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Išgirskime ir kitą pusę – kodėl rokiškiečiai nenori skiepytis?
Praėjusią savaitę dalinomės nuomonėmis žmonių,
kurie mano, kad reikėtų
skiepytis vakcina, apsaugančia nuo COVID-19 viruso. Šįkart išgirskime kitą
nuomonę – kodėl rokiškiečiai nenori skiepytis šia
vakcina?

Nijolė Pranskūnaitė. Nenoriu analizuoti skiepų žalos ir naudos. Argumentų ir
„už” ir „prieš”, nors vežimu
vežk. Nesu prieš skiepus.
Visais „tradiciniais’’ skiepais
skiepijau vaikus, niekaip nebandžiau įtakoti tėvų ir vyro
sprendimų, kai jie nusprendė
pasiskiepyti nuo covid 19.
Pati skiepytis neskubėjau,
kadangi, trūko pasitikėjimo
paskubomis sukurtais, ir apipintais gandais preparatais.
Lyginau įvairią informaciją,
stebėjau viešąją erdvę. Abejonės tik augo. Jas sustiprino pasiskiepijusių pažįstamų
liudijimai apie atsiradusius
negalavimus, kurių iki skiepo
nebuvo, taip pat akivaizdus
faktas, kad paskiepyti žmonės, ne mažiau nei neskiepyti, gali sirgti covid ir perduoti
virusą kitiems. Pastebėjau,
kad valdžios atstovai ir oficialioji žiniasklaida yra linkusi
žmonėms pateikti vienašališkus argumentus ir faktus.

Taip yra ne tik Lietuvoje, bet
ir daugelyje šalių. Lietuva, išsiskyrė bandymais ir siekiais
formuoti tendencingą nuomonę apie nenorinčius skiepytis
žmones juos pristatė, kaip
antai, antivakseriai, vata, „žemesnių pajamų”, „žemesnio
išsilavinimo’’, vadino juos
žeminančiais vardais, siekė
pajuokti, marginalizuoti. Tai,
savaime aišku, stiprino nepasitikėjimą ne tik skiepais,
bet ir siekį išlikti žeminamųjų
pusėje.
Apsisprendimui nesiskiepyti subręsti padėjo desperatiški valdžios veiksmai, siekiant paskiepyti kuo didesnį
skaičių žmonių. Pravardžiavimai, gąsdinimai, papirkinėjimai pigiais prizais atrodo
taip neskaniai, kad piktina
netgi daugelį pasiskiepijusių.
Pažįstu nemažai paskiepytųjų, kurie smerkia tokius antikonstitucinius veiksmus, o
naudojimąsi Galimybių pasu
laiko gėdingu ir žmogaus
orumą žeminančiu dalyku.
Esu mokytoja. Artėja
mokslo metų pradžia. Mokiniai susirinks po didelės
pertraukos. Tarp jų bus paskiepytų ir ne. Daug pastangų
mokykloje įdedame, kovai su
patyčiomis. Dabar gyvename
laikotarpį, kai patyčios, skirstymas blogus ir gerus eina iš

aukščiausių valdžios sluoksnių. Nežinau, kaip dirbsim
(gal vyriausybė nesudarys nepakeliamų sąlygų, kaip gąsdina). Nežinau, ką kalbėsiu
mokiniams apie prigimtines
žmogaus teises, toleranciją ir
patyčias. Žinau, kad renkuosi
likti silpniausių pusėje. Buvau ir būsiu už laisvą apsisprendimą skiepytis ar ne.

Artūras Raščius. Aš pasirinkau testuotis ir prevenciją – rankų dezinfekavimas,
atstumo laikymasis.. Kol kas
aš savo sprendimu neabejoju. Vienas buvęs kolega apie
mano pasirinkimą pasakė „taip
ir galvojau, kad taip pasielgsi“,
vadinasi toks esu jau seniai –
ieškau kitų sprendimų.
Aš už natūralų imuniteto
įgijimą. Stengiuosi natūraliomis priemonėmis stiprinti
savo imunitetą, kad pajėgtų
įveikti naujus virusus (renkame arbatžoles, užsikrėtėm
daržovių fermentavimu ir
t.t.). Aš žinau, kad teks daugeliui susidurti su šiuo virusu
– ar būsi skiepytas ar ne.
Mano dabartinis gyvenimo
būdas leidžia išvengti didelių
žmonių susibūrimų, o aktyviems, mėgstantiems pramogas ir daug keliaujantiems,
linkėčiau apsispręsti skiepytis, kad išvengtume naujų vi-

Marius Kurklietis. Skiepytis nenoriu, nes tame absoliučiai nėra naudos. Jauniems
ir sveikiems žmonėms tas virusas visiškai nepavojingas.
Vyriausybių argumentas apie
tai, kad paskiepiję visus įgysime visuotini imunitetą iškarto
neįtikino. Jau pavasarį sakiau,
kad tai tik teorinė galimybė,
bet praktiškai ji neįgyvendinama. Norint to pasiekti, reikia
per kelis mėnesius paskiepyti visą pasaulį (nes žmonės
nuolat keliauja), o tai yra neįmanoma. Turime valstybių,
kurios jau pavasarį paskiepijo virs 70% populiacijos,
bet matome, kad iš to nulis
naudos. Sutinku, kad reikia
skiepyti rizikos grupėje esančius žmones, aišku jei jie to
nori. Iš masinės vakcinacijos
gauname nulį naudos, tiesiog
beprasmiškai švaistomi mokesčių mokėtojų milijardai bei
skatinamos naujos viruso mutacijos. Taipogi skiepas neapsaugo nuo ligos, tiesiog žada
lengvesnę ligos formą, o sirgdamas kad ir lengvesne forma,
vis tiek užkrėtinėsi kitus. Tiesiog nežinau nei vieno protingo mokslu grįsto argumento
kodėl turėčiau skiepytis.
Augustinas
SIMONAITIS

amžiaus moteris.
Kitos taip pat pritarė: į
greitosios pagalbos automobilį ateiti skiepytis labai
patogu. Nereikia išankstinės
registracijos, nereikia prašyti, kad kažkas nuvežtų ir
parvežtų. Štai ir atsakymas,
ką reikia daryti, kad žmonės
aktyviau skiepytųsi.
Skiepais domėjosi ir jaunimas. Darbiniu kombinezonu
apsivilkęs jaunuolis teiravosi,
ar nėra ir „Johnson“ vakci-

nos. Tos, kurios užtenka vienos skiepo dozės. Sužinojęs,
kad tokios šįkart nėra, pajuokavo, kad gal galėtų jam
kokią kitą suleisti ir užrašyti
už „Johnson“, tuo prajuokindamas visą pulkelį skiepų belaukiančių žmonių.
Ši skiepijimo akcija vyksta
visoje Lietuvoje. Kaip prasitarė Pirminės asmens sveikatos priežiūros centro skiepijimo komanda, ateityje taip pat
planuojama tęsti „skiepobuso“ išvykas po Rokiškį.
Tiesa, šįkart vieta buvo
kiek atokesnė: mat IKI prekybos centrui dengiamas
stogas, vyksta darbai, todėl
greitosios pagalbos automobilis stovėjo centro aikštelės
Jaunystės gatvės pusėje ir iš
toli buvo mažiau matomas.
Tačiau prie IKI buvo patogu skiepyti į autobusų stotį
atvažiavusius rajono miestelių ir kaimų žmones: iki
„skiepobuso“ jiems tereikėjo
gatvę pereiti.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ

Ko reikia, kad rokiškėnai skiepytųsi?
Rugpjūčio 23-ąją rajono
gyventojai turėjo galimybę
be išankstinės registracijos
pasiskiepyti nuo covid-19
prie IKI prekybos centro,
Jaunystės gatvėje. Skiepijama „Pfizer“ ir „AstraZeneca“ vakcinomis.

Susidomėjimas nemenkas,
nors ir ne toks didelis, kaip
prieš gerą savaitę. Skiepijimo pradžia buvo numatyta
11 val. Pirminės asmens sveikatos priežiūros centro skiepijimo brigada atvyko apie
10 val. ir rado laukiančius
žmones. Likus kelioms minutėms iki oficialios skiepijimo
pradžios, jau buvo paskiepyta
12 asmenų. Ir norinčiųjų netrūko.
Pagal taisykles, skiepijamieji turi po skiepo bent
10-15 min. pasėdėti ramiai.
Prie greitosios pagalbos automobilio sėdinčios moterys,
paklaustos, kodėl anksčiau
nesiskiepijo, atvirai kalba –
jos tikrai ne prieš skiepus.
Tiesiog mikrorajono gyven-

tojams, ypač vyresniems,
sunku ir nepatogu.
„Supraskite, gyvenu mikrorajone. Esu vieniša, nevairuoju. Nueiti iki poliklinikos ir pareiti atgal neleidžia
sveikata. O štai dabar, kai
skiepijama netoli, labai patogu ateiti. Net ir kai skiepijo
prie „Maksimos“, pagalvojau, kad nueiti bus sunku. O
čia taip arti namų. Ačiū, kad
sugalvojo skiepyti mikrorajone“, – kalbėjo vyresnio

ruso atmainų.
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Liepsnojo kombainas

Rugpjūčio 23 d., 15:06 val. gautas pranešimas, kad
Panemunių k., Panemunėlio sen., dega kombainas.
Atvykus ugniagesiams gelbėtojams, kombainas degė
atvira liepsna. Gaisro metu išdegė kombaino Droninbork
D8000 variklio skyrius, sudegė galinės padangos, apdegė
korpusas.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inform.

Padėjo patekti į butą

Rugpjūčio 24 d., 10:24 val. gautas pranešimas, kad Rokiškyje, Vilties g., pranešėja negali patekti pas slaugomą
moterį, kuriai galimai sutrikusi sveikata. Atvykus PGP, į
butą ugniagesiai gelbėtojai pateko panaudoję du laužtuvus.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inform.

Į rajono savivaldybę
atkeliavo Pirmoko rinkiniai
Rugsėjo 1-oji jau visai
ant nosies! Į Rokiškio rajono savivaldybę atkeliavo
Pirmoko rinkiniai, kurie
bus išdalinti Rokiškio rajono pirmokams, o jų šiemet - 220!

Rajono meras Ramūnas
Godeliauskas teigė, kad
idėja tikrai pradžiugino rajono tėvelius ir tikisi, kad
tai taps gražia Mokslo metų
pradžios tradicija ir nors
šiek tiek palengvins finansinę naštą tėveliams, leidžiantiems vaikus į mokyklą.
Pirmoko rinkinį arba
būtiniausiųjų pirmokų mokyklinių prekių krepšelį sudaro:
Pieštukas
Spalvoti pieštukai
Trintukas
Aplankalai sąsiuviniams

A5 formato
Akvarelė
Dvipusis spalvotas kartonas, A4
Spalvotas popierius, dvipusis
Sąsiuvinis 12 lapų, 1 klasei, linija
Sąsiuvinis 12 lapų, 1 klasei, langeliais
Dvigubas drožtukas su
konteineriu
Teptukų rinkinys
Liniuotė
Pieštukiniai klijai
Klijai PVA
Vaikiškos žirklės
Piešimo albumas akvarelei
Plunksnakotis
Trumpos rašalo kapsulės,
mėlyna spalva
Šviesą atspindintis pakabukas.
Rajono savivaldybės
inform.

Pasirašyta sutartis tarp
rajono savivaldybės ir
Rokiškio technologijos, verslo
ir žemės ūkio mokyklos

Pasirašyta sutartis tarp
Rokiškio rajono savivaldybės ir Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos.

