuvokia, kad šitie žmonės neturi jokių galimybių
be pašalinių pagalbos gauti
tuos galimybių pasus. Nors
seniausiai pasiskiepijo. Vieni pirmųjų. Kad galėtų bent
bažnytėlėn, iki kurios 9 kilometrai, kokį sekmadienį kitą
su kaimynais nuvažiuot, kad
pagaliau nors kartą metuose
pamatytų savo vaikus ir anūkus. Ir ta Lietuva – ne runkeliai. Tai žmonės, kuriems mes
skolingi savo valstybę. Tai tie,
kurie brolius palaidojo laisvės
kovose, tie, kurie sovietmečiu
tyliai saugojo lietuvybės dvasią, tie, kurie Sausio 13-ąją,
tada, kai progresyvieji ministrai stati po stalu vaikštinėjo,
gynė mūsų parlamentą. Kurie
tyliai, kantriai, be mitingų
(ką jau kalbėti apie maištą)
iškentė reformas, niekais pavertusias jų per visą gyvenimą
juodu darbu ir artrito išsukinėtomis rankomis sukauptas
santaupas. Ir tie žmonės žiūri
didelėmis iš nuostabos akimis: už ką su jais taip elgiasi

valstybė?
Jei jaunimui tas galimybių
pasas – tai raktas į klubus,
restoranus, kinus ir koncertus,
tiksliau sakant, į gerovės ir
pertekliaus pramogas, tai senukui iš tolimiausių Rokiškio
rajono kampelių – tai raktas į
tarpmiestinį autobusą. Kodėl
į tarpmiestinį? Nes valdžios
dundukai nesuvokia, kad priemiestiniai autobusai, pavyzdžiui, į Kupiškio pusę važiuoja
tik iki Panemunėlio geležinkelio stoties ir Augustinavos.
Visa Rokiškio rajono teritorija
už garsiojo Naujųjų Vasiukų
žiedo: Šetekšnos, Jurkupiai lieka už jų ribos. Į Kamajų pusę –
kaip ne tarpmiestiniu autobusu
nuvažiuoti, pavyzdžiui, į Kalvius? O kaip žmogeliui iš Kalvių pasiekti kad ir Kamajus,
o Šetekšnų ar Jurkupių – Panemunėlio geležinkelio stotį,
kur dirba artimiausios gydymo
įstaigos, vaistinės, kur, kaip
žadama, dalins tuos galimybių
pasus? Jūs apie tai, kvailiausybe, galvojote?
Jeigu kvailiausybė būtų
galvojusi, ji tokiais niekais užsiėmusi nebūtų. Jei jie suvoktų
Lietuvos realijas, tai ne dabar
desperatiškai ieškotų sprendimų, kam užkarti ant galvos to
galimybių paso spausdinimą:
vieną dieną – šeimos gydytojams, kitą – paštininkams,
trečią – vaistinėms, ketvirtą
– kaip šiandien pareiškė mūsų
mylima garbanė ministrė (žiniasklaidoje vakar svarbiausia
naujiena buvo, kad ana plaukus išsitiesino. Bet šiandien
nuotraukose dar garbanota,
kaip, atleisk Viešpatie, avelė,
matyt, nespėjo naujų nuotraukų pridaryt) siuntinės po rajonus, kuriuose nėra Registrų
centro, specialius autobusus.
O tu, avele garbanota, suvoki,
koks bus tų popierinių galimybių pasų poreikis?
Jau dabar šeimos gydytojai skundžiasi, kad išaugo
pacientų srautai. Ar jūs ten,
dundukai valdžioje, gydytojus sekretoriais įdarbinti sumanėt? Ar jūs, avinai garbanotieji, suvokiat, kad rugsėjo
pradžioje toji Lietuvos dalis,
kuri neturi išmaniųjų, sugebės
mirtinai užkišti visas gydymo
įstaigas, prašydama popierinių galimybių pasų? Kad tol,
kol gydytojai dirbs valdžios
sekretoriais, atleisk Viešpatie,
pisulkių dalintojais, jie negalės priimti iš tiesų sergančių
žmonių. Kad ir vėl, kol kas du
mėnesius banguos galimybių

• Naują, džinsinę medžiagą. Ilgis

• Pigiai, mažai dėvėtus drabužius

• Rankinį laikrodį Retox. Kaina 20
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Rugsėjo 13-oji bus įdomi
diena šalies gyvenime. Nenoriu būti sinoptiku, pranašaujančiu tornadą. Atvirkščiai, vis dar naiviai tikiuosi,
kad mūsų kvailiausybė pagaliau atsikvošės ir pradės
pagaliau mąstyti, kaip ištaisyti, ką lengva ranka pridirbo. Apie ką aš? Ogi apie galimybių pasą. Kurio rugsėjo
13-ąją, o stebukle, staiga ir
iš karto prireiks visai Lietuvai. O kaip tuo pasirūpinti, čia jau, kaip sakant, ne
vyriausybės-kvailiausybės
problema. Svarbu pagąsdinti, kad tikrins ir baus.
Pradėkime nuo to, kad
mūsų valdantieji realiai nesuvokia, kokioje šalyje jie gyvena. Kad jei tu esi Vilniaus
(Kauno ar Klaipėdos) burbule,
tu be problemų gausi tą galimybių pasą. Tačiau ir Vilniuje,
ir Kaune, ir kituose didmiesčiuose, o ką jau kalbėti 10 km
nuo jų, yra ir ta antroji Lietuva.
Su mygtukiniais telefonais.
Be kompiuterio, be interneto.
Be burgerių užsakymo į namus programėlių, be coleslow
salotų apžvalgų. Ji yra ten.
Tokia. Su vandeniu, kibirais
nešamu iš šulinio. Pavasariop
perkanti, skaldanti ir nešanti
malkas, kai kur (o tu siaube
siaubeli) yra dar ir pilvasopo
būdelės su širdutėmis durelėse. Dar yra ir tokia Lietuva,
kur nevažiuoja ir troleibusai,
ir autobusai. Kur iki stotelės
tenka pėdinti pusantro ar tris
kilometrus. Kur artimiausia
krautuvė už 5 ar 7 kilometrų, o
artimiausias gydytojas – už 25
km. Ir iki to gydytojo, įsivaizduokit, veža vienas vienintelis
per dieną autobusas. Yra ir tokia Lietuva.
Ta Lietuva naudojasi mygtukiniais telefoniukais. O jei
kas ir turi išmanų, tai moka
jame tik orus peržiūrėt ir feisbuką (anūkai parodė, kaip
sekmadienio šv. Mišias pažiūrėt). Yra tokia Lietuva, kur pro
suklypusių grytelyčių langus
DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Gėlėtą moterišką švarką. 48

dydis. Kaina 6 Eur.
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Raudonos spalvos palaidinę. 48
dydis, ilgomis rankovėmis. Kaina
10 Eur. Tel. 8 657 44 181.
Rokiškis

1,30 m, plotis 1,60 m. Kaina 8 Eur.
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Naujas, moteriškas basutės su
kulniuku. 41 dydis. Kaina 12 Eur.
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Labai geros būklės arba naujus
rūbus berniukui. Tel. 8 632 92 334.
Rokiškis

lieknoms merginoms ir moterims
L, M dydžio. Maišas 10 kg. Kaina
derinama. Tel. 8 698 80 875.
Rokiškis
• Drabužius urmu. Rūbai sudėti
maišuose po 10 kg, 1 Eur/kg.
Pasiimti patiems. Tel. 8 676 90 299.
Rokiškis

Eur. Tel. 8 676 27 899.
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• 3 mėn. Indijos bėgikių antys.

Kaina 7 Eur. Tel. 8 682 37 547.
Rokiškis
• Daug gaidžiukų. Kaina 10 Eur.

Nepriklausomas rajono laikraštis

pasų dalinimo bangos (tiek jis
galioja ir sveiko proto žmonės
neims jo prieš mėnesį, o kelios
dienos prieš rugsėjo 13-ąją)
gydymo įstaigos bus užkištos
ne covid-19 sergančiais, ko labai bijo valdžia, o popiergalių
rinkėjais. O ligoniai, kaip ir
karantino metu, plaučių uždegimą gydysis paracetamoliu,
žolelių arbata ir, dovanokit,
švęstu vandeniu. Ir vėl pas egzorcistą patekti bus lengviau,
nei pas gydytoją.
Ką iš esmės keičia tas galimybių pasas? Jis yra tik popierius. Jei aš esu paskiepyta
dukart, o apie revakcinaciją
kol kas niekas nė nešneka, paaiškinkit man, kvailam padarui, kodėl tų galimybių pasų
nedalino su antruoju skiepu?
Juk galimybių pasas jau buvo
išrastas, jau buvo planuojama
jį panaudot. Tai kodėl nebuvo
galima žmogui, jam pageidaujant, atspausdinti ir paduoti
to popierėlio? Nedaėjo mūsų
strateginiams mąstytojams?
Kitas durnas klausimas, o
kodėl galimybių pasas skiepytam žmogui galioja du mėnesius? Primenu, niekas dar
nekalba apie būtinybę revakcinuotis ir kada tai turės būti
padaryta. Tokiu atveju kyla
kvaila mintis, kad tas galimybių pasas reikalingas tik senukams erzinti, kad jie kas du
mėnesius apsibartų eilėse pas
daktarą ir ten kolektyviai pasidalintų visomis kitomis infekcijomis (nuo gripo iki roto
viruso). Bet ką gi aš čia, aš
juk pamiršau, kad kitos ūmios
viršutinių kvėpavimo takų infekcijos šiuo laikotarpiu lyg ir
neegzistuoja?
Kaip ruošiamasi spręsti tą
galimybių pasų dalinimo klausimą? Iš to, ką šiandien ponia
Armonaitė aptarė su Prezidentu, panašu, kad niekaip. Tai
paštas, tai verslas, tai daktarai,
dar Registrų centro autobusą
paleis. Ir džiaugiasi feisbukų
vištos kuoduotos, kad elektroninių galimybių pasų iki
šiol buvo išimta 850 tūkst., o
popierinių – tik 20 tūkst. Atsakymas paprastas – todėl, kad
iki šiol galimybių pasų reikėjo
tik restoranų ir koncertų bei
burgerinių lankytojams. Jų
tiems, kurie neturi mygtukinių
telefonų, iki šiol nereikėjo. O
dabar reikės. Vien tam, kad
žmonės iš atokesnių kaimų
pas gydytoją ir į parduotuvę
nuvažiuotų. Suvokiate, kad
rugsėjo 13-ąją dauguma šalies
gyventojų turės būti su tais pa-

sais? Liko kiek? Nepilnas mėnuo, o dar nesugalvota, kaip
juos dalinti? Ir kas šįkart bus
kaltas dėl nepasitenkinimo
bangos? Putinas, Lukašenka?
Ar patys valdžios dundukai?
Mūsų rajono valdžia eilinį kartą ima iniciatyvą į savo
rankas: bando susitarti su Registrų centru, kad galimybių
pasus galėtų išduoti seniūnijos. Seniūnijos arčiausiai
žmonių, jiems būtų patogiausia nuimti bent dalį popierinių
pacientų srauto nuo medikų.
O ką, mūsų centrinei valdžiai
bent jau taip dalinti pasus nedaėjo, ar kaip?
Ir paskutinis kvailas klausimas: kaip bus apmokėta gydymo įstaigoms už galimybių
pasų išdavimą? Valstybinės ligonių kasos išras naują eilutę:
gydytojo-sekretoriaus paslaugos?!
Meinstryminė žiniasklaida pyksta, kad pasitikėjimas
žiniasklaida nukrito iki 24,8
proc. Ir žinot, kodėl? Kai vakar kolegei, besidžiaugiančiai
galimybių pasais, kaip panacėja nuo epidemijos (nuo kada
popiergalis buvo panacėja nuo
kažko?) uždaviau klausimą,
kaip babytei Šetekšnose gauti
galimybių pasą, kad ji galėtų
įlipti į vienintelį pravažiuojantį tarpmiestinį autobusą. Man
buvo atsakyta: atvažiuos paštininkas su spausdintuvu. Broliai kolegos žurnalistai, ar jūs
taip galvodami, rimtai tikitės,
kad jumis bent kas nors dar
tikės? Ar ne jūsų darbas problemas kelti? Ar vyriausybės
pašikniukais dirbti ir jos pasturgalius dengti?!
Kodėl reikia kelti šitą problemą? Todėl, kad dar yra
laiko taisyti padėtį. Užuot
epidemiją dangsčius popiergaliais, pagaliau iš esmės
užsiimti žmonių skiepijimu.
Užuot zirzus, kad pandemijos
n-tosios bangos metu bus užkištos ligoninės, gal pagaliau
imtis ruoštis tai bangai: mobilizuoti išteklius, plėsti tuos
covid skyrius. Užuot vaikius
visus po poliklinikas galimybių popiergalių ieškoti. Miela
kvailiausybe, ne šukuosenomis girkis, o galvoti pradėk
prieš ką nors darydama. O ne
kaip dabar – pirma padarėm, o
dabar jau imam galvoti, kaip
visa tai veiks. Nes paskui beliks prieš veidrodį ištiesintas
garbanas krapštyti, svarstant
kad su galimybių pasu įdomiai
čia išėjo... Ir ko čia liaudis nepatenkinta, mitingus rengia...