„Nors glaudus bendradarbiavimas su šia mokykla vyksta jau seniai, tačiau dabar tai
- oficialu. Džiaugiamės, kad
profesinis mokslas tampa vis
populiaresnis ir jo lygis nuolatos kyla, kaip ir didėja paklausa tam tikrų specialybių,
kurias ruošia ši įstaiga ir kurių
rinkoje trūksta. Kad mokykla klestėtų ir gyvuotų, kurtų
pridėtinę vertę rajonui, diegtų
inovacijas ir norinčius įgyti
specialybę, turime padėkoti ir
aktyviai, energingai įstaigos
direktorei Diana Giedrikienė
bei visam mokyklos kolektyvui", - kalbėjo rajono meras
Ramūnas Godeliauskas.
Šalys susitarė bendradarbiauti siekiant plėtoti šalių

partnerystę ir realų interesų
atstovavimą planuojant veiklas
ir priimant sprendimus, susijusius su jų veiklos specifika,
sutartomis sąlygomis pasinaudoti turimais žmogiškaisiais ir
materialiais ištekliais, patirtimi
rajono ekonomikos, socialinės,
gamtinės aplinkos, kultūros
darniai plėtrai vystyti.
„Mokykloje vykdomos
veiklos yra ypač reikalingos
rajonui, garsina jį tiek Lietuvoje, tiek visoje Europoje. Todėl
norime ir sieksime prisidėti
prie didesnės mokyklos veiklos skleidimo, skirti didesnį
dėmesį supažindinant mokinius su profesinio mokymosi
galimybėmis, programomis,
kartu organizuoti bendrus renginius ir dalyvauti iniciatyvose", - bendradarbiavimo galimybių svarbą pabrėžė rajono
vadovas.
Rajono savivaldybės
inform.
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Nebaidytų idiotų kraštas-14: viešųjų ryšių spindesys ir siaubas,
arba čiukčia ne skaitytojas, čiukčia – rašytojas

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
Taip jau susiklostė, kad
visuomenė nuolatos ieško
stabų. Figūrų ar reiškinių,
kurių išsigalvotai visagalybei imame, kartais ir patys
to nepastebėdami, lenktis ir
tarnauti. Ir nejučia pastebime, kad priemonės tampa
tiek svarbesnės už tikslus,
kad kartais tuos tikslus visiškai pametame. Pastaruoju
metu šalyje nutiko keletas
įdomių įvykių, kurie kaip tik
ir apnuogino pačių susigalvotą viešųjų ryšių pasaulėlį.
Viešieji ryšiai – anokia čia
naujiena. Dar senovės valdovai turėjo šauklius, kurie
miestų aikštėse skelbė įstatymus ir mirties nuosprendžius.
Viduramžiais, be jau minėtųjų
šauklių, kunigaikštukai beigi
grafai visokie klajojantiems
menestreliams ir trubadūrams į
kišenę įkišdavo ne vieną auksinį, norėdami, kad šlovė apie jų
valdymą pasklistų kuo plačiau.
O konkurentų menestrelius,
menkinančius jo galią, gaudė.
Ir su dezinformacija kovojo
paprastai, bet efektyviai: čiulbuonėlis, priplūktas lazdomis
ir užpjudytas šunimis, galėjo
lengviau atsikvėpti – jis lengvai išsisuko. Tuos, kuriems
išsisukti nepavykdavo, paprastai kardavo. Ne išimtis ir naujausieji laikai. Dar I Pasaulinio
karo metu manyta, kad kuopa
poetų efektyvesnė už kuopą
karių. Sovietams okupavus
Lietuvą, kaip juokavo rašytojas Juozas Baltušis, grindų tiek
nebuvo, kiek atsirado pogrindininkų. Juk ne veltui Salomėja Nėris rašė odę Stalinui ir važiavo parvežti jo saulės. Ačiū
Viešpačiui, Vilnius netrukus
atsisveikins su Petro Cvirkos
paminklu. Metas pagalvoti, ar
ir Rokiškiui nevertėtų pervadinti gatvės. Nes, kaip tikras
komunarų kraštas pasitinkame
svečius: iškaba „P. Cvirkos
gatvė“ – pirmoji po Rokiškio
ženklo.
Tačiau balandžių apdergtas

paminklas krūmyno, išdidžiai
skveru vadinamo, viduryje ar
gatvės lentelė – tik nemalonūs,
akį badantis anachronizmai.
Viešieji ryšiai turi ir kitą
nemalonią sritį: vadinamąją
„canceling“ kultūrą. Kai tam
tikri žmonės, kurių pažiūros
neatitinka dominuojančiųjų,
švelniai tariant, bandomi eliminuoti iš visuomeninio gyvenimo, ar bent jau apsimetama,
kad jų nepastebima.
Kartu konstruojant ir dirbtinę, konstruotojams palankią,
virtualybę. Kuri su realybe
turi mažai ką bendro. Tai ir yra
vienas didžiausių viešųjų ryšių
trūkumų. Čia kaip užglaistyti
seno pastato fasadą, atsisakius
sutvirtinti pamatus, laikančiąsias konstrukcijas ir uždėti
stogą. Iš toli atrodo gražiai, kol
po didesnės audros iš tokios
„renovacijos“ lieka griuvėsių
krūva.
Bandymo nucancelinti nebenucancelinamą
pavyzdys
– profesoriaus Igno Vėgėlės
sveikinimo kalba Advokatų
visuotiniame susirinkime. Kai
mūsų miela dvaro žiniasklaida užsiima „be abejo svarbiais žurnalistiniais tyrimais“,
tokiais, kaip pavyzdžiui, ar
stačiatikė mergelė, kuri visuomenėje žinoma tuo, kad savo
vyreliui įstatė ragelius su jo
draugeliu, o po to už to draugelio ištekėjo, gali būti kataliko krikšto mama, nenuostabu,
kad ji „nepastebėjo“ kalbos,
kuri internetu nuūžė kaip virusas. Jau vien pirmąją dieną
ji buvo peržiūrėta daugiau nei
660 tūkst. kartų. Kai dramblio
kambaryje jau apeiti nebeišėjo, po dienos kitos jau liko
imtis įprastos „melžėjos laiško
į Smolnį“ taktikos: neviešintą
kalbą imta kritikuoti. Žodžiu,
čia kaip sename sovietiniame
anekdote. Kai Izios klausia,
kodėl jis nemėgsta bitlų, nors
jų nė negirdėjo, Izia atšauna:
„O va ir girdėjau. Sara man
padainavo“. Niekas nesako,
kad pono Vėgėlės kalba yra

antrasis Šventas Raštas. Yra
nemažai teiginių, su kuriais
galima ir nesutikti, ir ginčytis.
Pagaliau, profesorius, kaip ir
kiekvienas asmuo, nėra pinigas, kuris visiems patiktų. Tačiau politikų atsakas į jo kalbas
verčia griebtis už galvos. Ministrų argumentai, pasiskolinti
iš reklamos apie, dovanokite,
laisvinamuosius „oj kaip nelaiku“, arba prielaidos, kad šis
žmogus suks į politiką, oj kaip
negroja. Tokia politikų-bukulaurų reakcija – puikus pavyzdys, iliustruojantis, kodėl iš
mūsų gyvenimo išnyko toks
reiškinys, kaip politinė diskusija. Netgi aukščiausio rango
politikai (o ministrai turėtų
būti tokie) nebemoka argumentuoti, diskutuoti apie idėjas. Kai nemokama diskutuoti
apie idėjas, lieka argumentai
„ad hominem“: profesorius
suks į politiką. O ką, negalima?
Ar be bukulaurių ir balbataičių
leidimų į politiką eiti nebegalima? O pagaliau, nuo kada „ėjimas į politiką“ yra kažin kokia
blogybė? Atvirkščiai, politikai
dabar kaip niekad reikia stiprių
politikų.
Profesoriaus I. Vėgėlės kalba užgožė vieną esminių įvykių. Į Vidaus reikalų ministeriją metama sunkioji artilerija.
Prieš gerą savaitę patyliukais
išėjo ministrės Agnės Bilotaitės atstovė spaudai. „Neiškentė
vargšelė“, – ironizavo lietuviškoji feisbuko visuomenė. Tačiau pražiūrėti buvo kai kurie
esminiai dalykai. Į laisvą vietą
atėjo prezidentės Dalios Grybauskaitės patarėja Dalia Ulbinaitė. Tokio rango politikai,
kaip ponia Ulbinaitė, paprastai spaudos atstovais nedirba.
Niekada šimtu procentų tiksliai
negalėsime sužinoti, kaip yra
iš tikrųjų, tačiau galima daryti
prielaidą, kad šis paskyrimas,
kartu su ketvirtojo viceministro pareigybės patvirtinimu, iš
esmės reiškia bandymą stiprinti Vidaus reikalų ministeriją.
Kad ponia ministrė balbataitė
yra viena silpniausių Vyriausybės grandžių, aišku ne tik
opozicijai, bet ir jos partijos
kolegoms. Tačiau apie būtinybę keisti ministrę prabilęs
konservatorius Audrius Ažubalis greitai nutilo. Nors jis tik
įgarsino, kas šiaip jau visiems
yra aišku. Tačiau savo noru
pakeisti ministrę konservatoriams „ne fasonas“: kaip gi čia
labiausiai neklystanti Lietuvos
partija pripažins suklydusi? Ką
galima padaryti esamoje situacijoje, kad ir ministrė liktų
valdžioje, ir ministerija imtų
efektyviau veikti, ypač dabartinėmis sudėtingomis aplinkybėmis? Teisingai, padaryti kad
svita vaidintų karalių: ministrė

kurtų vadovo regimybę – susitikinėtų su kolegomis, rengtų balbatavimo konferencijas
žiniasklaidai, o sprendimus
priimtų ir darbą organizuotų
kiti. Ar gali taip būti? Jei schema suveiks teisingai, vadinasi,
to niekada nesužinosime. O
jei sužinosime, vadinasi, kad
jiems nepavyko.
Kitas triukas, kuris, jau dabar akivaizdu, kad nepavyko,
yra galimybių pasas. Kur didžiosios problemos? Pirmiausia, čia tikslas supainiotas su
priemonėmis. Ir priemonei
– galimybių pasui – suteikta
daug didesnis prioritetas, nei
tikslo siekimui – visuomenės
skiepijimuisi.
Kodėl taip sakau? Pirmiausia, faktas kaip blynas: praėjus
dviem savaitėms nuo visuomenės gąsdinimo pradžios, pasiskiepijo viso labo 58 proc. visuomenės. Ką visa tai reiškia?
Kad bauginimas, kuris ir buvo
esminė galimybių paso savybė,
nesuveikė. Visuomenė nepuolė
skiepytis didžiuliais tempais.
Atvirkščiai, pradžioje stebėtas
kiek didesnis noras skiepytis
jau grįžta į ankstesnį tempą: po
porą procentų per savaitę.
Kodėl taip yra? Priežastis
paprasta – užsižaidę galimybių pasais, politikai, verslas,
nuomonės formuotojai iš esmės neskiria dėmesio esmei
– skiepijimui. Apie galimybių
pasą rėkaujama ant kiekvieno
kampo. O apie skiepijimą? Kas
ragina visuomenę skiepytis?
Per savaitę aš raginimus
skiepytis girdėjau tik iš tų, kuriuos mūsų buki įtakotukai a
priori laikė kvailiais, kaltino
nemeile mokslu, tamsa ir bukumu. Apie ką aš? Teisingai,
mielieji. Apie dvasininkus.
Vienintelės skiepų reklamos
vietos dabar yra... bažnyčios
ir tikinčiųjų bendruomenės,
kurias dar prieš pusmetį mūsų
buki influenseriai bandė supriešinti su mokslu. O mokslas
beviltiškai tyli. Kai buvo išsidalintas beveik milijonas „pečiui už laisvę“ (https://www.
delfi.lt/m360/naujausi-straipsniai/kone-milijonas-uz-nemokamai-sukurtos-koronaviruso-suvaldymo-kampanijos-sklaida.d?id=87580951)
nutilo ir įtakotukai. O kam
čiulbėti, jei už tai niekas nemoka? Palikime tai kunigams, kurie savo pareigą visuomenei ir
Dievui atlieka už dyką. Bet juk
skirtingai nuo mūsų politikų,
kapelionas Virginijus Veilentas
ar Rokiškio dekanato dekanas
Eimantas Novikas, Obelių klebonas ir Aleksandravėlės bei
Kriaunų parapijų administratorius Laimonas Nedveckas
nebijo kalbėti su žmonėmis.
Dekanas juk irgi sekmadienį
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prieš garsiojo Martyno Levickio koncertą nepabijojo nekantriai muzikos laukiančią publiką patrukdyti kalba apie skiepų
svarbą, sulaukti kritikos. Nepabijojo. Nors niekas jam už
tai atlygio nesiūlo. O tie, kurie
už tai gauna atlygį, kurių darbas su žmonėmis bendrauti,
bijo. Todėl kur kas paprasčiau
išvadinti liaudį tamsia, buka
ir netikinčia mokslu. Iš tolo.
Feisbuko postuose.
Ir niekam į kvailą galvą nešauna, kad labai baisioje visuomenėje gyvename, jei net 43
proc. jos narių, pagal įtakotukų
logiką, ... netiki mokslu.
Jei ir toliau taip valdžia
dirbs, tai netrukus iš tiesų netikinčiųjų mokslu skaičius pasieks va tokias aukštumas. Dar
keli metai nereformuotos švietimo sistemos ir epidemijos
derinio, ir iš tiesų išauginsime
pirmąją naujausiųjų laikų istorijoje dvasios beraščių kartą.
Bet mūsų kvailiausybės
tai nekaso. Ji dabar žaidžia su
savo kūdikiu – galimybių pasu.
Kurį diegdama apsikvailino
taip, kad, Viešpatie apsaugok
ir apšviesk. Norėdama prigąsdinti nesiskiepijusius, ji de
facto... nubaudė pasiskiepijusius. Kurių yra elementariai
daugiau. Užuot koncentravusi dėmesį į skiepijimą, kvailiausybė užsiima popiergalių
spausdinimu. Suvokit gi, diplomuotieji dundukai, kad
jūsų uždavinys paskiepyti 42
proc., o ne apibilietuoti 58.
Šitam niekam nereikalingam
bilietavimui gaištamas laikas,
energija, eikvojamos valstybės
lėšos. Koks tikslas kamuoti
pasiskiepijusius žmones? Kas
baisiausia, keliamas gyventojų
nepasitenkinimas. Jau pirmasis
Registrų centro autobuso vizitas į Alytaus rajono savivaldybę parodė, kad tokie autobusai
tėra drambliui ledinukas, o
tiksliau – trauklapis numirėliui. Užtat didelė apkrova ir
taip braškančiam valstybės
valdymo aparatui.
Pagalvokit, kiek žmonių,
pastangų ir laiko, kurie konvertuojami į lėšas, bus skirta
galimybių pasų spausdinimui
ir tikrinimui? Jei tiek laiko,
pastangų ir lėšų būtų skirta
skiepijimui, rezultatai būtų
kitokie. Juk jei Kralikienei
nesunku prie skiepobuso atėjusių žmonių paklausti, kodėl
jie tik dabar skiepijasi, tai argi
sunku valdžiai? Kodėl vietoj
iššvaistytų lėšų reklamai, kurios skirtos de facto dvaro poetams, nebuvo galima anksčiau
paleisti skiepobusų? Kodėl
nebuvo galima surengti argumentuotų diskusijų apie skiepų privalumus ir trūkumus?
O kam? Svarbu pagąsdinti. Ir