Tel. 8 695 68 560. Rokiškis
• Merinosų mišrūnų veislės avis su
ėriukais auginti. Yra veislinių avinų
auginti ir skerdienai.
Tel. 8 699 41 881.
Rokiškis
• Žieduotojų papūgų porelę. Žalia
patelė, su žiedu, 4 m. Patinėlis
mėlynas, be žiedo. Pirkta prieš 4

mėn. iš kitų šeimininkų, laikytos
šuns voljere. Paukšteliai sustiprėję,
puikiai skraido, lesa įvairų maistą.
Saugo savo narvelį, į jį grįžta.
Kaina 150 Eur. Tel. 8 600 13 201.
Rokiškis
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Kavoliškėnų šventė –
apie judėjimo džiaugsmą

Rokiškio mamų klubo narės ir draugai
išbandė naują veiklą – juoko jogą

Rokiškio mamų klubo
narės ir draugai išbandė
naują veiklą - juoko jogą.
Ši veikla finansuota iš Visuomenės sveikatos rėmimo fondo, pagal parengtą
projektą „Mamų bendrystės ratas“.

Kasmet Kavoliškio bendruomenė rengia smagią
šventę „Judėjimo džiaugsmas 2021“. Kavoliškėnų
meilė aktyviam gyvenimo
būdui seniai žinoma: jie
kasmet rengia dviračių kroso, virvės traukimo ir kitas
smagias varžybas.

Juokas be priežasties laimės chemija. Tai vienas
geriausių būdų nuotaikai
pakelti. Juoko pratimai mažina stresą, pagerina žmogaus darbo produktyvumą,
stiprina imunitetą. Po juoko
jogos jaučiamas gilus atsi-

Turi sąlygas sportuoti
Kavoliškėnų dėmesys judriam gyvenimo būdui neturėtų stebinti. Čia ir stadionas
yra, ir Kavoliškyje dviračių
takai nauji. Jais dabar saugiai, patogiai ir be vargo galima numinti į Rokiškį. Pavakariais gyvenvietė ir jos
apylinkės pilnos judančių:
vaikščiojančių, dviračiais važinėjančių žmonių. O ir svečių iš aplinkinių kaimų sulaukiama. Važinėti, vaikščioti
patogu: takai nauji, juos nuo
judrios gatvės saugo atitvarai.
Šeimų šventė
Penktadienį, vos grįžę iš
darbų, kavoliškėnai su šeimomis skubėjo į stadioną.
Jame vyko daug veiksmo. Ir
dideli, ir maži varžėsi įdomiose rungtyse, kurias surengė sporto klubo „Viesulas“
komanda. Patys mažiausieji
lenktyniavo paspirtukais, vyresni – dviračiais. Nėra ko
stebėtis, kad pasivaržyti norinčiųjų netrūko: laukė gausybė medalių ir prizų.
Po lenktynių dviračiais
mažieji mokėsi šaudyti iš
lanko. O vyresnieji prisiminė
tais senais laikais, tolimoje
vaikystėje įgytus įgūdžius,
kai kiekvienas save gerbiantis paauglys mokėjo iš lazdyno pasigaminti lanką, išdrožti
strėles. Ir prakalbus apie tai,
iš karto prasideda diskusija,
kokia virvė buvo geriausia
naudoti templei, ar indėnės
moterys šaudė iš lanko. Iš
tiesų, vaikystėje mažai kam
rūpėjo indėnių teisės ir pareigos – kaip ir dera lygių teisių
visuomenėje, iš lanko šaudė
ir berniukai, ir mergaitės.
Sportinės varžybos užsitęsė tiek, kad vakaro vedėjai net
kelis kartus kvietė dalyvius iš

palaidavimas.
Kaip sakė juoko jogos trenerė, koučerė Kristina Laučienė, vedusi šį užsiėmimą,
mes galime apgauti protą ir
jis neatskiria, juokiamės dirbtinai ar natūraliai, bet laimės
hormonai gaminasi taip pat,
lygiai vienodai.
Renginio metu dalyviai
išmoko greitų atsipalaidavimo technikų, kaip vos per
kelias minutes galima „iškvėpuoti" stresą ir nurimti. O tų
emocijų, patirtų užsiėmimo
metu, žodžiais išreikšti nėra
galimybės. Kad tai suprasti-

būtina pačiam prisiliesti ir
sudalyvauti.
Tikime, jog dalyviai
namo grįžo „užsikrovę“ geros energijos dozės, daug
labiau pailsėję ir atsipalaidavę, nei atėjo į renginį, o
įgytas žinias galės panaudoti staiga pajutus nerimą ar
atsidūrus stresinėje situacijoje. Bent jau atlikti pratimą
- „išsivalyti ausis“
Kaip svarbu nepamiršti,
jog kiekvienas esame savo
gyvenimo kūrėjas!
Rokiškio mamų
klubo inform.

Rokiškio policijos bendruomenės
pareigūno patarimai, kad netektų
vietoj grybų ieškoti grybautojo

stadiono į gyvenvietės centrą,
kur prie kultūros namų šventiniam koncertui jau rikiavosi
atlikėjai.
Apdovanojo gyvenvietės
grožiu besirūpinančius
Šventinėje scenoje – Aleksandravėlės
saviveiklininkai, kolektyvas „Šypsena“.
Pramaišiui su jų linksmomis
dainomis – šventės svečių
sveikinimai. Rajono meras
Ramūnas Godeliauskas linkėjo ramybės: nepasiduoti
visuomenę apėmusioms susipriešinimo nuotaikoms, gerbti vieni kitus.
Bendruomenės
atstovė
Danutė Kirstukienė pagarsino ir apdovanojo gyvenvietei
nusipelniusius žmones: tuos,
kurie valė jos tvenkinį, kurie
puošė ir gražino aplinką, jungėsi prie švenčių organizavimo. Ir pranešė, kad atsirastų
galimybė išvalyti kavoliškėnų pamėgtą maudyklą. Jei tik
patys euro kito nepagailėtų,
o ir savivaldybė lėšomis paremtų. Į tai meras pajuokavo
namuose piniginę palikęs.
Kavoliškėnai sakė – menka

bėda, gali ir patys merą aplankyti, to prisidėjimo paprašyti.
Batutas ir
naminė duona
Kol kavoliškėnai varžėsi
stadione, ir tiems, kurie nemėgsta ar negali sportuoti,
buvo veiklos. Vaikai linksminosi šokinėdami ant batuto. O
štai vyresnieji galėjo apžiūrėti ankstesnių švenčių nuotraukas. Paragauti ypatingos
naminės duonos, kurią kepa
ir edukacijas veda kazliškėnė
Svetlana Šerepkienė.
„Ką ten duona – čia jau
visas pyragas“, – ragaudami
naminę duoną, pagardintą
vaisiais ir riešutais, sakė pirkėjai. Nenuostabu, kad kepaliukų kiekis pintinėlėje sparčiai tirpo.
O šventės dalyviai jau vėl
suko akis į sportines rungtis:
jų laukė parodomasis bagio
važiavimas, virvės traukimo
rungtys, slidžių su kaliošais
trasa. O vakarą vainikavo
naktišokiai.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ

Dosnus grybų sezonas skatina rajono žmones lankytis
miškuose ir dalyvauti neakivaizdinėse feisbuko varžybose, kas daugiau ir gražesnių
šių miško gėrybių nufotografuos. Tačiau kasmet grybų
sezonas kelia ne tik gerų emocijų: policininkams po rajono
miškus tenka ieškoti ne grybų,
o pasiklydusių grybautojų.
Kad taip nenutiktų, Rokiškio policijos bendruomenės
pareigūnas savo feisbuko paskyroje dalinasi vertingais patarimais.

Policijos pareigūnai ragina
neprarasti budrumo. Anot pareigūnų, kiekvieną grybavimo
sezoną policijai tenka prašyti
kolegų pagalbos ir kelti orlaivį
dingusių žmonių paieškai. Dalinamės patarimais, ką reikia
žinoti ruošiantis į mišką ir kaip
elgtis, jeigu pasiklydote. Išeinant į mišką verta žinoti kelis
naudingus patarimus:
1. Informacija artimiesiems
– prieš eidami į mišką, informuokite artimuosius apie planuojamą grybavimo/uogavimo
trukmę ir vietovę.
2. Mobiliojo ryšio telefonas–
pasiimkite gerai įkrautą mobilųjį telefoną. Jei turėsime ryšį su
jumis – nesunkiai jus rasime.
Taip pat pagal mobiliojo ryšio
bokštų fiksuotą signalą Lietuvos policija gali nustatyti preliminarią jūsų buvimo vietą, taip
sumažindami paieškos rajoną ir
padidindami tikimybę jus rasti.

Nepriklausomas rajono laikraštis

3. Ryškūs drabužiai – ryškios
spalvos drabužiai puikiai išsiskiria iš aplinkos ir yra nesunkiai
pastebimi žvalgant iš oro. Automobiliuose visi turime ryškias,
šviesą atspindinčias liemenes, kurias galite pasiimti eidami į mišką – jos neužima daug vietos, o
pasiklydus gali išgelbėti gyvybę.
4. Ryškus kibiras/krepšys –
gali skambėti juokingai, tačiau
ne kartą asmuo buvo rastas pastebėjus ryškios spalvos krepšį ar
kibirą.
5. Atvira vietovė – pasiklydus
reikia būti kuo atviresnėje vietovėje. Išgirdę netoliese skrendantį
sraigtasparnį, žinokite, kad jis
ieško jūsų!
6. Šilumą skleidžiantys objektai – orlaiviuose sumontuotos
termovizorinės kameros, kurių
pagalba orlaivio operatorius gali
aptikti šilumą skleidžiančius

objektus. Tad jei atėjo tamsus
paros metas, nereiškia, kad mes
Jūsų nematysime. Todėl turite
likti atviroje vietovėje, o degtukai ne tik leis išgyventi gamtoje,
bet ir pagelbės mums vykdant
jūsų paiešką.
7. Šviesos šaltiniai–skrydžiams nakties metu pilotai naudoja naktinio matymo akinius,
su kuriais gali ganėtinai ryškiai
matyti net mažiausius šviesos
šaltinius. Tad net ir pats mažiausias prožektorius puiki pagalba
jums ir pareigūnams.
Jei galvojate, kad Jums ar
Jūsų artimiesiems niekada taip
nenutiks, primename, kad net ir
patyręs, gerai pažįstantis vietovę grybautojas/uogautojas gali
pasiklysti!
Grybautojai,pasirūpinkite
savo senyvo amžiaus artimaisiais
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Rajono verslininkai kviečiami teikti paraiškas
paramai iš savivaldybės gauti
Iki rugsėjo 3-osios rajono verslininkai gali pateikti paraiškas paramai
gauti iš rajono savivaldybės Smulkaus ir vidutinio
verslo plėtros programos.
Tai jau antrasis šaukimas
šiais metai ir galimybė rajono verslui pretenduoti
į likusias daugiau nei 30
tūkst. Eur. paramos lėšų.
Paramos sritys įvairios:
nuo pagalbos įsigyjant
įrengimus ar įrangą, iki
sumokėtų paskolų palūkanų ar išlaidų reklamai
kompensavimo.

Svarbi ir svari parama
Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų
skyriaus vedėja Jurgita Blaževičiūtė teigė, kad parama
rajono smulkiajam ir vidutiniam verslui yra labai aktuali. Rajono savivaldybė tam
skiria didelį dėmesį ne tik
žodžiais, bet ir konkrečiais
darbais: jau nuo 2017 m. kasmet skiriama po maždaug 70
tūkst. Eur. Palyginti, kai 2013
m. smulkiam ir vidutiniam
verslui remti buvo skirta vos
5,8 tūkst. Eur.
Svari lėšų suma skatina ir
verslą labiau domėtis paramos galimybėmis. Štai pernai
buvo patenkinta 95 paraiškos,
kurias pateikė 69 verslo subjektai. Atsižvelgiant į tai, kad
2020 m. duomenimis rajone
buvo 659 veikiantys verslo
subjektai, matyti, kad paramą
gavo kas dešimtas iš jų.
Be popierizmo
ir perteklinių
reikalavimų
Pateikti paraiškas Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos lėšoms gauti
nėra sudėtinga. Šių metų liepos mėnesio rajono savivaldybės taryba atnaujino šios
programos nuostatus. Su jais
galima susipažinti rajono savivaldybės svetainėje www.
rokiskis.lt. Dėl dokumentų
pildymo, pateikimo klausimų galima kreiptis ir į rajono
savivaldybės Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų
pirkimų skyriaus specialistę
Redą Ruželienę (mob.tel. 8
659 34153, el.p.: r.ruzeliene@post.rokiskis.lt). Ji pa-

tars, kaip rasti reikiamą informaciją, tinkamai parengti
dokumentus.
Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų
skyriaus vedėja J. Blaževičiūtė teigė, kad parengti dokumentus nėra sudėtinga. Čia
nėra perteklinių reikalavimų,
nereikalingo
popierizmo.
Apie tai, kad parama prieinama daugumai įmonių, rodo
faktas, kad pernai paramą
gavo 90 proc. jos paprašiusių
įmonių. Nėra ko tuo stebėtis:
savivaldybė siekia, kad į paramą galėtų pretenduoti kuo
daugiau rajono smulkaus ir
vidutinio verslo subjektų.
Nuo ekskavatoriaus
iki vizitinių kortelių
Kokiems dalykams teikiama parama? Šiemet, antruoju
kvietimu, nebus teikiama parama verslo idėjai. O į likusias paramos sritis: nuo darbo
vietų kūrimo, ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto
įsigijimo, iki išlaidų reklamai,
paskolų verslui palūkanų dengimo, rajono SVV subjektai,
vis dar gali pretenduoti.
J. Blaževičiūtė teigė, kad
vis daugiau įmonių kreipiasi
dėl paramos ilgalaikiam turtui įsigyti. Jis įvairus: nuo
ekskavatoriaus, puspriekabės, diagnostinės įrangos automobilių servisui, keltuvo,
programinės įrangos.
„Kasmet tikriname atsitiktine tvarka parinktas paramą
gavusias įmones. Pastebė-

jome, kad paramos lėšomis
įgyta įranga nestovi ir nerenka dulkių, ji naudojama kasdienėse veiklose, kruopščiai
prižiūrima, saugoma. Verslininkai džiaugėsi, kad jiems
buvo padėta įsigyti tą įrangą“, – akcentavo pašnekovė.
Įdomu tai, kad paramos
jaunas verslas prašo ir ganėtinai nedidelių išlaidų reikalaujantiems dalykams: paramai reklaminiams stendams,
automobilių
reklaminiams
lipdukams, vizitinėms kortelėms įsigyti, reklamos išlaidoms žiniasklaidoje padengti.
Ji teigė, kad prieš prieš
skiriant paramą, įmonių veikla kruopščiai tikrinama. Taigi, nėra ko baimintis, kad parama atiteks ne pagal paskirtį
ją naudojančioms ar sunkioje
finansinėje situacijoje atsidūrusioms įmonėms.
Patartų pasinaudoti
ir kitiems
MB „Dentesa“ vadovas
Paulius Šeškas atvirai sako:
jis džiaugiasi savivaldybės
parama. „Kadangi ji teikiama
ne pirmus metus, tai apie ją
kalbėjo ir patarė pasinaudoti
bičliuliai“, – sakė jis. Susirado reikiamą informaciją
rajono savivaldybės tinklalapyje, užpildė reikiamus dokumentus. Tą padaryti buvo
išties nesunku. Programos
lėšomis buvo kompensuota
dalis sumos, išleistos įsigyti laboratorinį skenerį. „Tai
buvo reikšminga parama.

Atvirai sakau: nenusivyliau
ir kitiems verslininkams labai rekomenduočiau pateikti
paraiškas ir pasinaudoti parama verslui kurti ar plėtoti“, –
sakė P. Šeškas.
MB „Trečias brolis“ vadovas Egidijus Katinauskas
reguliariai lankosi rajono
savivaldybės
tinklalapyje.
Kaip pats sako, įdomu pažiūrėti, kas naujo ir gero
rajone vyksta. Apie paramą
smulkiam ir vidutiniam verslui taip pat girdėjo. Todėl ir
pats nusprendė pabandyti ja
pasinaudoti. „Dokumentus
parengti man jokių problemų
nesukėlė. Čia gi ne kosmoso
mokslas. Paraiška sudaryta
taip, kad kiekvienas verslininkas nesunkiai ją užpildytų. Tiesiog imi ir papunkčiui
pildai duomenis, pateiki sąskaitas, renkiesi sritį, kurioje
norėtum gauti kompensaciją“, – sakė jis.
Pirmoji patirtis pildant dokumentus neišgąsdino. Paramos dėka, kurią automobilių
remontu, padangų montavimu
besiverčianti MB „Trečias
brolis“ naudojasi nebe pirmą
kartą, jai buvo kompensuota
dalis automobilių keltuvo, kitos įrangos įsigijimo išlaidų.
E. Katinauskas ragina ir kitus
verslininkus pasidomėti galimybėmis paramai gauti. „Jei
yra galimybė, verta ja pasinaudoti. Kompensacijos už
įsigytą įrangą tikrai palengvina verslui naštą“, – sakė jis.
Užs. 1419

Kitąmet žadama didinti globos išmokas ir jas diferencijuoti pagal vaikų amžių
Kitąmet žadama didinti
globos išmokas ir jas diferencijuoti pagal vaikų amžių, tam valstybės biudžete
planuojama papildomai numatyti 8 mln. eurų.

„Jeigu vaikas yra iki šešerių metų, tai išmoka sieks
213 eurų, jeigu nuo šešerių
iki 12 metų – 246 eurus, jeigu
nuo 12 iki 18 metų bus 266

eurai“, – žurnalistams sakė
socialinės apsaugos ir darbo
ministrė Monika Navickienė.
Dabar globos išmoka yra
160 eurų per mėnesį.
„Taip pat lieka ta tikslinė
išmoka, kuri yra 160 eurų
papildomai (...) Ji lieka ir ji
plėtojasi tuo būdu, kol vaikas
lanko bendrojo ugdymo programą ne daugiau nei iki 21
metų“, – pridūrė ji.

Ministrės teigimu, pakeitimai turėtų atsieiti 8 mln. eurų ir
paskatinti žmones užsiimti vaikų globa. „Tikrai manome, kad
globa yra misija, kurią daugelis
globėjų renkasi iš pašaukimo,
nes nori padėti. Materialinės
paskatos yra ir buvo ilgą laiką
pakankamai menkos, todėl ir
siekiame ją didinti. Manome,
kad tai bus paskata ir įvertinimas šito pasirinkimo, kurį daro

globėjai, ir labai tikimės, kad
jų skaičius Lietuvoje augs“, –
teigė ministrė.
Anot jos, Seimas dėl didesnių globos išmokų spręs
rudenį, kad pakeitimai įsigaliotų 2022 metais. Pasak
M. Navickienės, šiuo metu
globos šalyje laukia apie 1,5
tūkst. vaikų, dauguma jų –
vyresnio amžiaus.
BNS inform.
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Ugniagesiai gelbėtojai:
jei kūreni pirtį,
įsigyk ir gesintuvą!
Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo departamento
duomenimis, šiais metais
jau degė 98 pirtys, pernai per tą patį laikotarpį
– 106. Kaip rodo penkerių metų gaisrų statistika,
kasmet ugnis vidutiniškai
aplanko daugiau kaip 140
pirčių. Dažniausios gaisrų
pirtyse priežastys – židinių
bei dūmtraukių įrengimo
ir eksploatavimo taisyklių
pažeidimai, elektros įrangos įrengimo ir eksploatavimo taisyklių nepaisymas
bei elektros instaliacijos
gedimai ir neatsargus žmonių elgesys.

Didžiausias gaisrų pirtyse pavojus kyla, jei šildymo įrenginiai jose įrengiami nesilaikant Šildymo
sistemų, naudojančių kietąjį
kurą, gaisrinės saugos taisyklių reikalavimų. Pasirinkus
netinkamos
konstrukcijos
dūmtraukius,
neišlaikius
norminių atstumų tarp sumontuoto šildymo įrenginio
ar dūmtraukio iki degių statinio konstrukcijų, jos naudojimo metu perkaista ir gali
tapti gaisro židiniu. Beje,
pagal šių taisyklių reikalavimus dūmtraukis nuo neapsaugotų degių konstrukcijų
turi būti nutolęs ne mažiau
kaip 25 cm, o nuo paties šildymo įrenginio – nuo 25 cm
iki 1 m.
Aplink kietojo kuro krosneles saugiu atstumu negali
būti jokių degių apdailos
medžiagų. Virš krosnelių

saugiu atstumu neturi būti
medinių konstrukcijų ar
apdailos elementų iš degių
medžiagų. Patartina virš
krosnelės pakabinti šilumą
atspindintį skardos lakštą,
kad jis šilumą nukreiptų atgal į patalpą, o tarp šio lakšto ir lubų būtinas oro tarpas.
Ruošiant pirtį naudojimui, labai svarbu jos neperkaitinti.
Ugniagesiai
gelbėtojai pataria nepalikti
šildymo įrenginio be priežiūros, o pakuros durelės
turi būti uždarytos. Malkas galima laikyti ne arčiau
kaip 1 m nuo pakuros. Be
to, priklausomai nuo pirties
eksploatavimo intensyvumo, bet ne rečiau kaip kartą
per metus, privalu išvalyti iš
dūmtraukio suodžius.
Pirties durys turi atsidaryti į išorę, jos turi būti be
užraktų ar sklendžių, kad kilus gaisrui iš jos galėtumėte
kuo skubiau išeiti.
Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo
departamento
inform.
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Praskriejo trečiasis kultūros
ir meno festivalis „Vasaros naktys.
Mūsų naktys“
Penktadienį praūžė jaunimo ilgai lauktas kultūros
ir meno festivalis „Vasaros
naktys. Mūsų naktys“, šiemet vykęs Rokiškio ežero
teritorijoje, kur susirinko
keli šimtai įvairaus amžiaus
žmonių, panorusių sudalyvauti įvairiose dirbtuvėse ir
pasiklausyti gyvo garso koncerto.
Festivalį atidarė teatro ir
kino aktorė, pedagogė Gabrielia Kuodytė, vedusi pojūčių
teatro dirbtuves, kuriose dalyvavo grupė jaunuolių, išmėginusių savo įgūdžius vaidinant
improvizaciją. Skirtingų trumpų vaidybinių epizodų metu
kartu su taikliomis vedančiosios pastabomis ir pasiūlymais
istorijos rutuliojosi viena po
kitos, o vaidinusios grupelės
išgirdo naudingų patarimų,
kurie pagyvino visą veiksmą
ir suteikė improvizacinėms
istorijoms unikalaus žavesio.
Jaunuoliams taip patiko
teatro dirbtuvės, kad dalis
pasiliko ir ilgiau nei buvo
numatyta programoje, o tuo
metu kitoje erdvėje prasidėjo
piešimas ant drabužių graffiti
dažais. Menininko Mariaus
Skrupskio vedamas užsiėmimas pritraukė daugybę įvairiausio amžiaus smalsuolių,
panorusių pagražinti savo
atsineštą drabužį spalvingais
piešiniais, išgautais purškiant
trafaretus. Menininkas M.
Skrupskis džiaugėsi sugrįžęs į Rokiškį jau antrą kartą:
tuomet dalyviai bandė sukurti
„kosmoso" raštus ant medinių
lentelių, o šįkart nuspręsta išbandyti graffiti dažus ant drabužių – taip kiekvienas gali
susikurti sau unikalų dizainą ir
dar ilgai džiaugtis pačių pieštu
darbu.
Kitoje festivalio erdvėje,
tamsioje palapinėje vyko išskirtinės fotografijos dirbtuvės: dalyvavusieji, naudodami
spalvotas LED lemputes, judesiu erdvėje „piešė“ įvairiausius ornamentus ir taip išgavo
nepakartojamus,
unikalius
kadrus, kuriais festivalio organizatoriai žadėjo pasidalinti
renginio Facebook puslapyje.
Kol vyko fotografijos dirbtuvės, scenoje pasirodymą
pradėjo alternatyvaus roko
grupė „diso.kognityvas", su
trenksmu rokiškėnams pristatęs kūrinius iš savo albumų
„Būtybė" ir „Istorija apie jį".
Publikai apšilus, į sceną žengė viena geidžiamiausių jaunosios kartos atlikėjų Jessica
Shy, kurios žymiausias dainas, tokias kaip „Rugpjūtis“,
„Rožė“, „Viskas ką turiu“ ir
kitas kartu dainavo dešimtys
prie scenos susirinkusių jau-

IEŠKO DARBO

• Ieškau vairuotojo darbo. Turiu

A, B, C, CE, E, TR1, TR2, SZ, SM
vairuotojo pažymėjimą ir 95 kodas,
vairuotojo kortelė. 20 m. tolimųjų
reisų vairuotojo darbo patirtis.
Tel. 8 622 73 352. Rokiškis
• Ieškau darbo. Tik su pavėžėjimu į
darbą, gyvenu 13 km iki Rokiškio.
Tinka įvairūs darbo pasiūlymai
(intymių nesiūlyti). Turiu
slaugos, vaikų priežiūros, taip pat
turgaus prekybos patirties. Esu
pasiskiepijusi. Tel. 8 616 27 809.
Rokiškis
• 42 m. moteris ieško darbo.
Tel. 8 602 21 055. Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Gali tvarkyti
namus, prižiūrėti vaikus ir senyvo
amžiaus žmones.
Tel. 8 616 57 668. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu slaugyti
ligonį. Tel. 8 626 90 489.
Rokiškis
• Ieškau mehanizatoriaus darbo.
Turiu TR1, TR2, SZ kategorijų
traktorininko pažymėjimą, nemažai
patirties. Pageidautina aplink
Juodupės seniūniją.
Tel. 8 626 61 092. Rokiškis
• Ieškau darbo. Gal kam reikia
padėti nukasti bulves. Gyvenu
Rokiškyje. Kaina 30 Eur.
Tel. 8 646 51 495. Rokiškis