spausdinant galimybių pasus,
apsimesti, kad dirbama.
Kaip ir daugelis šių dienų
vyriausybės sprendimų, taip ir
galimybių paso diegimas vyksta pagal principą „pirma apsiskelbiau, tada pagalvojau“. Štai
tikrinti galimybių pasus miesto
transporte, kuriame dideli keleivių srautai ir jų tankumas,
atsisakyta ne dėl to, kad ten virusas nesklinda. Nors iš tiesų tai
pavojingesnė vieta užsikrėsti. O
dėl to... kad patikrinti neįmanoma. O va tarpmiesčio autobusuose, kuriuose važiuoja mažiau žmonių, taigi ir patikrinti
lyg ir būtų lengviau, galimybių
pasas reikalingas. Logika, mielieji, kur? Ten pat, kur ir tveriant
įvažiavimus į Rokiškį dviem
policijos ekipažais. Ar mūsų
ministrai nesuvokia, kad valstybė nepajėgi per likusias porą
savaičių „apibilietuoti“ daugiau
nei pusę šalies gyventojų. Ne
paskiepyti, kad iš tiesų būtų
mažinamas viruso plitimas. O
„apibilietuoti“. Ir užsispyrusi,
kaip ožys ant liepto, dar pakusijama įtakotukų, laikosi šventos
savo teisybės, nors vienas Registrų centro autobusiuko vizitas į Alytaus rajoną parodė, kad
iš jo naudos mažiau, nei sukelta
erzelio.
O juk ne geriau ir tiems rajonams, kurie, kaip Rokiškis,
turi Registrų centrus. Paprastas
eksperimentas. Rugpjūčio 25
d. 11.26 val. užėjau į Registrų
centro svetainę, kad užsiregistruočiau išankstinam vizitui dėl
galimybių paso. Štai, duotuoju laiku, rugpjūčio 26 d. Buvo
laisvos 10 vietų, 27 d. – laisvos
4 vietos, 30 d. – 11 vietų, 31 d.
– 11 vietų. Rugsėjo 1-ąją skirta
13 vietų, 2-ąją – 13 vietų, 3-ąją
– 11 vietų, 6-ąją – 12 vietų,
7-ąją – 13 vietų, 8-ąją – 13 vietų, 9-ąją – 14 vietų, 10-ąją – 12
vietų. Viso iki rugsėjo 13-osios
galimybių pasui atspausdinti iš
anksto galės užsiregistruoti 137
rajono gyventojai. Žinoma, dar
lieka gyva eilė. Kiek spės. Suvokiat, kokios nuoptimizuotų
valstybės institucijų galimybės?! Ir jei Kralikienė sugeba
per 10 min. paskačiuoti Registrų centro resursus, tai kaip to
nesugeba mūsų Vyriausybė? Va
todėl ji ir kvailiausybė. O kvailiausybė nesugeba pagalvoti,
kad gyvoje Registrų centro eilėje ankštame koridoriuke virusu
apsidalinti daug paprasčiau, nei
restorane ar prekybos centre.
Bet apie tai irgi negalvojama.
Todėl mūsų kvailiausybė yra
kaip rašytojas čiukčis iš anekdoto. Giriasi čiukčis draugui,
kad knygą rašys. „Bet gi tu,
čiukčia, skaityti nemoki“, –
stebisi draugas. „O čiukčia ne
skaitytojas, čiukčia – rašytojas“, – išdidžiai atšauna tas.
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Meno rezidencija: žvilgsnis į Rokiškį pro fotoaparato objektyvą

Rokiškis – saviškių akiai
įprastas. Turistams geriau
žinomas iš seniai žinomos
giesmės: Dvaras-Nepriklausomybės aikštė-bažnyčia. Atrodo, kad viskas čia jau pamatyta: ir kas gražu, ir kas
bjauru, ir kas meniška. Snūduriuojantis centras, rūku
apgaubtas. Apšepę sovietinės
architektūros pastatai, senamiesčio kiemeliai su obelimis
ir malkinemis. Tačiau tarptautinės fotografijos MENO
REZIDENCIJOS „Focus“
dalyviai į mums įprastas
miesto erdves pažvelgė šviežiu žvilgsniu. Ir netgi patyrė
smagių nuotykių.
Stipri komanda
Rokiškis pastaraisiais metais atranda fotografijos meną:
rengiamos parodos, konkursai. Rokiškis įdomus ir tiems,
kurie yra žinomi fotografijos
meno pasaulio veidai. Todėl
įdomus jų žvilgsnio kampas,
jų akiratis. Ieškoti neatrasto,
neįprasto Rokiškio grožio į
savaitės nuotykį leidosi: pasaulyje gerai žinomas fotografijos menininkas, dėstytojas Klaus W. Eisenlohr iš
Vokietijos, viena žinomiausių
Lietuvos fotografių Marija
Šileikaitė-Čičirkienė, poetas
ir fotografas Dainius Dirgėla,
rokiškėnas menininkas Sigitas Daščioras su dukra Atėne, projekto vadovė Audronė
Vainauskaitė. O Rezidencijos
ekspertas – Vilniaus Gedimino technikos universiteto profesorius Remigijus Venckus.
Taip pat Rezidencijoje dalyvavo ir serbų fotografas Zoran
Dordevic. Deja, dėl karantino
reikalavimų jis į Rokiškį atvykti negalėjo, todėl Rezidencijoje dalyvauja nuotoliniu
būdu. „Serbija, kaip ir Lietuva
yra pažymėta sovietinio urbanistinio palikimo ženklu, todėl
fotografas tikrai gebės rasti
savo krašto ir Rokiškio sąsajų“, – kalbėjo Rezidencijos
ekspertas prof. R. Venckus.
Nenuglostytas Rokiškis
Kaip juokavo patys Rezidencijos dalyviai, savai-

tės laikas ieškoti neįprasto,
nematyto, turistų ir praeivių
žvilgsniais nenuglostyto ir
nenupoliruoto Rokiškio, buvo
pakankamai trumpas. Jie siūlo Rezidencijos veiklas ilginti
bent savaite. Kad menininkai
turėtų daugiau laiko skirti
įvairių rakursų paieškoms.
Štai kad ir garsusis menininkas Klaus W. Eisenlohr, kurio
dėmesio, ieškojimų ir atradimų sritis yra urbanistinės erdvės, ne tik klaidžiojo Rokiškio gatvelėmis ir kiemais, bet
įrašinėjo gyvus miesto garsus:
bažnyčios varpų skambesį,
automobilių ūžimą, praeivių
balsus. Į jo kadrus pateko ir
senamiestis, ir pilka monolitinė sovietmečio architektūra,
ir gyvas mažų privačių namų
kvartalų neatskleistas grožis.
Specialia technika, specialiais
kampais sujungęs nuotraukas,
menininkas išgavo trijų dimensijų, erdvės, gylio iliuziją.
Įspūdį pagyvindamas įrašytais
miesto garsais. Kaip sakė pats
K. W. Eisenlohr, jam savotišku atradimu buvo vien jau
klaidžiojimas Rokiškio erdvėmis, kuriose tarsi išnyksta riba
tarp privataus ir viešo...
Visam tam surasti, išlaukti,
užfiksuoti reikėjo laiko. Kokia slidi ta akimirka tarp meno
ir sugadinto kadro, pasakojo
Marija Šileikaitė-Čičirkienė. Ji
fotografuoti Rokiškio išsirengė
priešaušriu, kai miestas skendo
rūke ir romantikoje. Detalėmis, nestandartiniu žvilgsniu,
kai dėl kadro galima nukeliauti šimtus kilometrų, stebina

menininkės paroda Rokiškio
kultūros centre „Odė Lietuvos
miesteliams“. Joje yra ir rokiškėniškų akcentų, pagautų tarsi
netyčia, tačiau savyje talpinančių gilią prasmę.
Poetas D. Dirgėla vaizdą
derino su žodžiu: taupiais,
lakoniškais, tačiau imliais
minčiai japoniškais trieiliais
– haiku. Tas derinys, prof. R.
Venckaus vertinimu, svarbus
ir esminis: nieko nereikalingo, neperkrauta detalėmis,
nesistengiant į vieną kadrą
sukrauti visa pasakyta ir nepasakyta... Vaizdas pildo žodį,
žodis – vaizdą.
Rokiškėnas Sigitas Daščioras ieškojo negražaus Rokiškio. Tačiau pilkos blokinių
daugiabučių sienos tapo erdve
jo inkliuzams: šepkiškiems
motyvams ar tiesiog įkomponuotiems šaligatvio plytelių,
kitų kasdienių miesto atributų
fragmentams.
Atėnės Daščioraitės žvilgsnyje – urbanistinis Rokiškis:
atsispindintis stikle ir metale.
A. Vainauskaitė miesto kalbą
bandė atskleisti per šešėlių ir
spalvų derinius.
Visa, ką šie menininkai
pamatė Rokiškyje, įamžinta specialiame filme, kuris
šiuolaikinių medijų dėka
prieinamas kiekvienam. Taip
pat Rokiškio kultūros centre
veikia jau minėta M. Šileikaitės-Čičirkienės paroda, o
ketvirtadienį buvo atidaryta
ir antroji – prof. R. Venckaus
paroda. Vieta jai parinkta unikali, puikiai atspindinti šios

Rezidencijos toną ir tendencijas: ant plytinės kultūros centro didžiosios scenos sienos,
tarp laidų, jungiklių ir rozečių.
Ir edukacijos,
ir nuotykiai
Per savaitę trukusias Rezidencijos veiklas menininkai
buvo ne tik nestandartinio
miesto vaizdo ir grožio ieškotojai. Vyko ir intensyvūs mokymai, darbas su savanoriais,
paskaitos. O štai sekmadieninė ekskursija menininkų išvyka į Lietuvos Černobyliu vadinamą Konstantinavą baigėsi...
smagiu nuotykiu. Pagunda
iš arčiau apžiūrėti sovietinio
stiliaus bendrabučių griuvėsių
kompleksą ir jį įamžinti menininkams dovanojo... netikėtą pažintį. Kadangi iš anksto
savo vizito į Konstantinavą
jie neplanavo, todėl ir bendrabučius jau rado... užimtus.
Čia Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos
5-osios rinktinės 506-osios
pėstininkų kuopos kariai savanoriai su kolegomis iš Latvijos bei Rokiškio šratasvydžio
entuziastais surengė vieną iš
pratybų užduočių: praktikavosi šturmuodami ir valydami
pastatus. Fotografai neslėpė:
iš taip arti karių pratybas matė
pirmąkart. Ir buvo ne tik sužavėti bendravimu, bet ir pavaišinti kareiviška koše. Svečias
iš Vokietijos stebėjosi, kad
karius galima pamatyti iš arti,
pabendrauti, nufotografuoti.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ
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TRANSPORTO PRIEMONĖS

• GAZ-53, 1992 m. Nauja kabina.