• UAB Cesta, mėsos parduotuvėje

reikalinga pardavėja-kasininkė.
Apmokome darbo vietoje.
Tel. 8 611 22 573. Rokiškis
• Dirbti fermoje reikalingi
darbininkai: melžėja, šėrikas.
Apgyvendiname. Atlyginimas
sutartinis. Tel. 8 615 34 570.
Rokiškis
• Siūlomas darbas miškavežio su
manipuliatoriumi vairuotojui.
Tel. 8 687 33 067. Rokiškis
• Reikalingi meistrai namo vėtrinei
apkalti. Tel. 8 674 32 900.
Rokiškis
• Ieškomas mechanizatorius darbui
žemės ūkyje, gebantis dirbti
vakarietiška technika. Išsamesnė
informacija telefonu.
Tel. 8 650 23 641. Rokiškis
• Reikalingas ekskavatoriaus
operatoriaus padėjėjas – darbas
Švedijoje. Tel. 8 637 08 855.
Rokiškis
• Skubiai ieškome elektriko
įrangos priežiūrai ir remontui pagal
iškvietimą Rokiškio mieste. Gali
būti įmonė. Tel. 8 656 28 929.
Rokiškis
• Reikalingas apdailininkas statybininkas. Kaina 1000 Eur.
Tel. 8 622 06 975. Rokiškis
KITA

SIŪLO DARBĄ

nuolių. Visą festivalį su daugybe šviesų ir garso uždarė
populiariosios
elektroninės
muzikos atstovas Aivarask,

grojęs įvairius vasaros hitus,
tarp kurių – ir keletas jo paties
kūrinių.
Evelina JASIULIONYTĖ

• Reikalingas žmogus

nusimanantis, sodyboje krosnį
suremontuoti prieš žiemą.
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
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• Naują, pirktą iš vaistinės (yra

čekis) Mirena spiralę.
Tel. 8 682 26 469. Rokiškis
• Pakabas. Minimalus pirkimo
kiekis 20 vnt. Vienos pakabos
kaina 0,10 Eur. Tel. 8 624 54 631.
Rokiškis
• Prekybinį kioską. 2x5 m,
apšiltintas, apsauginės žaliuzės,
elektra. Kaina sutartinė.
Tel. 8 699 61 320. Rokiškis
• Naują katinų draskyklę. Pastatyta
ir nenaudojama. Matmenys
38×45×66 cm. Kaina 25 Eur.
Tel. 8 625 32 789. Rokiškis
• Karnizus 1 vnt. naują, 2 m, kaina
10 Eur. 1 vnt. nenaują 3,6 m, kaina
10 Eur. Tel. 8 650 30 327.
Rokiškis
• Įvairias skaldytas, kaladėles,
rąsteliais malkas. Atvežame.
Tel. 8 694 44 143. Rokiškis
• Kambario šviestuvą. Kaina 60
Eur. Tel. 8 602 92 910.
Rokiškis
• Dirbtinių žuvyčių akvariumą.
Keičia spalvas. Kaina 30 Eur.
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• Mažai naudotą vaikštynę
suaugusiems. Kaina 60 Eur.
Tel. 8 683 57 715. Rokiškis
• Mažai naudotą funkcinę lovą.
Kaina 380 Eur. Tel. 8 683 57 715.
Rokiškis
• Visą Maximos maišą didelį
2 rūšių. Išmatų rinktuvus,
sulankstomi atviri su filtru žiedo
dydis 70 mm10 vnt. pakuotėje
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kaina sutartinė. Išmatų rinktuvų
plokšteles, išgaubtos žiedo dydis
70 mm, paruošta iškirpimui ertmė
10-59 mm, pakuotėje 5 vnt.
Tel. 8 688 09 949. Rokiškis
KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Nešiojamąjį kompiuterį. 2

branduolių, 7 windows.
Tel. 8 664 64 155. Rokiškis
• Monitorius Asus, Acer, Vido,
Samsung 19 colių.
Tel. 8 664 64 155. Rokiškis
• Stacionarųjį kompiuterį su
monitoriumi 7 windows.
Tel. 8 664 64 155. Rokiškis
MAISTO PRODUKTAI

• Šviežiai suktą medų. Turiu

pavasarinio ir vasaros. Labai
skanus. Kaina 4 Eur.
Tel. 8 621 25 037. Rokiškis
• Bekoną. Tel. 8 607 51 525.
Kupiškis
• Lauke augintus agurkus. Tinkami
rauginti. Tel. 8 621 51 320.
Rokiškis
• Domicelės daržovių ūkis šviežias,
be trąšų augintas bulves Vineta.
Didelės 0,80 Eur/kg, vidutinės 0,50
Eur/kg. Pristatome į Rokiškį ir
aplink. Tel. nr. 862863811.
Tel. 8 662 39 632. Rokiškis
MOBILIEJI TELEFONAI

• Geros būklės, naudotą internetui

Xiaomi Redmi Note 9, 64 GB.
Žalios spalvos. Piršto antspaudas,
labai gera 48 MP kamera. Nedužęs,
nekritęs. Yra dėžutė, kroviklis.
Kaina galutinė. Kaina 100 Eur.
Tel. 8 616 27 809. Rokiškis
• Xiaomi Prestigio. Kaina 60 Eur.
Tel. 8 670 33 765. Rokiškis
• Redmi Note 6 Pro, 4/64 GB.
Juodas. Pridedu naują bateriją, kelis
dangtelius. Kaina 80 Eur.
Tel. 8 601 14 335. Rokiškis
• Be defektų Huawei P Smart. Pilna
komplektacija. Kaina 90 Eur.
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis
MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Geros būklės, prižiūrėtą pianiną

Weinbach (pagamintas Čekijoje).
Kaina 680 Eur. Tel. 8 616 02 301.
Rokiškis
NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Žemės ūkio paskirties sklypą 4,77
ha kartu su negyvenama sodyba,
0,5 ha, Pašilių k., Juodupės sen.
Puikus privažiavimas. Sklypo gale
yra didžiulis tvenkinys. Skambinti
po 17 val. Kaina 15900 Eur.

Tel. 8 608 92 083. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą Dusetose,
Zarasų raj. Tel. 8 612 21 367.
Zarasai
• Sodą su nameliu Raišių k.,
Pavasario bendrijoje, Juodupėje.,
Rokiškio raj. 6 a žemės. 2
kambariukai, palėpė, po namu
rūsys, pirtis, malkinė, vaismedžiai,
vanduo laistymui. Kaina 4800 Eur.
Tel. 8 679 35 608. Rokiškis
• Pigiai namelį Rokiškyje, prie
geležinkelio stoties. Sklypas
kampinis, miesto vandentiekis,
kanalizacija. Tel. 8 652 37 610.
Rokiškis
• 2 kambarių butą Kamajuose.
Pilnai įrengtas, su baldais ir buitine
technika. 1 aukštas, visi patogumai
(gimnazijos kieme). Šildymas
- centrinis. Tel. 8 604 86 441.
Rokiškis
• 20 a sklypą Jakšto g., Rokiškyje.
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320.
Rokiškis
• Medinį gyvenamąjį namą
su ūkiniais pastatais ir garažu
Panemunėlio gelž. Stoties
gyvenvietėje. Yra 28 a žemės.
Geras asfaltuotas privažiavimas.

Kaina 6500 Eur. Tel. 8 683 84 798.
Rokiškis
• Gyvenamąjį mūrinį namą S.
Nėries g., Rokiškis, netoli Sporto
ir T. Vaižganto mokyklos. Sklypo
plotas 5,99 a, namo plotas 124 kv.
m. Statytas 1966 m. Kaina 48000
Eur. Tel. 8 687 25 214.
Rokiškis
• 24 a sklypą Steponių soduose.
Yra tvenkinys, atvesta elektra.
Kaina 5500 Eur. Tel. 8 609 53 481.
Rokiškis
• Gyvenamąjį namą Kamajuose,
Rokiškio r. Mūrinis, vieno aukšto
su mansarda. Kaina 17500 Eur.
Tel. 8 667 51 686. Rokiškis
• Mūrinį namą su mansarda Ragelių
k., Rokiškio r. Kaina 15000 Eur.
Tel. 8 675 77 510. Rokiškis
• Mūrinį namą su mansarda
Antanašės k., Rokiškio r. Kaina
21000 Eur. Tel. 8 679 30 668.
Rokiškis
• 6,83 ha žemės ūkio paskirties
sklypą Kalučiškių k., Jūžintų sen.,

Rokiškio r.. Kaina 17000 Eur.
Tel. 8 678 78 273. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą A. Strazdelio
g., Rokiškis. Vieno aukšto su
mansarda, statytas 1924 m. Kaina
29000 Eur. Tel. 8 603 16 492.
Rokiškis
• Namo dalį Statybos g., Rokiškis
. Priklauso 1/2 dalis mūrinio
gyvenamojo namo, ūkinis pastatas,
du garažai ir šiltnamis ir 3 a žemės.
Namo dalis – antrajame namo
aukšte, turinti atskirą įėjimą. Kaina
28500 Eur.
Tel. 8 677 13 564. Rokiškis
• Namo dalį Aušros g., Rokiškis.
Kaina 28500 Eur.
Tel. 8 675 75 369. Rokiškis
• 2 kambarių butą Taikos g.,
Rokiškis. Namas mūrinis, statytas
1977 m. 2013 m. atlikta namo
renovacija. Kaina 24000 Eur.
Tel. 8 608 39 567. Rokiškis
• Namo dalį su 4 a žemės sklypu
Respublikos g., Rokiškis. Kaina
19000 Eur. Tel. 8 679 76 044.
Rokiškis
• Namo dalį su 13 a žemės sklypu
Respublikos g., Rokiškis. Kaina
33500 Eur. Tel. 8 678 75 239.
Rokiškis
• Ant kalvos, gražioje vietoje
sodybą su 7,1564 ha žemės sklypu
Vaičėnų k., Obelių sen., Rokiškio r.
Kaina 26000 Eur.
Tel. 8 678 72 157. Rokiškis
• 0,1400 ha namų valdos
(mažaaukščių gyvenamųjų namų
statybos) paskirties žemės sklypą
Strazdo g., Kamajų m., Rokiškio r.
Kaina 7500 Eur. Tel. 8 646 36 702.
Rokiškis
• Tvarkingą gyvenamąjį namą
Juodupėje, Rokiškio r. Karkasinis,
apmūrytas, vieno aukšto su
mansarda, pastatytas 1960 m.
Bendras plotas 73,68 kv. m. Kaina
19000 Eur. Tel. 8 608 39 583.
Rokiškis
• 12,69 a sklypą Rokiškyje,
Vaižganto g. 43 B. Naujai
suformuotame 5 sklypų kvartale.
Sklypas kraštinis, nes šalia esantis
yra žalia zona. Atvesta elektra iki
sklypo ribos. Iki asfaltuoto kelio 40
m. Sklypas išvalytas. Kaina 12000
Eur. Tel. 8 614 43 199.
Rokiškis
• Namą Juodupėje. Yra garažas,
kiemas apsodintas tujomis, malkos
kitam sezonui, centrinis šildymas,
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vietinė kanalizacija. Kaina 16000
Eur. Tel. 8 699 47 596.
Rokiškis
• Netoli Subato ežero sodybą,
Trumpiškių k. Kaina 17500 Eur.
Tel. 8 673 51 558. Rokiškis
• 1 ha sklypą prie Dabužio ežero,
Lukštinių k. Kaina 15500 Eur.
Tel. 8 673 51 558. 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

kanalizacija, elektra, dušas.
Plastikiniai langai, šarvo durys. Su
baldais. Kaina sutartinė.
Tel. 8 699 61 320. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti butą 1-2
kambarių su buitinę techniką ir
baldais. Esu dirbantis, neturiu
žalingų įpročių. Turiu šuniuką,
tad norėčiau, kad būtų galimybė
nuomotis su šuniuku. Rokiškyje.
Kaina 100 Eur. Tel. 8 624 24 985.
Rokiškis
• Išsinuomočiau 1 kambario butą.
Tel. 8 636 35 260. Rokiškis
• Išnuomoju antrą aukštą
nuosavame name. 3 kambariai,
virtuvė atskira, tualetas. Baldai,
buitinė technika, aikštelė
automobiliams. Pirmame aukšte
šeimininkai, tad norėtusi ramybės.
200 Eur + komunaliniai mokesčiai.
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
PASLAUGOS

• Išnuomosiu namą, visą antrą

aukštą, apie 35 kv. m, su baldais.
Šildomas kietuoju kuru, yra židinys
(kapsulė). Vidinis, žalias kiemas
poilsiui. Netoli miesto centro (3
min. pėsčiomis). Kaina 100 Eur.
Tel. 8 687 51 161. Rokiškis
• Išnuomojamas gyvenamas
namelis, 55kv.m. Visos
komunikacijos: vandentiekis,

PENKTADIENIS 08.27

KETVIRTADIENIS 08.26

TREČIADIENIS 08.25
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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 (Ne)emigrantai
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 Istorijos perimetrai.
Ablinga
20:00 Istorijos perimetrai.

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 Istorijos perimetrai.
Ablinga
12:30 Istorijos perimetrai.
Palangos prijungimas
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 Viruso CV

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 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 Nacionalinė
ekspedicija
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
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Palangos prijungimas
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Dviračio žinios
22:00 Nuostabioji draugė
00:05 Įstatymas ir tvarka
00:50 Kelionių atvirukai
01:05 Nacionalinė ekspedicija
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Istorijos perimetrai.
Ablinga
02:35 Istorijos perimetrai.
Palangos prijungimas
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema
04:00 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
07:30 Tunelis
08:35 Meilės sūkuryje
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Dviračio žinios
22:00 Nuostabioji draugė
00:10 Įstatymas ir tvarka
00:55 Kelionių atvirukai
01:10 Nacionalinė ekspedicija
02:05 Viruso CV
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema
04:00 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
07:30 Tunelis
08:35 Meilės sūkuryje
09:40 Vilties spindulys
11:50 Rojus
12:20 Kenoloto
12:22 Rojus
12:55 Tik tu – mano meilė
21:00 Auksinis protas.
Vasara
22:25 Greiti ir įsiutę 6
00:30 Amerikos mylimoji
03:10 Panorama
03:40 Kelionių atvirukai
04:00 Įdomiosios atostogos
04:55 Kaip atsiranda daiktai
05:15 Ponių rojus

05:10 Saldainiukas
06:15 Vėžliukai nindzės
06:40 Ančiukų istorijos
07:05 Madagaskaro pingvinai
07:35 La Maistas. Vasara
08:05 Sveiki atvykę
08:35 Meilės sūkuryje
09:40 Vilties spindulys
11:50 Rojus
12:20 Kenoloto
12:22 Rojus
12:55 Tik tu – mano meilė

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 Auklė pagal iškvietimą
22:25 Vikinglotto
22:30 Auklė pagal iškvietimą
23:15 Jėga ir Kenoloto
23:18 Auklė pagal iškvietimą
00:00 Bulis
01:00 Havajai 5.0
02:00 Perėja
03:00 Vieniši tėvai
03:30 Bulis
04:35 Ekstrasensai. Stipriausių
mūšis

15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Meilė be sienų
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Indianapolis.
Nepaprasta drąsa
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Indianapolis.
Nepaprasta drąsa
00:30 Bulis
01:40 Havajai 5.0
02:40 Perėja
03:40 Vieniši tėvai
04:10 Bulis
05:10 Saldainiukas

06:30 Balta - meilės spalva
08:00 Volkeris, Teksaso
reindžeris
10:00 Du gyvenimai
11:10 Keičiu žmoną

15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Žaislų istorija 4
21:30 Juodoji pantera
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Juodoji pantera
00:25 Raudonasis karštis
02:35 Auklė pagal iškvietimą
04:25 Vieniši tėvai
05:00 Kobra 11

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

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 Troškimų kambarys
00:35 Strėlė
01:35 Tamsiausia valanda
03:20 Volkeris, Teksaso
reindžeris
04:50 Du gyvenimai

06:15 CSI. Majamis
07:15 Mano virtuvė
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 Ilgas Bilio Lino
pasivaikščiojimas
00:50 Strėlė
01:50 Troškimų kambarys
03:30 Volkeris, Teksaso
reindžeris
05:00 Alchemija
05:30 RETROSPEKTYVA

06:15 CSI. Majamis
07:15 Mano virtuvė geriausia
08:30 Šuo
09:40 Pėdsakas
10:35 Herbas ar skaičius.
Merginos
11:35 Naujokai

14:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras,
Lietuva
18:30 Žinios
19:30 Stebuklas
20:30 Turtuolė varguolė
21:30 Naktinė apgultis
23:35 Supergreiti
01:35 Socialūs gyvūnai
03:15 Ilgas Bilio Lino
pasivaikščiojimas

06:15 CSI. Majamis
07:15 Mano virtuvė geriausia
08:35 Teisingumo agentai
09:40 Pėdsakas
10:35 Herbas ar skaičius.
Merginos
11:35 Naujokai
12:30 CSI. Majamis
13:30 Mano virtuvė geriausia
14:50 Teisingumo agentai

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 Naujokai
18:30 Herbas ar skaičius.
Merginos
19:30 Snaiperis
20:30 Pričiupom!
21:00 Svetimas
22:55 Sukrečiantis skrydis
01:00 Greitojo reagavimo būrys
02:00 Snaiperis

05:30 Nauja diena
06:30 Mūsų gyvūnai
07:00 „Netikėtas teisingumas“
08:00 „Žiedas su rubinu“

12:30 CSI. Majamis
13:30 Mano virtuvė geriausia
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Naujokai
18:30 Herbas ar skaičius.
Merginos
19:30 Snaiperis
20:30 Pričiupom!
21:00 Mirties apsuptyje 2
22:50 Svetimas
00:45 Greitojo reagavimo
būrys
01:45 Snaiperis

05:30 Nauja diena
06:30 Deutsche Welle pristato:
Keliautojo dienoraštis
07:00 „Netikėtas teisingumas“
08:00 „Žiedas su rubinu“
09:00 „Triguba apsauga“
10:00 „Vieno nusikaltimo
istorija“
11:00 „Daktarė Kovalčiuk“

16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Naujokai
18:30 Herbas ar skaičius.
Merginos
19:30 Amerikietiškos imtynės
21:30 Keršto kraujas
23:10 Mirties apsuptyje 2
01:00 Greitojo reagavimo būrys

05:30 Nauja diena
06:30 Deutsche Welle pristato:
Greitis
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 Pagaliau savaitgalis
13:00 Nauja diena

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 „Pėdsakas“
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
01:00 „Pėdsakas“
02:00 „Daktarė Kovalčiuk“
02:50 „Vieno nusikaltimo istorija“
03:40 „Netikėtas teisingumas“
04:25 Mūsų gyvūnai
04:50 „Reali mistika“
05:30 Nauja diena

12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių
12:30 4 kampai
13:00 Nauja diena
14:00 „Pėdsakas“
15:00 „Reali mistika“
16:00 Reporteris
16:30 Kryptys LT
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 „Pėdsakas“
02:00 „Daktarė Kovalčiuk“
02:50 „Vieno nusikaltimo
istorija“
03:40 „Netikėtas teisingumas“
04:25 Kaimo akademija
04:50 „Reali mistika“
05:30 Nauja diena

14:00 „Pėdsakas“
15:00 „Reali mistika“
16:00 Reporteris
16:30 Bušido ringas. Tarptautinis
turnyras „BUSHIDO KOK 2021"
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 Nauja diena
00:00 „Netikėtas teisingumas“
01:00 „Pėdsakas“
02:00 „Daktarė Kovalčiuk“
02:50 „Vieno nusikaltimo istorija“
03:40 „Netikėtas teisingumas“
04:25 Vantos lapas
04:50 Kaimo akademija
05:10 Lietuvos ženklai prie
Laptevų jūros
05:20 „Reali mistika“

draugišką šuniuką.
Tel. 8 692 91 243. Rokiškis
PREKĖS VAIKAMS

• Puikią Lauksvoje pagamintą lovą

• Moderniosios kineziterapijos

kabinetas laukia Jūsų adresu Taikos
g. 5, Rokiškis. Kineziterapija,
taikomoji kineziologija, masažas,
filoterapija ir refleksoterapija.
Galvos, stuburo, sąnarių skausmų
gydymas, ydingos laikysenos
korekcija ir kitos procedūros.
Tel. 8 656 43 906. Rokiškis

• Nauja technika kuliame javus.

PRAŠO PADOVANOTI
Tel. 8 615 29 342. Rokiškis

• Gal kas galėtų padovanoti mažą,

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

su Lono čiužiniu. Yra labai didelis
stalčius patalams sudėti. Matmenys:
2110×880 mm. Rokiškyje atvežu.
Kaina 150 Eur. Tel. 8 682 36 492.
Rokiškis
• Geros būklės Zipy Verdi 3in1
vežimėlį. Labai manevringas,
pripučiami ratai. Komplektą
sudaro: lopšys, automobilinė
kėdutė, sportinė dalis, krepšys,
apsauga nuo vabzdžių ir lietaus.
Rokiškis, Kupiškis. Kaina 40 Eur.
Tel. 8 692 46 231. Rokiškis
• Labai geros būklės vaikišką
traktoriuką. Kaina 20 Eur.
Tel. 8 621 95 444. Rokiškis
• Vaikišką lovytę su čiužiniu.
Galime atvežti . Kaina 35 Eur.
Tel. 8 688 09 949. Rokiškis
RASTA\PAMESTA

• Gruodžio g-vėje paklydo jauna
katytė. Trijų spalvų. Atsiliepia

2021-08-24
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TRANSPORTO PRIEMONĖS

Tel. 8 648 31 363. Rokiškis

• Mergaitei dviratį. 20 colių ratai.

PERKA

• Viengubo pjovimo medieną 50

• Pirkčiau dirbamą sodą su namu
šaukiama Murka. Tel. 8 686 26 668.
Rokiškis
• Pamesta piniginė V. D. Radusiam
atsilyginsiu. Tel. 8 648 35 808.
Rokiškis
SODO, DARŽO TECHNIKA

• Geros būklės, didelius bičių

avilius. Viršuje dedami magazinai.

Yra 8 vnt. Kaina 30 Eur.
Tel. 8 695 68 560. Rokiškis
• Elektrinį trimerį. Kaina 20 Eur.
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Žoliapjovę. Kaina 35 Eur.
Tel. 8 682 31 964. Rokiškis
SPORTO IR LAISVALAIKIO
PREKĖS
• Treniruoklį. Kaina 80 Eur.

Rokiškyje. Tel. 8 624 93 563.
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Vandens valymo įrangą. Prie

kriauklės. Naujos kasetės. Yra visas
komplektas . Tel. 8 643 33 201.
Rokiškis
• Trifazę betono maišyklę. Kaina

170 Eur. Tel. 8 620 55 819.
Rokiškis
• Trifazį diskinį pjūklą (zeimerį).
Kaina 220 Eur. Tel. 8 620 55 819.
Rokiškis
• Veikiančią viniakalę. Kaina 200
Eur. Tel. 8 674 54 495.
Rokiškis

mm storio 2,50 ir 4,80 m ilgio.
Sausa, sudėta po stogu.
Tel. 8 607 56 198.
Rokiškis
• Naudotas plytas. Apie 2 paletes
baltų. Naujų, nenaudotų raudonų
1,5 paletes. Kaina 20 Eur.
Tel. 8 692 53 557. Rokiškis
• 4 kW trifazį diskinį pjūklą
(zeimer)į. Kaina 200 Eur.
Tel. 8 610 17 664.
Rokiškis
• Dvi metalines dėžes.
Matmenys1,5x2,0x1,25 m ir
1,0x2,0x1,25 m. Metalas tinkamas
priekabų remontui.
Tel. 8 615 19 401. Kupiškis
• Dvi šulinių žiedų ir dangčių
gamybos formas. Tel. 8 615 19 401.
Kupiškis

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

Kaina 85 Eur. Tel. 8 625 23 063.
Rokiškis
• Opel Zafira, 1999 m., 2,0 l, 60
kW, dyzelis, nėra TA, reikalingas
remontas. Kaina sutartinė.
Tel. 8 686 44 756. Rokiškis
• Renault Kangoo, 2004 m., 1,6 l,
70 kW, benzinas, TA iki 2023-08.
Viskas veikia. Apžiūrėti galima
Taikos g. 18, Rokiškis. Tel. 8 677
67391. Kaina 1850 Eur.
Tel. 8 629 50 988. Rokiškis
• VW Passat, 1998 m., 1,9 l,
66 kW. TA iki 2023-07-28.
Kėbulas be rūdžių. R17 lieti
ratlankiai. Visapusiškai tvarkingas
automobilis. Vienas savininkas
Lietuvoje nuo 2015 m. Kaina 800
Eur. Tel. 8 670 69 390.
Rokiškis
• Audi A4. TA iki 2022.08.
Papildomas tel. +370 67520274.
Kaina 600 Eur. Tel. 8 676 70 563.
Rokiškis
• Opel Astra, 2007 m., 1,4 l, 66 kW,
benzinas, TA iki 2023-08. Viskas
veikia. Galima apžiūrėti Taikos g.
18, Rokiškis. Tel. 8-677-67391.
Kaina 2350 Eur. Tel. 8 629 50 988.
Rokiškis
• VW Passat B5. 1,9 l, 81 kW, TA
iki 2023. Išsamesnė informacija
telefonu. Kaina 450 Eur.
Tel. 8 628 98 127. Rokiškis
• Geros būklės dviratį. Kaina 75
Eur. Tel. 8 614 92 710.
Rokiškis
• Dviratį. Žemas rėmas. Ratai 28.
Kaina 150 Eur. Tel. 8 659 64 181.
Rokiškis
TRANSPORTO PRIEMONIŲ
DALYS
• Automobilinį dujų balioną.
Patikra galioja dar 3 m. Pilnas dujų.
Tel. 8 643 33 201. Rokiškis

2021-08-24
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Rugpjūčio 24-oji,
antradienis,
35 savaitė

Slyvų uogienė su citrina ir cinamonu

Ingredientai:
• 3 kilogramai slyvų
• 1.5 kilogramo cukraus,
• 2 citrinos,
• 0.5 arbatinio šaukštelio cinamono

Iki Naujųjų liko 129 dienos
Šv. Baltramiejus, Gandrų
išskridimo diena
Saulė teka 6.08 val.,
leidžiasi 20.34 val.
Dienos ilgumas 14.26 val.
Mėnulis – pilnatis.