Kaina 550 Eur. Tel. 8 682 24 675.
Rokiškis
• BMW E61 530, 2005 m., 160
kW, TA iki 2021-12-12. Puikiai
važiuojantis, prižiūrėtas. Pakeisti
tepalai, nauji filtrai, priekiniai
amortizatoriai. Kaina derinama.
Išsamesnė informacija telefonu.
Kaina 3700 Eur. Tel. 8 625 12 405.
Rokiškis
• Dviratį 11-12 m. paaugliui. Kaina
40 Eur. Tel. 8 605 35 922.
Rokiškis
• Ford Galaxy, 1998 m., 1,9 l,
81 kW, TDI, TA iki 2022-02-02,
mechaninė pavarų dėžė. 7-ios
sėdynės, žieminių ratų komplektas,
kablys. Yra rūdžių, neveikia
kondicionierius ir ABS, įkaitusiu
varikliu sunkiau kuriasi, skilęs
priekinis stiklas. Kaina 500 Eur.
Tel. 8 615 29 174. Rokiškis
• 2 bėginius dviračius. Vienas
vyriškas, kitas moteriškas. Kaina
100 Eur. Tel. 8 625 53 137.
Rokiškis
• Puikiai važiuojantį moterišką
dviratį Globe. Kaina 250 Eur.
Tel. 8 685 18 977. Rokiškis
• Ford Focus. 2003 m., 1,9 l, 66
kW, nėra TA. Kaina 300 Eur.
Tel. 8 654 53 848. Rokiškis
• VW Passat, 1992 m., 1,9 l, 55
kW, TA iki 2022-04. Darbinis
automobilis, užsiveda, važiuoja.
Kėbulas nesupuvęs, naujai
pervirinti slenksčiai, dugnas
geras, naujos R15 M+S padangos,
geras akumuliatorius. Pakeisti
paskirstymo generatoriaus diržai,
filtrai tepalai. Kaina 470 Eur.
Tel. 8 695 80 146. Anykščiai
• Tvarkingą Audi A6. 2000 m.,
2,5 l, 110 kW, TA iki 2022-06.
Mechaninė greičių dėžė. Kaina 650
Eur. Tel. 8 670 69 390.
Rokiškis
• Audi A4 B5. 1996 m., 1,8 l,
benzinas/dujos, TA iki 2022-02.
Reikia pakeisti stabdžių kaladėles.
Vairuotojo pusės lango keltuvas
neveikia. Yra kablys. Kaina 500
Eur. Tel. 8 654 74 286.
Rokiškis
• Mitsubishni Space Star. Benzinas/
dujos, yra TA. Kaina 400 Eur.
Tel. 8 623 44 192. Rokiškis
• Rover 75. Dyzelis, nėra TA.
Kaina 400 Eur. Tel. 8 623 44 192.
Rokiškis
• 2004m. Opel Zafira, 2 l, 74 kW,
dyzelis. Kaina 1295 Eur.
Tel. 8 612 89 032. Rokiškis
• Toyta Corola. 2003 m., 2,0 l, 85
kW, penkių - keturių durų. Labai
geros būklės. Kaina 1500 Eur.
Tel. 8 614 46 863. Rokiškis
• Mergaitei dviratį. 20 colių ratai.
Kaina 85 Eur. Tel. 8 625 23 063.
Rokiškis
TRANSPORTO PRIEMONIŲ
DALYS
• VW Passat 1999 m. gerą variklį
su turbina, siurbliu, generatoriumi,
starteriu (300 Eur) arba visą
automobilį dalimis.
Tel. 8 607 48 852. Rokiškis
• Opel Zafira spyruokles po 10 Eur.
Tel. 8 603 77 107. Rokiškis
• Audi A4 spyruoklių komplektą.
Tinka ir Passat 5. Pastiprintos nuo
2,6 l variklio. Po 10 Eur. Tel. 8 687
18 224. Rokiškis
• 4 originalius Opel R15 lietus
ratlankius, nėra vieno dangtelio, 80
Eur. 4 vnt. R15 ratlankių originalius
gaubtus, 20 Eur. Tel. 8 686 44 756.
Rokiškis
• Geros būklės Audi originalus
ratlankius R16, tarpai 5x112.
Padangos 205-55-16, dvi po 5 mm,
M+S, dvi po 4 mm, M+S (vienos
padangos kraštai labiau nudilę).
Komplekto galutinė kaina 90 Eur.
Kaina 90 Eur. Tel. 8 647 88 088.
Rokiškis
• Opel ratlankius R16 5/110 su
geromis žieminėmis padangomis
Michelin. Kaina 200 Eur.
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• VW, Audi originalius ratų gaubtus
R15, R16. Kaina 25 Eur.

Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Ratlankius R16. Tinka VW, Audi.
Kaina 120 Eur. Tel. 8 627 71 703.
Rokiškis
• Audi A6 dalimis. 1996 m., 2,5 l,
103 kW, TDI. Dusetos.
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• 1998 m. VW Passat kablį,
bagažinės uždangalą, galinius
žibintus ir kitas dalis.
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• 2000 m., Ford Focus galinį
tiltą, žibintus, buferius, bagažinės
užuolaidą ir kitas detales.
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Dujų įrangą. Tel. 8 698 37 381.
Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, Žiguli dalis.
Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• Originalius VW Passat ratlankius
R17. Padangos nudėvėtos. Kaina
100 Eur. Tel. 8 646 82 607.
Rokiškis
• Ratus su padangomis R13, R14,
R15. Tel. 8 607 01 199.
Rokiškis
• Lietus ratus su geromis
padangomis R15. Tinka Audi A4
B5, VW Passat B5.
Tel. 8 607 01 199. Rokiškis
• VW Passat B5 B5+ dalimis. 1,9 l,
96 kW, 85 kW, 81 kW.
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• VW, Opel padangas R16, R15.
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• VW Jetta priekinį stiklą, Peugeot
406 galinį stiklą. Tel. 8 627 62 955.
Rokiškis
• Automobilinį dujų balioną.
Patikra galioja dar 3 m. Pilnas dujų.
Tel. 8 643 33 201. Rokiškis
• 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
ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• MTZ-82 UK 1992 m.,

neperdažytas. 2000 m/val. Kaina
6700 Eur. Mažai naudotą sėjamąją
SZ-3,6. Kaina 1600 Eur. Šienapjovę
KSF-2,1. Kaina 170 Eur. T-25
variklį, rėmą, šonines pavaras.
Tel. 8 607 48 852. Rokiškis
• 2 korpusų plūgą, trifazį grūdų
malūną, vienašę savos gamybos
priekabą. Kainos sutartinės.
Tel. 8 615 65 377. Rokiškis
• 2015 m. bulvių rūšiuotuvą
Rolmet. Kaina 3000 Eur.
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• Kombainą Claas Merkur visą arba
dalimis. Tel. 8 618 60 325.
Rokiškis
• Kombainą Niva SK-5 ir kaupikus.
Tel. 8 623 39 570. Rokiškis
• Elektros variklį, didžiąsias
akėčias, Zid variklį, dviejų korpusų
plūgą. Tel. 8 614 19 157.
Rokiškis
• Geros būklės prižiūrėtą lenkišką
rotacinę šienapjovę ir dviejų
korpusų hidraulinius plūgus. Kaina
derinama. Kaina 400 Eur.
Tel. 8 610 66 432. Rokiškis
• 1992 m. traktorių T25. Užsiveda
ir važiuoja gerai. Yra smulkių
defektų. Kaina derinama. Jūžintai.
Kaina 2850 Eur. Tel. 8 631 25 562.
Rokiškis
• Traktoriaus krautuvą. Yra kaušai.
Kaina 800 Eur. Tel. 8 689 76 415.
Rokiškis
• Tvarkingą, naujai perdažytą
bulvių kasamąją. Nauji guoliai,
transporteris. Kaina 750 Eur.
Tel. 8 674 53 910.
Kupiškis
• Tinklines akėčias. Vienos
įrėmintos, kitos prie kaupiko.
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Rulonų vežimo šakes ritiniams
vežti (rusiškos). Tel. 8 621 51 320.
Rokiškis
• 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
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TRIBŪNA

„Pupelės“ vadovė Laura Viduolytė-Pupelienė:
esame situacijos įkaitai
Esu Laura, kavinės „Pupelė“ vadovė. Noriu pasisakyti, nes nebeįmanoma
tylėti. Skambi frazė „Išlik
žmogumi“ - deja, bet nebeveikia. Dingo žmogiškumas, orumas, tolerancija,
pagarba. Be jokių skrupulų
žmonės puola vieni kitus,
primetinėja savo požiūrį,
engia kitaip manančius, ar
tuos, kurių nuomonė tiesiog
nesutampa su jų.
Nelieka diskusijos, argumentų, tik puolimas ir segregacija (tiek šito termino kaip
ir „namų ūkis“ nesu girdėjusi
per visą gyvenimą, kiek per
pastarąjį laikotarpį).
Ir būtinai kažką teigiant
turime prisistatyti - „vaksi“ ar
„antivaksi“ esi. Aš nežinau,
kas aš šiuo požiūriu, tad patylėsiu. Iš tikrųjų, užsidėjus
rėmelį fb profilyje, ar kartą
pasidalinus kokia nors informacija, stebintieji patys pasidaro išvadas ir jau tada niekas
nesvarbu.
Nei kas tu, nei ką nuveikei, nei ką mokeisi, nei ką
dirbi, nei koks tu žmogus,
nebeturi įtakos nei tai, kiek
laiko pažįstami esame, nei
tai, kad buvo supratimas ir
pasitikėjimas vieni kitais, tolerancija kitokiam požiūriui
ir mąstymui.
Visi įsitempę, įsibaiminę,
pikti.
Aš, kaip Pupelės vadovė, jaučiu atsakomybę prieš
mūsų svečius ir, žinoma, savo
komandą.
Esame situacijos įkaitai,
nėra kito pasirinkimo. Tik
būti puolamais dėl ne mūsų
sprendimų. Vyriausybė leido
pasirinkti iš dviejų variantų
iki rugsėjo 13 d. : aptarnavimas visų svečių laikantis
ribojimų arba aptarnavimas
su rekomenduojamais ribojimais ( nors jau dabar aišku,
kad niekam tos rekomendacijos nerūpi) klientų, turinčių
galimybių pasus.
Kadangi žiniasklaidos
GYVULIAI, GYVŪNAI

• Limuzinų veislės karvę su dviejų
savaičių limuzinų veislės buliuku.
Tel. 8 606 24 569. Rokiškis
• 7 savaičių taksiukai ieško naujų
namų. Tel. 8 628 47 192.
Utena
• 3 mėn. Indijos bėgikių antys.
Kaina 7 Eur. Tel. 8 682 37 547.
Rokiškis
• Daug gaidžiukų. Kaina 10 Eur.
Tel. 8 695 68 560. Rokiškis
IEŠKO DARBO