Gaminimas:
Slyvas nuplauti, išimti kauliukus, sudėtį į puodą ir užberti
cukrumi. Supjaustyti smulkiai
citrinas ir įdėti cinamono.
Virti ant silpnos ugnies, kartas
nuo karto pamaišant. Susidariusias putas nuimti. Virti apie
40 - 50 minučių.
Uogienę supilstyti į iškaitintus stiklainėlius, gerai užsukti ir apversti dangteliais į apačią, palikti kol atvės.

Savo vardadienius
šiandien švenčia:

Baltramiejus, Baltras, Baltrus,
Leonidas, Raimundas, Rimgaudas,
Vilmantas, Vieštautas, Vieštautė,
Viešvilas, Viešvilė, Viešvina,
Viešvinas, Viešvinė.
Rytoj: Liuda, Liudas, Liudvika,
Liudvikas, Liudvina, Liudvis, Luiza,
Liucilė, Mangailas, Manius, Manys,
Medgina, Medginas, Medys.
Poryt: Algina, Alginas, Alginė,
Alginta, Algintas, Aleksandras,
Gailius, Zefirinas, Zefyrinas..

Dienos citata
„Valdžia nieko negadina.
Gadina baimė...
Baimė prarasti valdžią"
(Dž. Steinbekas).

Šiandien pasaulio
istorijoje

79 m. Italijoje išsiveržus Vezuvijaus ugnikalniui buvo sunaikinti Pompėjos, Herkulanumo ir
Stabijos miestai, žuvo tūkstančiai žmonių.
410 m. Alariko vadovaujami
vestgotai užgrobė ir apiplėšė
Romą.
1516 m. Osmanų sultonas
Selimas I prie Alepo sumušė
memeliukų armiją ir taip išlaikė
Siriją savo imperijos sudėtyje.
1572 m. Prancūzijoje per vadinamąsias Baltramiejaus nakties žudynes nužudyta daugiau
kaip 70 tūkst. prancūzų hugenotų.
1968 m. netoli Fugataufos
atolo susprogdinusi vandenilinę
bombą Prancūzija tapo penktąja
pasaulio branduoline valstybe.

Šiandien Lietuvos
istorijoje

1962 m. Los Andžele savo
80-ojo gimtadienio dieną mirė
1918 metų Vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signataras,
literatūros ir kultūros istorikas
Mykolas Biržiška.
1991 m. Lietuvos Respublikos nepriklausomybę pripažino
Danija, Norvegija ir Vengrija.
1992 m. Vilniuje atidarytas
Žydų kultūros centras..

Post scriptum
Geriau dorai mirti,
negu nedorai gyventi.

• VW Golf 2 dalimis. 1,6 l, 44 kW,

turbo dyzelis. Daug įvairių detalių.
Tel. 8 695 68 560.
Rokiškis
• Audi 80 dalimis. Benzinas/dujos.
Dalis dar nepradėta ardyti.
Tel. 8 643 33 201. Rokiškis
• Dalimis 2004 m. Opel Zafira.
DTI, komplektacija OPC.
Tel. 8 619 11 054.
Rokiškis
• Reno Laguna kuro siurblį. 2,2
l, 1997 m. Tel. 8 664 64 155.
Rokiškis
• Opel Zafira galinį dangtį, galinį
stopą, bagažinės užuolaidą.
Tel. 8 664 64 155. Rokiškis
• Audi A4 dalimis. 1998 m., 1,9 l,
TDI, 66 kW, universalas.
Tel. 8 674 92 644.
Rokiškis
• Ford Galaxy dalimis. 2002 m.,
1,9 l, TDI, 85 kW, 6 pavaros.
Kaina 100 Eur. Tel. 8 624 39 429.
Rokiškis
• VW Golf 4 dalimis. 2002 m. 1,9 l,
TDI, 85 kW, 6 pavaros. Kaina 100
Eur. Tel. 8 624 39 429.
Rokiškis
• Lietus ratlankius R17. Opel,
bet tinka keliems modeliams.
Nudėvėtos padangos. Kaina – 120
Eur. Tel. 8 619 52 150.
Rokiškis
• BMW lietus ratus R16. Neblogos
žieminės padangos. 160 Eur.
Tel. 8 619 52 150. Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, Žiguli dalis.
Tel. 8 692 49 480.
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Kineskopinį televizorių Vido su
pulteliu. 54 cm įstrižainės.
Tel. 8 664 64 155. Rokiškis
• 14 kanalų skaitmeninį imtuvą
Gala. Tel. 8 664 64 155.
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Claas Protector kombainą dalimis.
Tel. 8 650 26 388. Kupiškis
• Vienos vagos bulvių kasamąją.
Pagrindinį dantratį reikia pakeisti.
Kaina 100 Eur. Tel. 8 695 68 560.
Rokiškis
• Traktoriaus kablį. Kaina 20 Eur.
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Traktorinius domkratus. Kaina 20
Eur. Tel. 8 676 27 899.
Rokiškis

www.rokiskiosirena.lt
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Lietuvoje planuojama steigti
NATO analitinį padalinį
Prezidentas Gitanas
Nausėda teigia, kad po JAV
sprendimo išvesti karius iš
Afganistano ten kilus humanitarinei krizei būtina
stiprinti tarptautinį saugumą.
Jo teigimu, vienas iš to
elementų bus Lietuvoje planuojamas įkurti NATO analitinis padalinys.
„Mes jaučiamės saugūs,
palaikome glaudų kontaktą
su NATO sąjungininkais, su
Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, tačiau šiandien mums
labai svarbu spręsti savo saugumo klausimus – jie bus
sprendžiami operatyviai ir
nedelsiant“, – ketvirtadienį
LRT laidai „Dienos tema“
sakė G. Nausėda.
„Mūsų sąjungininkai yra
pasirengę vykdyti tas pareigas, kurias privalo vykdyti.

Konkrečiai – netrukus bus
įstatymo priėmimas ir dėl
tam tikro analitinio NATO
padalinio su strateginės komunikacijos ir analitiniais
gebėjimais kūrimo mūsų šalyje“, – pranešė jis.
JAV baigiant išvesti karius
iš Afganistano Talibanas perėmė valstybės kontrolę.
Dešimtys tūkstančių žmonių bando pabėgti iš šalies
nuo prognozuojamo griežto
islamistų valdymo ar baimindamiesi tiesioginio keršto už
pastaruosius du dešimtmečius valdžiusios Vakarų remtos vyriausybės palaikymą.
Savo piliečius evakuoja ir
užsienio valstybės.
Naujienų agentūros BNS
informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB BNS
sutikimo draudžiama.

Orų prognozė rugpjūčio 24-26 d.
Diena
Debesuotumas
Rugpjūčio 24 d.

Temperatūra
Naktį 9
Dieną 17

Vėjas
Š,
3-8 m/s

Rugpjūčio 25 d.

Naktį 10
Dieną 18

P,
4-9 m/s

Rugpjūčio 26 d.

Naktį 11
Dieną 15

PR,
4-9 m/s

Pastabos

Lietuvos eksportuotojai galės prisistatyti
vieningu prekės ženklu

Lietuvos eksporto įmonių
žinomumui gerinti bus sukurtas šalies prekės ženklas
„Co-created in Lithuania“
(„Bendrai sukurtas Lietuvoje“), kuriuo gamintojai galės
žymėti eksportuojamas prekes bei paslaugas. Tikimasi,
kad ženklas ilgainiui pasaulyje bus atpažįstamas ir vertinamas.

Eksporto ir investicijų skatinimo agentūra „Versli Lietuva“ šią savaitę paskelbė prekės
ženklo vizualinio identiteto,
stiliaus knygos parengimo ir
su tuo susijusių rinkodaros
priemonių sukūrimo konkursą, jam paraiškų laukiama iki
rugpjūčio 27 dienos. Iki šiol
eksporto prekės ženklo Lietuva neturėjo.
Pasak „Verslios Lietuvos“
Rinkodaros ir komunikaci-

jos skyriaus vadovės Jolitos
Mažeikienės, Lietuvos pristatymo užsienyje 2020-2030
metais strategijoje įrašytas
šūkis „Open for Co-creation“
(„Atviri kurti kartu“), joje numatyta sukurti ir kilmės šalies
prekės ženklą.
„Šio ženklo pagrindinis
tikslas – padėti vieningai komunikuoti apie Lietuvos ekonominį potencialą ir sektorių
konkurencingumą bei viešinti
lietuviškos kilmės ar kartu su
užsienio partneriu kuriamus
produktus ar paslaugas, jas
žymint kilmės šalies prekės
ženklu“, – BNS sakė J. Mažeikienė.
Žymėti prekes ir paslaugas
kilmės šalies ženklu galės gamintojai, kurie atitiks tam tikrus kriterijus ir sąlygas.
Pasak J. Mažeikienės, prieš
pandemiją vien „Versli Lietu-

va“ įvairiose užsienio verslo
parodose per metus pristatydavo vidutiniškai 12-15 nacionalinių stendų, jiems buvo naudojamas „Verslios Lietuvos“
vizualinis identitetas.
Nacionalinius stendus parodose pristato ir kitos organizacijos, o savarankiškai dalyvaujančios Lietuvos įmonės
– savo.
Tačiau dabar siekiama, kad
būtų sukurta vieninga nacionalinio stendo koncepcija, ir ja
galėtų naudotis ne tik „Versli
Lietuva“, bet ir kitos organizacijos, kurios prisijungs prie
vieningos Lietuvos pristatymo
užsienyje komunikacijos.
„Tai didins ne tik eksportuojamų prekių ir paslaugų,
bet ir Lietuvos, atpažįstamumą
tikslinėse užsienio šalyse“, –
teigė J. Mažeikienė.
BNS inform.

orientuotumėmės tikrai ne į kaimo turizmą, o daugiau į branduolinio turizmo turistus, nes ypač
po HBO serialo „Černobylis“
pajutome didelį susidomėjimą.
Tas susidomėjimas šiuo metu neslūgsta, žmonėms įdomu, ir kas
įvyko pačiame Černobylyje, ir
pati branduolinė energetika“, –
sakė meras.
Pasak E. Galaguzo, šiuo metu
muziejus veikia bibliotekos patalpose, renkami eksponatai,
pasakojantys apie miesto atsiradimą, nuotraukos. Ateityje tikimasi sulaukti ir valstybės ar kito
finansavimo bei įstaigai skirti
atskirą pastatą.
„Kalbant apie viziją, kurią turiu aš, tarybos nariai – tai turėtų

būti atskiras, modernus pastatas
su nauja įranga, ekspozicijomis,
ne tiek rodančiomis fiziškai
daiktus, o daugiau interaktyvus, kuriame pasinaudojant 3D
technologijomis žmonės galėtų
susipažinti su pačia branduoline
fizika, energijos atsiradimo istorija, atomine elektrine ir netgi
po ją pasivaikščioti nebūnant
joje fiziškai“, – kalbėjo savivaldybės vadovas.
Visaginas įkurtas 1975-aisiais, kaip tuometinis Sniečkus,
rengiantis greta miesto statyti
Ignalinos atominę elektrinę – ji
atidaryta 1983-aisiais ir energijos gamybą nutraukė 2009-ųjų
pabaigoje.
BNS inform.

Visaginas kuria miesto muziejų, mėgins
pritraukti branduolinio turizmo mėgėjus
Visaginas kuria miesto
muziejų, tikimasi, kad jis
ateityje pritrauks vadinamojo branduolinio turizmo mėgėjus.

Kaip sakė Visagino meras
Erlandas Galaguzas, metų pradžioje muziejus jau įsteigtas
kaip bibliotekos filialas, o artimiausiu metu miesto taryba turėtų apsispręsti dėl muziejaus,
kaip atskiros viešosios įstaigos,
suteikiant jam daugiau galimybių.
„Manau, miestas tikrai įdomus, jis turi turėti muziejų. Ir
įdomus visomis prasmėmis,
visų pirma – atsiradimo istorija
tikrai neeilinė, gana jauna. Mes
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Astrologinė prognozė savaitei

AVINAS. Jums
tiesiog viskas seksis. Todėl ir išdrįsite žengti svarbų
žingsnį savo slapčiausios svajonės link. Jei jums trūksta motyvacijos, ieškokite įkvėpimo
panašių tikslų siekusių žmonių
istorijose. Svarbiausiai nesustoti ir nors mažais žingsneliais
judėti pirmyn. Asmeniniame
gyvenime – užtarnautos gerovės metas. Sutuoktiniai gali
išgirsti ilgai lauktą žinią apie
šeimos pagausėjimą. O įsimylėjėliai imsis svarbių žingsnių
tarpusavio santykiuose. Savaitgalį visus darbus, užduotis
palikite už durų. Skirkite laiko
sau, savo artimiesiems mažiausiai dvi dienas. Juk taip seniai
sau to neleidote. Palanki diena
– ketvirtadienis, nepalanki –sekmadienis.
JAUTIS. Savaitės pradžioje laukia
svarbus
įvykiai
asmeniniame gyvenime, liečiantys jūsų poreikius. Nesibaiminkite – tai tik į
gera. Būsite jautrūs ir supratingi aplinkiniams, kurie kreipsis
pagalbos. Puikus metas tarnybinėms ir kūrybinėms komandiruotėms. Taip pat sandėriams
sudaryti, kitiems svarbiems dokumentams rengti bei pasirašyti. Tiesa, dokumentų tvarkymas
visada susijęs su papildomais
rūpesčiais bei atsakomybe, tačiau viskas baigsis gerai. Šeštadienį būsite tiesiog sveiko proto
ir racionalumo įsikūnijimas.
Išnaudokite šį laiką naudingai.
Sekmadienis palankus asmeniniams reikalams tvarkyti, tenkinti savo poreikius ir interesus.
DVYNIAI. Būsite tokie patenkinti
ir pasitikintys savimi, kad sutelksite
visą valią ir entuziazmą pasiekti
trokštamiems tikslams, iš esmės
pakeisti savo gyvenimą. Kad
pasiektumėte geresnį rezultatą,
kas vakarą vertėtų skirti laiko savo poelgiams, mintims ir
planams analizuoti. Antradienį
ir trečiadienį likimas palankus
tiems, kas suims save į rankas
ir pagaliau ryšis atsikratyti žalingo įpročio. Šiomis dienomis
bus lengviausia atsisveikinti su
tuo, ką seniai norėjote paleisti,
bet vis nesiryždavote. Naktį iš
šeštadienio į sekmadienį kamuos košmarai, kurie iš pirmo
žvilgsnio atrodys pranašingi:
pamirškite juos, jie nieko nereiškia. Skirkite laiko tėvams.
VĖŽYS. Darbo
savaitė prabėgs pakankamai lengvai ir
greitai. Sėkmingai
įvykdysite vadovų užduotis, sulauksite pelnytos vadovų pagyros bei įvertinimo ir netgi šiokios
tokios finansinės naudos. Laisvu
nuo darbo metu bent po truputėlį
imkitės įgyvendinti asmeninius
norus ir siekius. Darbas, dėl kurio dega akys, padovanos ne tik
puikių emocijų, bet ir įkvėps, su-

teiks pasitikėjimo savo jėgomis.
Siekdami rezultatų, nepamirškite
takto ir diplomatijos, nevenkite
kompromisų.
LIŪTAS. Būkite atsargūs su pinigais. Yra rizikos,
kad juos išleisite
pernelyg greitai, todėl geriau
parengti išlaidų planą artimiausiam mėnesiui. Be jo išleisite
per daug pinigų nenaudingiems
pirkiniams. Savaitė dovanos
daug jėgų ir energijos, kurią
nukreipsite pozityvia linkme.
Nepamirškite gerų darbų, labdaros ir poilsio. Savaitgalį verčiau
praleiskite ramiai. Laiko prireiks
apmąstyti, kuria linkme norite
sukti karjerą ir asmeninius santykius. Domėkitės savo sveikata, nepersivalgykite, nepiktnaudžiaukite maistu ir gėrimais.
MERGELĖ.
SSavaitė bus lengva
ir rami. Savaitės
pradžioje lengvai
išspręsite net sudėtingiausius
klausimus. Taigi, turėsite laiko
sau, asmeniniams poreikiams.
Būkite atviri likimo dovanoms,
naujiems pasiūlymams, ir, be
abejonės, jie jus pasieks. Laisvą
laiką skirkite tobulėjimui. Ypač
verta apgalvoti, kaip pagerinti
profesinius įgūdžius, jie ateityje
labai pravers. Palankus metas
tiems, kurie sugebės kontroliuoti savo norus, jie galės daug
pasiekti. Vienišiams palankus
metas pagaliau imtis permainų
asmeniniame gyvenime. Savaitgalį skirkite rudens darbų planavimui. Taip pat nepakenktų šiek
tiek pajudėti, pasportuoti.
S VA R S T Y KLĖS. SSavaitės
pradžioje jausitės
išsunkti ir fiziškai,
ir emociškai. Tam įtakos turės ir, greičiausiai, per smagiai
praleistas šis savaitgalis. Todėl
įprastinę darbinę būseną ir produktyvumą pasieksite tik savaitės viduryje. Laiką skirkite tiems
žmonėms, su kuriais jus vienija
tos pačios vertybės, požiūris į
gyvenimą. Palankus metas tvarkyti finansinius reikalus, galbūt
rasite papildomą pajamų šaltinį.
Jūsų idėjos duos neblogų rezultatų. Savaitgalį verta skirti naujų
idėjų paieškoms. Sėkmė šypsosis pačiomis netikėčiausiomis
akimirkomis.
SKORPIONAS. Per savaitę kils nemažai
įdomių idėjų, kai
kurias netgi spėsite sėkmingai realizuoti. Būsite aktyvūs,
darbingi, jusite įkvėpimą. Jei
sutelksite dėmesį konkrečioms
užduotims, jas lengvai įgyvendinsite. Vienišiams žvaigždės
žada lemtingą pažintį. Jūsų
laukia pasiūlymas, kurio negalėsite atsisakyti. Taip pat bręsta
gyvenamosios vietos pokyčiai,
galite sulaukti pasiūlymų pailsėti ar netgi dirbti užsienyje.
Savaitgalį norėsite išbandyti
kažką naujo ir neįprasto. Ti-

kėtina, kad atsiras naujas hobis ar darbas, kuriuo ateityje
norėsite užsiimti. Pradėkite
juo detaliau domėtis, tobulinti
įgūdžius. Palankus metas – sekmadienis, nepalankus – penktadienis.
ŠAULYS. Visi,
net mėgstamiausi darbai, kels tik
nuobodulį, tingulį
ir apatiją. Trūks jėgų ir noro
net lengviausioms užduotims
atlikti. Neverskite savęs dirbti
tai, kas jums nepatinka. Savaitei įpusėjus nuotaika gerės, jūs
išsijudinsite. Nustebins, kaip
palankiai jums susiklostys kai
kurie gyvenimo įvykiai. Geras
pažįstamas gali pasiūlyti labai
įdomų ir patinkantį darbą. Savaitgalį skirkite artimiesiems.
Jei gyvenate toli nuo jų, raskite laiko aplankyti giminaičius.
OŽIARAGIS. Savaitės pradžia bus
šiek tiek įtempta.
Teks vienu metu
spręsti daug darbo ir asmeninių reikalų. Neaukokite jiems
viso savo laiko ir jėgų, nes galite perdegti. Jus pradžiugins
dosnus finansinis atpildas už
sąžiningai ir kokybiškai atliktą darbą. Patartina už tas
lėšas įsigyti naujos buitinės ar
kitokios technikos, apie kurią
svajojote. Savaitgalį leiskite gamtoje. Surinkite draugų
kompaniją ir smagiai praleiskite vasaros pabaigą. Puiki
nuotaika ir geros emocijos
pravers ruošiantis ilgiems rudens vakarams.
VA N D E N I S .
Paskutinė vasaros
savaitė suteiks galimybę kardinaliai
pakeisti savo gyvenimą. Laisvą
laiką skirkite asmeniniam tobulėjimui ir sutelkite savo jėgas
svajonėms siekti. Savaitės pradžioje pajusite didžiulį energijos antplūdį, nukreipkite ją
pozityvia linkme. Vasaros pabaiga apgaulingas laikas, todėl
saugokite sveikatą, neperšalkite. Laisvą laiką skirkite kūrybai
ir pomėgiams. Nenustebkite, jei
tuo metu jums šaus į galvą puikių darbo, verslo idėjų.
ŽUVYS. Skirkite laiko toms
užduotims spręsti,
kurioms vis nepakakdavo laiko. Savaitės pradžioje sukurkite aiškų planą
ir jo laikykitės. Parodykite
kūrybiškumą, iniciatyvumą,
ir jūsų reikalai sėkmingai judės į priekį. Apgalvokite savo
veiksmus, venkite spontaniškumo. Netikėti, kūrybingi
sprendimai bus labai efektyvūs. Patirkite, išbandykite naujovių, plėskite akiratį.
Savaitgalį skirkite naujiems
pomėgiams. Galbūt aplink
yra vietų, kurių dar neaplankėte. Pasidomėkite naujomis
veiklos sferomis, kurioms vis
nerasdavote laiko. Palankus
metas – sekmadienį.

PRO MEMORIA
Rokiškio kaimiškoji seniūnija
ELENA ŠIRVIENĖ 1945-10-18 - 2021-08-13
MAGDELENA ZUBRICKAITĖ 1935-03-23 - 2021-08-16
Panemunėlio seniūnija
RAIMUNDAS RUZGUS 1965-07-06 - 2021-08-13

Kilus migrantų krizei, pasieniečiai
įdarbintų 500 naujų darbuotojų

Kilus migrantų krizei,
Valstybės sienos apsaugos
tarnyba (VSAT) papildomai
į darbą priimtų apie 500
naujų darbuotojų.

„Jie dirbtų įvairiuose padaliniuose“, – BNS sakė VSAT
atstovas Rokas Pukinskas.
Trys dešimtys buvusių pareigūnų po privalomų patikrų
šią savaitę jau pradėjo dirbti
tarnybos padaliniuose.
Liepos 20-ąją pasieniečių
vadas generolas Rustamas
Liubajevas kreipėsi į buvusius
VSAT pareigūnus, kviesdamas
grįžti į tarnybą siekiant efektyviau suvaldyti neteisėtų migrantų antplūdį iš Baltarusijos.
Buvusiems pasieniečiams
pasiūlyta laikinai įsidarbinti
VSAT darbuotojais pagal darbo sutartį valstybės sieną su
Baltarusija saugančiose Vilniaus, Varėnos pasienio rinktinių užkardose bei Užsieniečių
registracijos centre (URC) Pabradėje.
Po šio raginimo į tarnybos
Personalo valdybą kreipėsi
pusantro šimto buvusių pasieniečių.
Ar visi buvę pasieniečiai
gali grįžti į tarnybą, sprendžia
medikai ir specialiosios tarnybos: aiškinamasi, ar jie neturi sveikatos sutrikimų, kurie

trukdytų eiti tarnybą, ar nebuvo
teisti.
„Vyksta jų įdarbinimas, jie
padės atlikti funkcijas, gal nesusijusias tiesiogiai su sienos apsauga, jų parama labai svarbi“,
– sakė viešoje diskusijoje apie
šalies sienų apsaugą ir gebėjimus atremti hibridines atakas
kalbėjęs VSAT vadas R. Liubajevas. „Dabar mūsų pagrindinis
aspektas – stiprinti pajėgumus,
personalą. Kai teko stiprinti
sienos apsaugą, pamatėme, kad
trūksta personalo. Apkrovimas
didžiulis, žmonės dirba viršvalandžius, papildomą darbą“, –
tvirtino jis.
VSAT skelbia, kad po privalomų patikrinimų ir užbaigus
reikiamus formalumus į darbą
priimtas 31 buvęs pasienietis.
21 pasirinko tarnauti Vilniaus
pasienio rinktinėje, devyni –
Varėnos rinktinėje, o vienas
buvęs kolega talkins Pabradės
URC pareigūnams.
Po trumpų mokymų šie
buvę pasieniečiai pradėjo dirbti
budėtojų dalyse, vykdyti sienos kontrolės sistemų vaizdo
operatorių funkcijas. Tokias
užduotis anksčiau atlikę statutiniai VSAT pareigūnai skiriami
patruliuoti bei reaguoti į įvykius
prie sienos.
Pasak R. Liubajevo, diskutuojama su Vidaus reikalų mi-

nisterija dėl papildomų pirminės grandies pareigūnų etatų,
peržiūrima sienos apsaugos
koncepcija.
„Be jokios abejonės, reikalingos investicijos į pareigūnus, kompetencijų stiprinimą,
mūsų mokymo sistemos stiprinimą, skatinimą ir motyvaciją
– kalbame ne tik apie atlyginimą, bet ir darbo sąlygų pagerinimą, suteikti galimybę žmonėms naudotis šiuolaikinėmis
priemonėmis atliekant savo
darbą“ , – sakė VSAT vadas.
VSAT taip pat kviečia tapti
pasieniečiais per keturias savaites ir prisidėti prie kovos su
neteisėta migracija.
Tapti pasieniečiais kviečiami aukštąjį universitetinį
ar neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą turintys,
nepriekaištingos reputacijos
asmenys, kurie mokymų metu
bus aprūpinami uniforma,
nemokamai apgyvendinami
bendrabutyje, gausiantys stipendiją.
Į Lietuvą per sieną su Baltarusija šiemet pateko daugiau
nei 4,1 tūkst. neteisėtų migrantų. Lietuva kaltina Minsko
režimą migrantų srautų organizavimu ir vadina tai hibridine agresija. Dėl jos šalyje
paskelbta ekstremali situacija.
BNS inform.