• Esu moksleivė, už trijų mėn.

sukaks 18 m., jauna mama,
draugiška, bendraujanti ir patikima.
Ieškau lengvo darbo. Tiktų
turgelyje. Kitų miestų nesiūlyti.
Tel. 8 600 80 662. Rokiškis
• Ieškau darbo, turiu traktoriaus
vairuotojo pažymėjimą. Galiu
pjauti žolę trimeriu.

priemonėse girdžiu ir matau
apklausas tik tų maitinimo
įstaigų, kurios pasirinko aptarnauti žmones tik su „galimybėmis", noriu papasakoti
mūsų - pasirinkusių neskirstyti žmonių ir aptarnauti visus, kasdienybę. Šiandien
įvyko lūžis, kai jau nebegalime tylėti.
Aptarnaujantis personalas
pasimetęs, įsitempęs, nervingas. Nes klientai, turintys
GP pastoviai aiškina kaip turime dirbti, vadina įvairiais
negražiais epitetais, klijuoja
etiketes, kelia balsą, tujina,
šaukia, vadina antivakseriais,
nesideda kaukių, nesilaiko ribojimų. Liūdniausia, kad tie
svečiai nepasitenkinimą reiškia garsiai, trikdydami kitų
ramybę ir norą ramiai pabūti
jaukioje aplinkoje.
Darbuotojai jaučia didžiulį
spaudimą. Juk mes garsėjame
kaip jaukią atmosferą kuriantys, maloniai aptarnaujantys.
Kaip dirbti, kai spaudimas
darosi nepakeliamas? Mūsų
komandos didžioji dauguma
pasiskiepyję, nesiskiepyję tie,
kurie dėl tam tikrų priežasčių
negali. Ir tikrai nėra nė vieno
paskiepyto, kuris tai padarė
savo noru, dauguma išsigando mokamų testų, ribotų galimybių.
Deja, dauguma klientų,
kurie yra pasiskiepyję, ŽINO
(nes taip, jie viską ŽINO),
jog jie gali būti be kaukių,
gali nesilaikyti atstumų, nes
jie negali sirgti, negali užsikrėsti, negali nešioti viruso.

Baisiausia, kad jie jaučiasi
saugūs! Nes nė velnio taip
nėra. Nei jie saugūs sau, nei
jie saugūs aplinkiniams. Galbūt, jeigu jiems būtų prievolė
testuotis, nors ir esi pasiskiepyjęs, galima būtų valdyti
situaciją. Nes tie, kurie nepasiskiepyję ar nepersirgę,
testuojasi, jie stebi save, dėvi
kaukes, laikosi atstumo.
O turintys „imunitetą"
ramiai sau neatsakingai elgiasi, kaip tik nori. Neabsoliutinu, visada yra išimčių ir
atsiprašau tų, jei kas įsižeidė,
bet aš visada darau išvadas iš
daugumos atvejų, ne iš pavienių.
Buitinis pavyzdys: pilnai
paskiepyta draugė pajuto peršalimo simptomus, sakau, pasidaryk testą, nors tą iš prekybos centro. O ji, sako, „...ne.
Kodėl turėčiau? Dėl kiekvienos slogos nematau reikalo
testuotis, pasiskiepytų visi,
būtų rami galva!“ Ką? Rami
galva? Tiesiog Covid-19 pandemija taptų pasiskiepyjusių
nuo Covid-19 pandemija.
Nes gi tie „antivakseriai“ sėdėtų namie be galimybių.
Ir kodėl tuomet pavasarį
nebuvo tokios priešpriešos,
kai vyriausybė leido svečius
priimti viduje po 2 asm., lauke iki 5 asm. kaip yra ir dabar? Ar buvo su tuo susijusių
ligos protrūkių? Visi prisitai-

Tel. 8 625 53 137. Rokiškis
• Moteris, turinti aukštąjį
pedagoginį išsilavinimą, ieško
darbo. Gali prižiūrėti vaikus, turiu
patirties. Gali prižiūrėti senyvo
amžiaus žmogų. Turi slaugytojos
pažymėjimą ir patirties.
Tel. 8 615 92 745. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu prižiūrėti
senyvo amžiaus žmogų. Turiu
patirties. Galiu dirbti ryte, per
pietus, vakare ir per išeigines.
Tel. 8 625 24 087. Rokiškis
• Galiu dirbti pagalbinių darbininku
statybose. Taip pat turiu licenciją ir
griovimo darbų patirties.
Tel. 8 604 89 459. Rokiškis
• Vyras ieško darbo.
Tel. 8 608 28 256. Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo. Galiu
dirbti pagalbinius darbus. Gali būti
ir trumpalaikiai darbai.
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis
• Ieškau vairuotojo darbo. Turiu

A, B, C, CE, E, TR1, TR2, SZ, SM
kategorijų vairuotojo pažymėjimą ir
95 kodas, vairuotojo kortelę. 20 m.
tolimųjų reisų vairuotojo 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

kė ir laikėsi ribojimų. Kodėl
visi taip greitai susireikšmino? Visi gi esame žmonės.
Kita pusė, pasirinkusieji
priimti tik su GP svečius lygiai taip pat yra žeminami ir
puolami. Tik jau kitos pusės.
Todėl ir sakau, kad nėra pasirinkimo. Nutarimą patvirtino
ir paskelbė greituoju būdu,
patyrėme nemalonumų ir nesklandumų dėl išankstinių rezervacijų, nes jų turime porai
mėnesių į priekį. Buvo ir supykusių klientų, kad tenka atšaukti rezervaciją, nes ne visi
jų svečiai turėtų GP, buvo ir
geranoriškų, kurie suprato
situacijos dviprasmiškumą,
aišku patyrėme nuostolių, keletas klientų žadėjo net nebegrįžti pas mus...
Ir nemažai pasitaiko atvejų, kai ateina klientai, nepriimti į šalia esantį restoraną,
nes jie pasirinko priimti tik
GP turinčius. Viskas būtų
normalu, bet tie klientai sako,
kad buvo išvaryti. Juk tikrai
taip nebuvo, svečiams tiesiog
buvo paaiškinta tvarka.
Žodžiu, ir vienaip blogai,
ir kitaip negerai. Visiems geras nebūsi...
Labai prašau visų mūsų
buvusių, esamų ir būsimų klientų solidarumo, supratimo ir
pagarbos vienas kitam. Laukiame jūsų visų. Stengiamės
prisitaikyti prie sąlygų, kad
tik kuo mažiau nesklandumų
patirtume visi. Mes, aptarnaujantis sektorius juk irgi
žmonės.
Na, pliusas tas, kad po tokių patirčių ir gyvenimiškų
pamokų bent mes nesielgiame akiplėšiškai nuėję į kitas
įstaigas. O kas būtų, jeigu visur taip?
Laura VIDUOLYTĖPUPELIENĖ
Tai yra originalus autoriaus tekstas.

„Rokiškio Sirena“ redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa
su išsakyta nuomone. Skiltyje „Tribūna“ galite pasisakyti visi.
Savo tekstą siųskite el. paštu reklama@rokiskiosirena.lt arba
paprastu paštu adresu: Nepriklausomybės aikštė 12, Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Įmonėje reikalingas teleskopinio
krautuvo vairuotojas.
Tel. 8 672 43 467. Rokiškis

• Ieškau statybininkų segmentinei

tvorai pastatyti. Tel. 8 672 76 403.
Rokiškis
• Siūlau darbą statybose
pagalbiniams darbininkams.
Tel. 8 626 99 150. Rokiškis
• Reikalingas žmogus savomis
darbo priemonėmis galintis supjauti
ir sukrauti 7 kipus medienos
atraižų. Skambinkite po 20 val.
Tel. 8 692 13 892. Rokiškis
• Reikalingas darbą išmanantis
žmogus prieš žiemą suremontuoti
krosnį sodyboje. Tel. 8 685 75 884.
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

Nepriklausomas rajono laikraštis

GARSO TECHNIKA

• Radiotehnika S-90d

kolonėles ir
Kenwood stiprintuvą. Viskas veikia
puikiai. Kaina 190 Eur.
Tel. 8 693 04 817. Rokiškis
• Muzikinį centrą LG. Kaina 25
Eur. Tel. 8 646 49 930. Rokiškis
KITA

• Prekybinį kioską. 2x5 m,

apšiltintas, apsauginės žaliuzės,
elektra. Kaina sutartinė.
Tel. 8 699 61 320. Rokiškis
• Išmanųjį laikrodį. Kaina 150 Eur.
Tel. 8 603 82 518. Rokiškis
• Verpimo ratelį. Kaina 17 Eur.
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Naujus, įkraunamus, įvairius

klausos aparatus. Pagaminti
Čekijoje ir Vokietijoje. Siunčiu nuo
50 Eur. Kaina 50 Eur.
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus įvairius žvejybos tinklus.
Pristatome. Kaina 40 Eur.
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naminius pomidorus 1 kg 1 Eur.
Tel. 8 620 21 782. Rokiškis
• Tepalinį radiatorių. Kaina 25 Eur.
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PERKA

Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Puodą. Kaina 12 Eur.
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Narvą graužikui. Ilgis 77 cm,
plotis 45 cm, aukštis 43 cm, grotos
suslankstomos. Kartu pridedu
namuką, tualetą, dubenėlį, šieninę
ir narvo laikiklius. Subraižyti narvo
šonai iš vidaus. Siunčiu kurjeriu
arba autobusu. Siuntimą apmoka
pirkėjas. Kaina 30 Eur.
Tel. 8 687 35 831. Rokiškis
• Sauskelnes suaugusiems Tena..
Tel. 8 613 79 826. Rokiškis
• Sausas lapuočių malkas. Kaina
280 Eur. Tel. 8 624 90 330.
Rokiškis
• Pašarines bulves. Galiu atvežti.
Tel. 8 683 50 716. Rokiškis
• Dvi šulinių žiedų ir dangčių
gamybos formas. Tel. 8 615 19 401.
Kupiškis
• Dvi metalines dėžes su dangčiais.
Išmatavimai 1,5x2,0x1,25 m ir
1,0x2,0x1,25 m. Metalas tinkamas
priekabų remontui.
Tel. 8 615 19 401. Kupiškis
• Naudotą 38 l aliuminio bidoną.
Kaina 20 Eur. Tel. 8 682 58 345.
Rokiškis
• Metalinį seifą. Kaina 87 Eur.
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• 3 l talpos stiklainiai. 50 vnt.
Vieneto kaina 0,50 Eur.
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Ramundas GM parduoda
kokybiškus, be žievės ir kitų
priemaišų medienos pjuvenų
brikėtus RUF. Viename padėkle
supakuota 960 kg. Kaina 1 padėklo
140 Eur. Atsiimti: Miškininkų 10.,

Rokiškis. Už papildomą mokestį
galime pristatyti iki pirkėjo
sandėlio. Kaina 140 Eur.
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Nedidelius šiaudų ryšulius.
Tel. 8 698 23 123. Rokiškis
• Nebrangiai grynos medienos duris
su staktomis, apvadais, vyriais,
spyna. Plastikines naujas (be stiklų)
vidaus duris. 80 l talpos metalinę
statinę. Tel. 8 679 95 305.
Rokiškis
• Juodžemį. Tel. 8 619 59 979.
Rokiškis
• Naują, pirktą iš vaistinės (yra
čekis) Mirena spiralę.
Tel. 8 682 26 469. Rokiškis
PASLAUGOS

Nepriklausomas rajono laikraštis
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Laisvės g.13

• Perku priekabą 1pts2. Gali būti

netvarkinga. Tel. 8 628 65 180.
Rokiškis
• Pirkčiau dirbamą sodą su namu
Rokiškyje. Tel. 8 624 93 563.
Rokiškis
NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 20 a sklypą Jakšto g., Rokiškyje.

Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320.
Rokiškis
• 4 kambarių butą Taikos g. 9.
Ketvirtas aukštas. 70 kv. m. Be
remonto. Už renovaciją sumokėta.
Kaina 38000 Eur.
Tel. 8 675 44 720. Rokiškis
• Netoli Rokiškio centro, Sodų g.
3 kamb. butą. Antrasis aukštas,
atskiras įėjimas, išvedžiota nauja
elektros instaliacija, plastikiniai
langai, nauji laiptai, pradėtas
remontas. Yra vandentiekis.
Kūrenama kietu kuru. Yra malkinė.
Apsvarstytume galimybę parduoti
išsimokėtinai. Kaina 5800 Eur.

Tel. 8 673 46 003. Rokiškis
• Mūrinį namą su 10 a sklypu
Ramybės g., Rokiškyje (priešais
polikliniką). 3 kambariai, virtuvė,
vonios kambarys, rūsys. Ūkinis
pastatas su garažu. Reikia remonto.
Kaina 42000 Eur.
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Rąstinį namą nusikelti, 6
plastikiniai langai. Kaina 4000 Eur.
Tel. 8 686 02 301. Rokiškis
• Įvairių dydžių namų valdos
sklypus už miškų urėdijos. Graži
vieta, geras susisiekimas, šalia yra
autobusų stotelė. Tel. 8 657 75 999.
Rokiškis
• Sodybą Vanagynės k., prie
asfaltuoto kelio Rokiškis-Obeliai,
11 km nuo Rokiškio. Namas
rąstinis, bendras plotas 59 kv. m. 30
a namų valdos sklypas. Yra šulinys.

Name kelis metus negyventa.
Kaina 5100 Eur. Tel. 8 691 98 690.
Rokiškis
• Garažą prie PC Norfa, 2 korpusas.
Pietinė pusė. Kaina sutartinė.
Tel. 8 682 34 607. Rokiškis
• 1 kambario butą Vilties g. 35
kv. m, 4 aukštas iš 9, plastikiniai
langai, šarvo durys, balkonas.
Kaina 18500 Eur.
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• 2 kambarių butą Liepų g.,
Juodupėje. 51 kv. m. Pirmas
aukštas (pakeltas), yra balkonas.
Kaina sutartinė. Tel. 8 658 23 025.
Rokiškis
• 2 kambarių, 49,35 kv. m butą
P. Širvio g. Penktas aukštas iš
5. Patogus buto išplanavimas
(kambariai nepereinami). Butas
šiltas, šviesus. Su baldais, buitine
technika. Du rūsiai. Arti mokyklos,

darželiai, parduotuvės. Kaina
derinama . Kaina 29500 Eur.
Tel. 8 687 55 242. Rokiškis
• 1 kambario butą Vilties g.,
Rokiškyje. Mūrinis namas, 3
aukštas, 37,29 kv. m, didelis 6 m
ilgio stiklintas balkonas. Kaina
derinama, 22 500 Eur.
Tel. 8 674 22 232. Rokiškis
• Tvarkingą 1 kambario butą.
Tel. 8 692 64 076. Rokiškis
• 4,2 ha žemės sklypą prie pat
Rokiškio miesto ribos. Žemės
paskirtis - inžinerinių tinklų ir jų
aptarnavimo teritorijos, galima
pakeisti pagal Jūsų poreikį. Kaina
28000 Eur. Tel. 8 625 13 670.
Rokiškis
• Namą Rokiškio raj., Lukštų k.
12 km iki Rokiškio. Išsamesnė

informacija telefonu. Kaina 60000
Eur. Tel. 8 695 77 933.
Rokiškis
• 2 kambarių butą Obeliuose. 46,87
kv. m, 1 aukštas, šalia 4,6 a sodo
sklypas. Rami vieta.
Tel. 8 655 58 561. Rokiškis
• Labai geroje vietoje, Panemunėlio
gelež. st,, Klišių km. namą su
ūkiniais pastatais, yra trifazė
elektros instaliacija. 0,28 ha žemės.
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Ant kalvos, gražioje vietoje,
netoli piliakalnių, kalnuotoje
vietovėje, Vaičėnų k., Obelių sen.,
Rokiškio r., sodybą su 2 tvenkiniais
ir 7,1564 ha žemės sklypu. Namas
rąstinis, statytas 1939 m., bendras
plotas 84,67 kv. m. Kaina 29000
Eur. Tel. 8 659 12 691.
Rokiškis
• Mišką su žeme 1 ha.
Tel. 8 620 21 782. Rokiškis
• Sodybą ramioje, gražioje
vietoje. 18 km nuo Rokiškio,
netoli pagrindinio kelio RokiškisPanevėžys. 3,68 ha žemės, 36 a
namų valdos. Ūkinis pastatas,
klėtis, medinė pirtis, šulinys.
Netoliese tvenkinys ir upė
Šetekšna. Kaina 21000 Eur.
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Komercinės paskirties 30 a sklypą
Rokiškio m. Visos komunikacijos,
asfaltuotas privažiavimas. Kaina
7500 Eur. Tel. 8 687 16 351.
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Rokiškis
• 3 kambarių butą. Mūrinis namas,
statytas 1976 m., 4 aukštas, 66,32
kv. m. Šarvo durys, plastikiniai
langai, įstiklintas balkonas,
kokybiškas parketas. Kambariai
nepereinami, vonia ir tualetas
atskirai. Kaina sutartinė.
Tel. 8 677 79 804. Rokiškis
• 1 kambario butą Vilties g. 14,
Rokiškis. Pirmas aukštas, 37 kv.
m, erdvus kambarys su niša. Butas
labai šiltas, be balkono. Kaina
21000 Eur. Tel. 8 673 10 835.
Rokiškis
• 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, Juodupės
mst., Rokiškio raj. 6 a žemės. 2
kambariukai, palėpė, po namų
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
NUOMA

• Šalia Rokiškio išnuomojamas
namelis. Visos komunikacijos,

SEKMADIENIS 08.29

ŠEŠTADIENIS 08.28
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05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Kelias, nuvilnijęs
į laisvę
07:00 Išpažinimai
07:30. Sunė prieš Sunę
09:00 Labas rytas,
Lietuva
12:00 Lokiai namuose
12:50 Metų laikų kaita
13:45 Kelionių atvirukai
14:00 Hadsonas ir Reksas
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų
koncertas
17:30 Klauskite daktaro
18:30 Žinios
19:00 Dėmesio. Kamera.
Eteris
20:30 Panorama
21:00 Maestro
22:10 Mūsų pirmosios
atostogos

06:00 Himnas
06:02 (Ne)emigrantai
07:00 Veranda
07:30 Šventadienio mintys
08:00 Išpažinimai
08:30 Ryto suktinis
su Zita Kelmickaite
09:00 Gyventi kaime gera
09:30 Svajoja vaikai
10:00 Gustavo
enciklopedija
10:30 Lietuvos
tūkstantmečio vaikai.
Šeimų turnyras
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Maži, bet ypatingi:
vėžliai
12:50 Salų gamtos
slėpiniai 2
13:45 Puaro
15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Duokim garo!

8 psl.
23:50 Greiti ir įsiutę 6
02:00 Tulpės, meilė, garbė ir
dviratis
02:20 Mūsų pirmosios
atostogos
03:35 Metų laikų kaita
04:00 Kelionių atvirukai
04:15 Puaro
04:30 Hadsonas ir Reksas

06:35 Madagaskaro pingvinai
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
11:30 Laukinė karalystė 3
12:20 Kenoloto
12:22 Laukinė karalystė 3

18:00 Savaitė su „Dviračio
žiniomis"
18:30 Žinios
19:00 Keliai. Mašinos. Žmonės
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Viktorija
21:50 Seserų Fontanų siuvykla
23:40 Mano Afrika
02:20 Mūsų pirmosios atostogos
04:00 Kelionių atvirukai
04:15 Puaro

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 Liūtas karalius
11:15 Laukinė karalystė
12:20 Kenoloto
12:22 Laukinė karalystė

12:50 Kambarys ant šluotos
13:30 Mes nusipirkom zoologijos
sodą
16:05 Ekstrasensų mūšis
17:20 Kenoloto
17:22 Ekstrasensų mūšis
18:30 TV3 žinios
19:30 Garfildas 2
19:35 Eurojackpot
19:40 Garfildas 2
21:10 Čia buvo Saša
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Čia buvo Saša
23:15 Pabrolių nuoma
01:10 Juodoji pantera
04:00 Tobulos kopijos

06:25 Broliai meškinai.
Nuotykių ieškotojai
06:55 Bunikula
07:25 Neramūs ir triukšmingi
07:55 Šaunusis Skūbis-Dū
08:25 Tomas ir Džeris
08:55 Beprotiškos melodijos

12:35 Daktaras Dolitlis
14:15 Delfinų sala
16:10 Kobra 11
17:20 Kenoloto
17:22 Kobra 11
18:30 TV3 žinios
19:30 Piktadarės istorija 2
22:00 Londono bulvaras
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Londono bulvaras
00:05 Įsikūnijęs blogis
01:50 Pabrolių nuoma
03:50 Indianapolis.
Nepaprasta drąsa

06:25 Broliai meškinai.
Nuotykių ieškotojai
06:55 Bunikula
07:25 Neramūs ir triukšmingi
07:55 Šaunusis Skūbis-Du
08:25 Tomas ir Džeris
08:55 Beprotiškos melodijos
09:25 Ant bangos
11:10 Šarlotės voratinklis

09:10 Didysis šunų
pabėgimas
11:00 Tomas ir Džeris
12:40 Šaunusis penketukas 2
14:30 Kitokia Pelenės istorija
16:25 Bėgimas džiunglėse
18:30 Žinios
19:30 Monstrų viešbutis 2
21:15 Kvaišų atostogos
23:20 Zūlanderis 2
01:25 Naktinė apgultis

13:55 Ekstrasensai tiria
16:10 Gordono Ramzio
virtuvės košmarai
17:20 Spec. būrys. Išlieka
stipriausi
18:25 Tie, kurie žudo
19:30 Kaukės
22:00 Didysis meistras
00:25 Laukinės aistros.
Karšta ketveriukė
02:15 Keršto kraujas

06:00 Info komentarai
su Arnu Mazėčiu
07:00 Pričiupom!
07:30 Negyvenamose salose su
Beru Grilsu
08:30 Miško atspalviai
09:00 Kova už būvį
11:15 Geriausi šuns draugai
11:45 Negyvenamose salose
su Beru Grilsu
12:55 Atranka. Išlieka
stipriausi

05:10 Lietuvos ženklai prie
Laptevų jūros
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 Deutsche Welle pristato:
Keliautojo dienoraštis

13:05 Sutrikusi mafija
15:05 Krokodilas Dandis 2
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Nepaprastas ŽmogusVoras 2
22:15 Karštas plienas
00:30 Trise valtimi. Gamtos
šauksmas
02:20 Kvaišų atostogos

12:55 Atranka. Išlieka stipriausi
13:55 Ekstrasensai tiria
16:10 Gordono Ramzio virtuvės
košmarai
17:20 Spec. būrys.
Išlieka stipriausi
18:25 Tie, kurie žudo
19:30 Mirtinas ginklas
20:30 Paskutinis laivas
22:30 Legendų biuras
23:40 Narkotikų prekeiviai
00:55 Didysis meistras
03:10 Laukinės aistros. Karšta
ketveriukė

06:00 Info komentarai
su Arnu Mazėčiu
07:00 Pričiupom!
07:30 „Galiūnų Pasaulio
komandinė taurė 2021“ Kaunas
08:30 Tauro ragas
09:00 „Lietuvos galiūnų
čempionato I-asis etapas“.
Šilalė
10:05 Kova už būvį
11:15 Geriausi šuns draugai
11:45 Negyvenamose salose su
Beru Grilsu

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 Deutsche Welle pristato:
Greitis

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 Laumės juosta
20:00 Žinios
20:30 „Paskutinė atostogų
diena“
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten.
Pokalbiai
00:00 „Triguba apsauga“
02:00 „Vieno nusikaltimo
istorija“
03:35 „TV Europa pristato. Vyrų
šešėlyje“. Marija PečkauskaitėŠatrijos Ragana
03:55 Kaimo akademija
04:20 Laikykitės ten
05:00 Kaimo akademija
05:40 Vantos lapas