Teismas sustabdė kareiviškų batų pirkimo konkursą

Teismas laikinai sustabdė
Gynybos resursų agentūros
skelbtą kareiviškos lauko
avalynės konkursą. Agentūra
šio sprendimo nusprendė neskųsti.

Vilniaus apygardos teismas
praėjusią savaitę Čekijos avalynės prekiautojos „Prabos plus“
prašymu laikinai sustabdė konkursą, kurio vienoje iš dalių laimėtoja buvo išrinkta Vokietijos
bendrovė „HAIX Schule Produktionsund Vertriebs“.
Kaip teigė Krašto apsaugos ministerijos Strateginės

komunikacijos ir viešųjų ryšių
departamentas, Gynybos resursų agentūra teismo nutarties
neskųs.„Turint omenyje, kad
viešųjų pirkimų bylos nagrinėjamos sutrumpintais terminais,
taip pat siekiant nedidinti galimų bylinėjimosi išlaidų (...)
Gynybos resursų agentūra lauks
galutinio teismo sprendimo“, –
teigia departamentas.
Agentūra trejų metų trukmės
avalynės konkursą išskaidė į tris
dalis. Pirmoje dalyje, kuri ginčijama teisme, numatyta įsigyti
37,2 tūkst. porų vasarinių batų.
Pasak KAM, lauko unifor-

mos batai skirti avėti visų Lietuvos kariuomenės pajėgų rūšių
kariams kaip tarnybinė ir kovinė avalynė, naudojama karinių
lauko pratybų metu bei vykdant
kasdienes užduotis.
Antroje dalyje, kur perkami
laivo uniformos batai, numatomas įsigyti mažiausiai 700
porų. Artimiausiu metu planuojama pasirašyti sutartį su
konkurso laimėtoju.
Trečioje dalyje – šlepečių
pirkimo – konkursas neįvyko,
nes nebuvo gauta pasiūlymų, jis
bus rengiamas iš naujo.
BNS inform.

Pieno supirkimo kaina liepą mažėjo
Vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina liepos
mėnesį buvo 291,3 euro už
toną – 3,3 proc. mažesnė
nei birželį, bet 14,3 proc.
didesnė nei pernai liepą.
Kainos sumažėjimą per
mėnesį lėmė mažesni pieno

riebumo ir baltymingumo rodikliai, pranešė Žemės ūkio
ministerija.
Vidutinė bazinių rodiklių
pieno supirkimo kaina per
mėnesį padidėjo 0,6 proc. iki
252,3 euro.
Per septynis šių metų mė-

nesius buvo supirkta 758,6
tūkst. tonų pieno – 2,2 proc.
mažiau nei 2020 metų tuo
pačiu laikotarpiu. Vien liepą
supirkta 126,31 tūkst. tonų
– 4,6 proc. mažiau nei prieš
metus.
BNS inform.
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AUGALAI

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

• Žieminius kviečius Etana, Sedula
DS, Zeppelin sėti.
Tel. 8 683 50 716. Rokiškis
• Žieminius Spelta kviečius sėklai
ar maistui. Kaina 250 Eur.
Tel. 8 611 22 383. Rokiškis

BALDAI

• Ąžuolinį apvalų stalą. Ramunės

ANEKDOTAI

Mokytoja klausia Petriuko:
- Kodėl vakar nebuvai
mokykloje?
Petriukas:
- Taigi vakar senelį
laidojom...
Mokytoja:
- Nemeluok, aš vakar
mačiau, kaip tavo senelis
žiūrėjo pro langą!
Petriukas:
- Ai, tai jį ten tėtis pastatęs
buvo, kad paštininkas pensiją
atiduotų.
***
Policininkas sustabdo
blondinę, važiuojančią
automobiliu prieš transporto
eismą ir klausia:
– Ar žinote, kodėl jus
sustabdžiau?
– Bandysiu spėti – esate
vienišas?
***
Programuotojas baigė
studijas ir nuėjo įsidarbinti.

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

Naujasis darbdavys, vos jį
pamatęs, iškart ėmė jautį už
ragų:
– Jūs esate stiprus
programuotojas?
– Na, kaip čia pasakius...
– Sakykite tiesiai: taip ar
ne?
– Taip.
– Gerai, priimu jus į darbą.
Nešiosite kompiuterius.
***
Vyras siūlo žmonai:
– Padarykim ką nors naujo...
Žmona:
– Kodėl gi ne? Šiandien aš
sėdėsiu ant fotelio ir gersiu alų,
o tu lyginsi marškinius!
***
Į alkoholinių gėrimų
parduotuvę ateina vyriškis
ir paprašo 49 butelių alaus.
Pardavėja jam sako:
– Pirkite 50 butelių bus
geriau apskaičiuoti.
– Ką, ar aš jautis, kad vienas

50 butelių neščiau!
***
Vyrukas per išpažintį sako:
– Esu labai padorus:
negeriu, vakarais nesišlaistau
gatvėmis, nevilioju moterų ir
net nežiūriu į jų pusę, guluosi
aštuntą valandą vakaro ir
kiekvieną sekmadienį einu į
bažnyčią.
– Taip, mano sūnau, bet
visa tai pasikeis, kai tik iš
čia išeisi,– atsako kalėjimo
kapelionas.
***
Vaikų darželyje darbavosi
du elektrikai. Po jų
apsilankymo vaikai pradėjo
keiktis. Auklėtoja pasiskundė
darbininkų viršininkui. Šis
pasikviečia vieną elektriką ir
bando išsiaiškinti:
-– Keikėtės vaikų darželyje?
– Ne, pone viršininke.
– Pasakok, kaip viskas
buvo!

DIREKTORIUS
Simonas Tuska
info@rokiskiosirena.lt

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

– Jonas, pasilipęs ant
kopėčių, laidus lituoja, o aš
apačioje kopėčias laikau... Tik
staiga pajutau, kad lydmetalis
man laša tiesiai ant galvos...
– Ir kas tada?
– Aš sakau Jonui: „Pone
Jonai, būkite toks malonus,
nelašinkite lydmetalio man ant
galvos...“
***
Mažas sūnelis klausia tėvo:
– Tėte, kodėl tu susituokei
su mamyte?
Tėvas, triumfuojančiai
šypsodamasis, kreipiasi į
žmoną:
– Girdi, net vaikas
atsistebėti negali!
***
Ateina senutė pas gydytoją,
širdele skundžiasi. Gydytojas
jai ir sako:
– Na, kol kas pasistenkite
kuo mažiau laipioti laiptais, gal
kiek sustiprėsite.
Po mėnesio pas tą patį
gydytoją ateina ta pati močiutė.
Visa pagyvėjusi, energija tik
trykšta.
– Daktarėli, – klausia
senutė, – gal jau galėsiu laiptais
lipti?
– Na, pamažu, neskubant
galėsite.
– Ačiū tau, gerasis daktarėli,
nes aš jau visai pavargau
kasdien namo lietvamzdžiu į
ketvirtą aukštą kabarotis.
***
– Kaip kimba? - klausia
smalsuolis ilgai žvejojančio
vyro.
– Gerai. Dar vieną pagausiu
– bus dvi.
***
Filosofijos paskaita.
Dėstytojas aiškina:
– Taigi, remdamiesi
žymiausiais filosofais, galime
teigti, kad žmogus patiria laimę
ne įgijęs norimus dalykus, o jų
siekdamas. Būtent tų dalykų
siekimo procese...
Staiga pasigirsta kažkokio
studento balsas:
– Ponas profesoriau, o ar
jūs kada nors bandėte viduryje
žiemos, tamsią naktį bėgti prie

paskutinio autobuso, kuris jau
ruošiasi išvažiuoti iš stotelės?
***
Turėjo vyrukas mašiną,
seną tokią, visas kėbulas
nusitrynęs, dažai apsilaupę.
Vieną rytą atsikelia, o ant šono
išbraižyta: „Bičas, perdažyk
mašiną“. Nu, galvoja, gal
ir nebloga mintis. Nuvarė
į servisą, nudažė, mašina
iškart pagražėjo, blizga visa...
Kitą rytą atsikelia, išeina
pasigrožėti, o ant mašinos
šono išbraižyta: „Nu va, dabar
kitas reikalas!“
***
Politikas, teisininkas,
gydytojas ir statybininkas
ginčijasi, kieno profesija
senesnė:
– Kai dievas išvarė
Adomą su Ieva iš rojaus, tai
buvo juridinis aktas, – sako
teisininkas.
– Bet prieš tai Ieva buvo
sukurta iš šonkaulio, o tai
chirurginė operacija, – sako
gydytojas.
– O dar prieš tai, juk
reikėjo pastatyti rojų, nes iki
tol buvo tik chaosas, – sako
statybininkas.
– O chaosą sukūrėme mes,
– taria politikas.
***
Studentas, naujojo ruso
sūnus, rašo laišką tėvams į
namus: „Tėte, mokausi gerai.
Viskas tvarkoje, tik viena
problema: visi į paskaitas
važinėja autobusu, tik aš
vienas - nuosava mašina!“
Tėvai atrašo sūnui:
„Sūnau, nereikia išsiskirti iš
kitų, būk kuklus. Nusipirk
autobusą ir važinėk kaip
visi.“
***
Aš tau ne IKI, kad visada
sugrįžčiau, ne NORFA, kad
būčiau praktiškas, bet ir ne
MAXIMA, kad apie viską
pagalvočiau...
***
Kaimyninės šalies filosofai
nustatė, kad metams bėgant
įkyrėja net žmona, o ką jau
kalbėti apie prezidentą.

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

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

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

Skelbimai priimami:
www.rokiskiosirena.lt

UAB Zirzilė, Panevėžio g. 12-1
Rokiškis

formos. Skersmuo 1 m. Tinka
terasai. Tel. 8 643 33 201.
Rokiškis
• Naują, viengulę lovą su 2
dideliais stalčiais, be čiužinio.
Rokiškis, Kaina 160 Eur.
Tel. 8 610 21 745. Rokiškis
• Geros būklės sekciją. Kaina 70
Eur. Tel. 8 626 20 195.
Rokiškis
• Geros būklės tachtą. Yra dėžė
patalynei. Kaina 50 Eur.
Tel. 8 626 20 195. Rokiškis
• Naujus kryptinius šviestuvus.
Aukštis 100 mm, plotis 100 mm,
ilgis 1190 mm. Turiu du vnt. Abiejų
kaina 150 Eur. Tel. 8 624 54 631.
Rokiškis
• Sekciją. Tel. 8 657 48 987.
Rokiškis
• 6 dalių naujovišką, vaikišką baldų
komplektą. 2 spintos, lentynos
žaislams ar knygoms, rašomasis
stalas, komoda. Rokiškis. Kaina
sutartinė. Tel. 8 682 36 492.
Rokiškis
• Staliuką. Stalviršis ąžuolo, kojos
Singer. Kaina 100 Eur.
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Tvirtą, tvarkingą virtuvinį stalą.
Mediena. Kaina 60 Eur.
Tel. 8 611 71 133. Rokiškis
BUITINĖ TECHNIKA

• 6 stalčių šaldiklį Snaigė. Kaina 45
Eur. Tel. 8 604 18 339.
Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju mezgimo mašiną.

Tel. 8 611 43 559. Rokiškis
• Dovanoju 3 ir 5 l stiklainius.
Tel. 8 674 12 217. Rokiškis

Ieškokite
prekybos centruose!

DIENOS
KETUREILIS
GALIMYBIŲ
REIKALAI

Jau visi aplinkui graso –
Reikia galimybių paso.
Čia negalima! Čia neik!
Pirma pasą susiveik.
Pensininkai skundus mėto –
Mes neturim interneto!
Bet gi STOP. Yra sprendimas!
Registrų centras gelbėt imas.
O turguj grybų virusas siaučia
Kur auga jie – visi gal jaučia?
Pulkai grybautojų verslių
Tau siūlo pirkti tik iš jų.
Daugiau kaip ir nėra naujienų.
Ruduo ateina jau į kiemą.
Gal paskutiniais spinduliais
Rugsėjis pasidžiaugti leis?
.Greta Paliulionytė
Leidžiamas antradieniais ir
penktadieniais
Laikraščio tiražas – 827 egz.
Laikraščio elektroninės versijos
tiražas – 1969 egz.
Redakcija už skelbimų, reklamos
ir užsakomųjų straipsnių turinį
neatsako