11:00 „TV Europa pristato. Vyrų
šešėlyje“. Marija PečkauskaitėŠatrijos Ragana
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 Laumės juosta
20:00 Žinios
20:30 Lietuvos miestai
21:30 „24/7“
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten
00:00 „Triguba apsauga“
02:00 „Vieno nusikaltimo istorija“
03:35 „TV Europa pristato. Vyrų
šešėlyje“. Marija PečkauskaitėŠatrijos Ragana
03:55 Kaimo akademija
04:20 Laikykitės ten
05:00 Kaimo akademija
05:20 Mažos Mūsų Pergalės
05:30 Krepšinio pasaulyje

ANTRADIENIS 08.31

PIRMADIENIS 08.30

Ieškokite prekybos centruose!
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 Savaitė su „Dviračio
žiniomis“
13:30 Mūsų gyvūnai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena,
Lietuva
16:20 Kalnų daktaras
17:10 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 „Tredstounas“

05:05 Šoka Lietuva
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 Maestro
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:20 Kalnų daktaras
17:10 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda
19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Triumfo kelias. Jonas
Karolis Chodkevičius
22:30 Dviračio žinios
23:00 „Tredstounas“

23:55 Grančesteris
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Daiktų istorijos
02:00 LRT radijo žinios
02:05 LRT forumas
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Savaitė
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Šoka Lietuva
05:15 Ponių rojus

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
09:45 Marčios
11:45 Midsomerio žmogžudystės
12:40 Kenoloto
12:42 Midsomerio žmogžudystės

23:45 Grančesteris
00:30 Po laukinę gamtą
01:05 (Ne)emigrantai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Triumfo kelias. Jonas Karolis
Chodkevičius
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Ryto suktinis
04:30 Keliai. Mašinos. Žmonės
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Kuršių nerija
05:15 Ponių rojus

05:40 Gyvenimo išdaigos
06:15 Vėžliukai nindzės
06:40 Ančiukų istorijos
07:05 Madagaskaro pingvinai
07:35 Karštai su tv3.lt
08:35 Meilės sūkuryje
09:45 Laikyti ir paleisti
11:45 Midsomerio žmogžudystės
12:40 Kenoloto

14:00 Gyvenimo išdaigos
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Karštai su tv3.lt
20:30 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Specialiosios snaiperių
pajėgos
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Specialiosios snaiperių
pajėgos
00:10 Kaulai
01:15 Havajai 5.0
02:10 Perėja

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

12:42 Midsomerio žmogžudystės
14:00 Gyvenimo išdaigos
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Prieš srovę
20:30 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Raudonoji aušra
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Raudonoji aušra
00:15 Kaulai
01:15 Havajai 5.0
02:15 Perėja
03:15 Vieniši tėvai
03:45 Kaulai
04:50 Gyvenimo išdaigos
05:20 Snieguolė ir septyni
nykštukai

06:30 Balta - meilės spalva

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 Paranoja
00:40 Strėlė
01:40 Karštas plienas
03:30 Volkeris, Teksaso
reindžeris
05:00 Du gyvenimai

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

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 Mergina traukiny
00:45 "Strėlė
01:45 Paranoja
03:30 Volkeris, Teksaso
reindžeris
05:00 Du gyvenimai

06:15 CSI. Majamis
07:15 Mano virtuvė geriausia
08:35 Teisingumo agentai
09:40 Pėdsakas
10:35 Herbas ar skaičius. Pasaulio

16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Naujokai
18:30 Herbas ar skaičius. Pasaulio
stebuklai
19:30 Snaiperis
20:30 Pričiupom!"
21:00 Tardymas
22:45 Mirtinas ginklas
23:45 Legendų biuras
00:55 Narkotikų prekeiviai
02:05 Snaiperis

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“

stebuklai
11:35 Naujokai
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. Pasaulio
stebuklai
19:30 Snaiperis
20:30 Pričiupom!
21:00 Vertikali riba
23:30 Tardymas
01:15 Greitojo reagavimo būrys
02:15 Snaiperis

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“
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12:00 TV parduotuvė
12:15 Mažos Mūsų Pergalės
12:30 Kaimo akademija
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 Partizanų keliais
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 „TV Europa pristato. Vyrų
šešėlyje“. Žibutė-Rozalija Preibytė
04:50 „Reali mistika“
05:30 Nauja diena
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baldai, dušo kabina, tualetas,
židinys, šalia yra malkinė. Galimi
įvairūs nuomos variantai – tiek
trumpalaikė, tiek ilgalaikė nuoma.
Tel. 8 699 61 320.
Rokiškis
• Išnuomoju antrą aukštą
nuosavame name. 3 kambariai,
virtuvė atskira, tualetas. Baldai,
buitinė technika, aikštelė
automobiliams. Pirmame
aukšte šeimininkai, tad norėtųsi
ramybės. 150 Eur. + mokesčiai už
komunalines paslaugas. Kaina 150
Eur. Tel. 8 674 22 216.
Rokiškis
• Išnuomojamas 2-jų kambarių
butas. Butas tvarkingas, nauja
buitinė technika. Tel. 8 667 24 327.
Rokiškis
• Išsinuomočiau 1 kambario butą.
Tel. 8 636 35 260. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti vieno
kambario butą Rokiškyje arba
Kavoliškyje. Kaina 110 Eur.
Tel. 8 628 75 022. Rokiškis
• Išnuomoju tvarkingą garažą
Gruodžio g. Tel. 8 685 25 889.
Rokiškis
• 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

Rokiškis
• 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

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Nešiojamuosius kompiuterius

ne komplekte. Tel. 8 648 73 565.
Rokiškis
MAISTO PRODUKTAI

• Kaimiškai augintų mėsinių

PRAŠO PADOVANOTI

viščiukų skerdieną. 5 Eur/kg.
Rokiškio raj. Tel. 8 631 88 901.
Rokiškis
• Pomidorus 1 kg – 1,3 Eur.
Rokiškyje galiu atvežti.
Tel. 8 615 60 138. Rokiškis
• Vidutinio dydžio augintus lauke
pomidorus. Yra tamsios spalvos
slyvinių. Tel. 8 621 51 320.
Rokiškis
• Šviežiai suktą medų. Turiu
pavasarinio ir vasaros. Labai
skanus. Kaina 4 Eur.
Tel. 8 621 25 037.
Rokiškis

• Gal kas turite padovanoti mažą

MOBILIEJI TELEFONAI

• Samsung S8. Pilnas komplektas.

Skilęs priekinio ekrano stiklelis,
naudotis netrukdo. Kaina 75 Eur.
Tel. 8 670 11 657. Rokiškis
• Naują stiklinį Redmi Note 6 Pro
dangtelį. Kaina 5 Eur. Tel. 8 601 14
335. Rokiškis
• Be defektų LG G2 Mini. Kaina 30
Eur. Tel. 8 694 01 027. Rokiškis
• Be defektų Xaiomi Redmi 7A.
Kaina 60 Eur. Tel. 8 694 01 027.

pūkuota katinėlį (patinėlį).
Tel. 8 623 84 828. Rokiškis
• Gal turite užsilikusių senų
nenaudojamų virtuvinių baldų,
skalbimo mašiną, šaldytuvą
ar kitus baldus, galėtumėte
padovanoti jaunai šeimai, būtume
labai dėkingi. Tel. 8 607 24 432.
Rokiškis
• Gal kas galėtų padovanoti seną
nenaudojamą sodo traktoriuką.
Arba parduoti už simbolinę kainą.
Tel. 8 678 81 317. Rokiškis
• Gal kas turi padovanoti veikiantį,
geros būklės šaldytuvą. Su
atvežimu ir užnešimu į 4 aukštą.
Neturiu transporto ir sveikatos.
Ačiū už supratimą.
Tel. 8 646 51 495. Rokiškis
PREKĖS VAIKAMS

• Sulankstomas vaikiškas sūpynes.
Tinkamos ir naudoti kambaryje.
Kaina 15 Eur. Tel. 8 674 12 217.
Rokiškis

• Geros būklės sportinį vežimėlį.

Kaina 35 Eur. Tel. 8 678 00 250.
Rokiškis
• 3 dalių vaikišką vežimėlį. Kaina
75 Eur. Tel. 8 678 00 250.
Rokiškis
• Puikią Lauksvoje pagamintą lovą
su Lono čiužiniu. Yra labai didelis
stalčius patalams sudėti. Matmenys:
2110×880 m. Rokiškyje atvežu.
Kaina 150 Eur. Tel. 8 682 36 492.
Rokiškis
RASTA\PAMESTA

• Dingo žalia papūga pilka galvyte.

Mačiusius prašome pranešti.
Tel. 8 613 18 119. Rokiškis
• Gruodžio g-vėje paklydo jauna
katytė. Trijų spalvų. Atsiliepia
šaukiama Murka. Tel. 8 686 26 668.
Rokiškis
STATYBINĖ ĮRANGA

• Pigiai 20 kW šildymo katilą

su ketaus durelėmis. Pagamintas
Stropuvos gamykloje, geltonos
spalvos. Tel. 8 687 18 224.
Rokiškis
• Ketaus šulinio dangtį. Tarybinis,
aukštas. Kaina 35 Eur. Tel. 8 687
18 224. Rokiškis
• Žvyrą, skaldą, maišytą betoną. Iki
3 t. Atvežu. Kaina 40 Eur.
Tel. 8 615 60 138. Rokiškis
• Geros kokybės pjautą statybinę
medieną. Tel. 8 618 33 452.

Rokiškis
• Trifazį diskinį pjūklą. Išilginis
ir skersinis pjovimas su 30 cm
obliavimu. Tel. 8 627 71 703.
Rokiškis
• Mažai naudotą Esant firmos
vienfazį pusautomatį kempą.
Kaina 200 Eur. Tel. 8 646 75 905.
Rokiškis
• Pjautą medieną.
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• 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. Kaina 220
Eur. Tel. 8 620 55 819.
Rokiškis
VAIZDO TECHNIKA

• Geros būklės televizorių Samsung
6 Series Smart TV. Įstrižainė 125
cm. Prijungiamas internetas, veikia
visos funkcijos. Kaina 400 Eur.
Tel. 8 627 57 222. Rokiškis

www.rokiskiosirena.lt

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

„Swedbank“
gerina šių metų
ekonominę
prognozę

„Swedbank“ iki 4,2 proc.
pagerino šių metų Lietuvos
ekonomikos augimo prognozę, šalies ūkiui pirmąjį šių
metų pusmetį spurtavus greičiau, nei tikėtasi, tačiau kitų
metų prognozę sumažino iki
3,5 proc.
Balandį „Swedbank“ ekonomistai prognozavo, kad Lietuvos bendrasis vidaus produktas
(BVP) šiemet paaugs 3 proc.,
kitais metais – net 4,9 proc.
„Mūsų pagridninė prielaida
yra ta, kad virusas su delta ir
galimai kitomis atmainomis plis
ir toliau“, – apžvalgos pristatymo renginyje sakė vyriausiasis
„Swedbank“ ekonomistas Nerijus Mačiulis. Anot jo, ekonominės pasekmės šiuo metu yra
gerokai mažesnės nei pirmųjų
pandemijos bangų metu, daugumai verslų ir gyventojų prisitaikius prie situacijos.
BNS inform.
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Rugpjūčio 27-oji,
penktadienis,
35 savaitė
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Šaltibarščių sumuštiniai

LAISVALAIKIUI

Iki Naujųjų liko 126 dienos
Saulė teka 6.14 val.,
leidžiasi 20.27 val.
Dienos ilgumas 14.13 val.
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius
šiandien švenčia:

Aušrinė, Cezarijus, Geidas,
Geidbutas, Geidė, Geidys,
Monika, Mudrė, Tolvyda,
Tolvydas.
Rytoj: Augusta, Augustas,
Augustė, Augustina, Augustinas,
Mėta, Patricija, Steiginta,
Steigintas, Steigvilas, Steigvilė,
Stengvilas, Stengvilė.
Poryt: Adolfas, Barvydas,
Gaugvilė, Nirgunda, Nirgundas,
Nirmeda, Nirmedas, Sabina,
Svaidargas, Svaidargė,
Svaigauda, Svaigaudas.

Dienos citata

„Laimė teikia naudos kūnui,
o sielvartas stiprina
sielos galią"
(M. Prustas).

Šiandien pasaulio
istorijoje

1813 m. Drezdeno mūšyje
Napoleono 130 tūkst. karių armija sutriuškino jungtinę austrų,
rusų ir prūsų 200 tūkst. kareivių
armiją.
1828 m. pagal Rio de Žaneiro sutartį, pasibaigus karui tarp
Brazilijos ir Argentinos, Urugvajus oficialiai tapo nepriklausoma
valstybe.
1859 m. JAV Pensilvanijos
valstijoje kompanija "Seneca Oil"
išgręžė pirmąjį komerciškai naudingą naftos gręžinį.
1939 m. Vokietijos šiaurėje
į orą pakilo pirmasis reaktyvinis
lėktuvas "Heinkel HE 178".
1962 m. Veneros kryptimi
paleistas JAV kosminis aparatas
"Mariner II".
1991 m. Moldova paskelbė
apie savo nepriklausomybę nuo
Sovietų Sąjungos.
1995 m. Izraelis ir Palestinos
išlaisvinimo organizacija (PIO)
Kaire pasirašė susitarimą dėl
palestiniečių autonomijos Gazoje išplėtimo į vakarinį Jordano
krantą.

Šiandien Lietuvos
istorijoje

1991 m. Aukščiausioji Taryba-Atkuriamasis Seimas priėmė nutarimą
"Dėl visiško TSRS ginkluotųjų pajėgų
išvedimo iš Lietuvos Respublikos".

Post scriptum
Kaip palinkėsi,
taip tau atlinkės.

Ingredientai:
• 2 riekės duonos
• kiaušinis (kietai virtas)
• nedidelis agurkas
• virtas nedidelis burokėlis
• 1 šaukštelis grietinės
• saujelė krapų
• saujelė svogūnų laiškų
•žiupsnelis druskos

Gaminimas:
Duoną paskrudinti skrudintuve ar sausoje
keptuvėje iš abiejų pusių. Kiaušinį ir agurką
supjaustyti smulkiais kubeliais. Svogūnų laiškus ir krapus smulkiai sukapoti. Išmaišyti su
grietine ir druska. Kiaušinių masę dėti ant duonos riekelių. Burokėlį supjaustyti plonomis
riekelėmis ir dėti ant sumuštinių.

Lietuva priims iki 200 afganistaniečių,
jų poreikiams skirs 600 tūkst. eurų
Daugiausia pirmakursių priėmė
VU, jo studijų programos –
populiariausios
Daugiausia pirmakursių
šiemet priėmė Vilniaus universitetas (VU), jo studijų
programos buvo populiariausios, rodo bendrojo priėmimo duomenys.

Sutartis su VU pasirašė
per 4 tūkst. jaunuolių: 3504
jų įstojo į valstybės finansuojamas vietas, 608 už mokslą
mokės patys, trečiadienį pranešė Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam
priėmimui organizuoti (LAMABPO).
Kauno technologijos universitetas sudarė mažiau nei
1,3 tūkst. sutarčių: 1158 priėmė į valstybės finansuojamas
vietas, 99 – į valstybės nefinansuojamas vietas.
Panašiai atrodo ir priėmimas į Vilniaus Gedimino
technikos universitetą. Čia
sutartys su 1070 jaunuolių sudarytos dėl studijų valstybės
finansuojamuose vietose, su
173 – valstybės nefinansuojamuose vietose.
Tarp kolegijų populiarumą
išlaikė Vilniaus kolegija, joje
studijuos 1835 pirmakursiai:
1242 gaus valstybės finansavimą, 593 jo nesulauks.
Į Kauno kolegiją priimta
per 1,5 tūkst. jaunuolių. Trečią vietą užėmusi Socialinių
mokslų kolegija, kaip ir per-

nai, priėmė per 1 tūkst. pirmakursių į valstybės nefinansuojamas vietas. Nė vienas
jaunuolis čia nestudijuos už
valstybės lėšas.
Daugiausia – 236 – valstybės finansuojamų vietų surinko VU teisės studijų programa.
195 pirmakursiai priimti į
Kauno technologijos universiteto studijų programą „Programų sistemos“, 170 – į mediciną VU, 150 – į politikos
mokslus VU.
Populiariausių valstybės finansuojamų studijų programų
dešimtuke septynios dėstomos
VU.
Tarp kolegijų daugiausia –
169 – valstybės finansuojamų
vietų gavo Vilniaus kolegijoje
dėstoma tarptautinio verslo programa bei toje pačioje
mokykloje mokama bendrosios praktikos slauga – 78,
valstybė mokės už 77 jaunuolių, pasirinkusių automobilių
techninį eksploatavimą Kauno
technikos kolegijoje, studijas.
Šiais metais į aukštąsias
mokyklas priimti 18 tūkst.
769 pirmakursiai. Du trečdaliai jų – 12 tūkst. 560 – gaus
valstybės finansavimą studijoms. Be to, užimta 99 proc.
valstybės studijoms numatytų
vietų.
BNS inform.

Lietuvos apgyvendinimo įstaigos šiemet
sulaukė 22,5 proc. mažiau svečių
Lietuvos apgyvendinimo
įstaigose šių metų pirmąjį pusmetį apsistojo 615,3
tūkst. svečių – 22,5 proc.
mažiau nei 2020 metų sausį–birželį. Užsienio turistų
skaičius šiemet smuko 58,7
proc. iki 111,6 tūkst., šalies
gyventojų – 3,8 proc. iki
503,7 tūkstančio.

Vien antrąjį šių metų ketvirtį apgyvendinimo įstaigose apsistojo 492,7 tūkst.

turistų, arba 75,4 proc. daugiau nei per atitinkamą 2020
metų laikotarpį, iš jų užsieniečių – 71,3 tūkst., arba 55,5
proc. daugiau, išankstinius
duomenimis pranešė Statistikos departamentas. Nakvynių
skaičius pirmąjį pusmetį siekė
1,545 mln., antrąjį ketvirtį –
1,195 mln., arba atitinkamai
daugiau 13,8 proc. mažiau ir
79,9 proc. daugiau nei atitinkamu 2020-ųjų laikotarpiu.
BNS inform.

Lietuva priims iki 200
afganistaniečių, jų poreikiams užtikrinti numatyta
apie 600 tūkst eurų, nusprendė Vyriausybė.

„Projektas parengtas atsižvelgiant į sudėtingą situaciją Afganistane, kad
iškilusi grėsmė Afganistano
piliečiams, kurie talkino Lietuvos ir kitų NATO šalių ginkluotosioms pajėgoms ir su
jais giminystės ryšiais saistomiems asmenims“, – rašoma
Vyriausybės nutarime.
Sprendimu Krašto apsaugos ministerijai pavesta
organizuoti ne daugiau kaip
200 tokių afganistaniečių
perkėlimą į Lietuvą ir jų poreikių užtikrinimą čia.
„Tikslų skaičių jau mes
žinome, jis mažesnis, bet
taip įrašyta pagal Migracijos
komisijos sprendimą“, – po
ministrų kabineto posėdžio
sakė krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas.
„Preliminari suma, reikalinga Afganistano piliečiams
perkelti, apgyvendinti yra
600 tūkst. eurų“, – pridūrė
jis.
Pasak ministro, ši suma
padengs jų apgyvendinimo
ir išlaikymo išlaidas, iki kol

šiems žmonėms bus suteiktas
pabėgėlių statusas.
Kaip BNS informavo Krašto apsaugos ministerija, už šią
sumą bus mokami komunaliniai mokesčiai, užtikrinamas
maitinimas, maisto ir skalbinių vežiojimas, higienos priemonės afganistaniečiams ir
kitos būtinosios jų reikmės.
Afganistaniečių šeimos įsikuria Raseinių technologijos
ir verslo mokyklos bendrabutyje bei Raseinių pagalbos
šeimai namuose. Kiekviena
šeima turi po atskirą kambarį,
didesnėms šeimoms suteikiami du kambariai.
„Ministerija tarpininkauja,
glaudžiai dirba su savivaldybe, į procesą įsitrauks ir kitos ministerijos – Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija,
Švietimo, Mokslo ir Sporto
Ministerija, kurios turi integracijos programas“, – teigiama ministerijos atsakyme.
Trečiadienio popietę į Lietuvą atskraidinta dar pusšimtis lietuvių kariams padėjusių
afganistaniečių ir jų šeimų
narių. Naktį iš antradienio į
trečiadienį į Vilnių jau atskraidinta 14 afganistaniečių vertėjų su šeimomis, iš viso – 50
asmenų.
„Kaip žinia, šiandien yra

jau dabar parskraidinta į Lietuvą šimtas Lietuvos kariuomenei talkinusių afganų ir jų
šeimos narių. Šiandien bus
atskraidinta dar pusė šimto
po kelių valandų ir, greičiausiai, kitą dieną dar paskutinė
nedidelė grupelė. Paskutiniai
sugrįš mūsų kariai“, – vėliau
spaudos konferencijoje sakė
ministras.
Oficialiai afganistaniečių
vertėjų evakuacijos operacija
pabaigta ketvirtadienį.
Jie laikinai apgyvendinti
Raseinių rajono savivaldybėje – ten numatyta apgyvendinti visus į Lietuvą perkeliamus afganistaniečius.
Su Lietuvos kariuomene
Afganistane darbo sutartis iš
viso turėjo 115 vertėjų.
Anksčiau skelbta, kad išgabenimo į Lietuvą laukia
apie 100 Lietuvos kariams
padėjusių vertėjų bei jų šeimų narių, bijančių, kad Talibanas gali mėginti su jais
susidoroti.
Afganistano kontrolę rugpjūčio viduryje, išvykstant
paskutiniams JAV kariams,
perėmė Talibanas, užėmęs
sostinę Kabulą. Nuo to laiko
išvykti iš Afganistano tapo
sudėtinga.
BNS inform.

Partijų susitarimą dėl švietimo planuojama pasirašyti rugsėjo 1-ąją
Partijų susitarimą dėl švietimo planuojama pasirašyti rugsėjo 1-ąją, sako švietimo, mokslo ir
sporto ministrės atstovas spaudai
Dainoras Lukas.
Pasak jo, susitarimą dėl Lietuvos švietimo politikos 2021–2030
metais parlamentinių partijų lyderiai
turėtų pasirašyti Seime.
„Planuojama pasirašyti rugsėjo 1
dieną. Susitarimą tikrai pasirašo parlamentinės Seimo partijos, turinčios
savo frakcijas Seime. Dar aptariamas Lietuvos savivaldybių asociacijos, Švietimo tarybos, prezidentūros
vaidmuo pasirašant sutartį“, – BNS
sakė D. Lukas.
Susitarimas apima beveik dvi
dešimtis konkrečių įsipareigojimų
švietimo srityje, numatyti aštuoni
siektini sėkmės ir trys siektini finansiniai rodikliai iki 2024-ųjų, 2027ųjų.
Vis dėlto susitarimą kritikuoja
profesinės sąjungos – trijų profsąjungų lyderiai tvirtina, kad „pas-

kubomis parengtas abstrakčių tezių
juodraštis, pavadintas nacionaliniu
susitarimu, neatlaiko elementarios
kritikos“. Dokumento rengėjai akcentuoja, kad tai yra „partijų susitarimas“, o rengiant dokumentą profesinėms sąjungoms atstovavo Švietimo
taryba.
Dokumente kalbama apie didesnį
savivaldybių savarankiškumą panaudojant švietimo lėšas, siekius integruoti kultūros ir meno priemones į
ugdymo procesą, stiprinti profesinį
ugdymą, plėsti neformalų švietimo
krepšelį skiriant jį darželinukams, galimybes tapti mokytojais kitų profesijų atstovams, taikyti vienodus minimalius stojimo reikalavimus visiems
stojantiems ir kt.
Taip pat deramasi įtraukti konkrečius „sėkmės rodiklius“, pavyzdžiui,
dėl vienam mokiniui ir studentui
tenkančių lėšų didinimo. Tai pat numatoma, jog mokytojų ir dėstytojų
atlyginimai turi kilti atitinkamai iki
130 proc. ir 150 proc. vidutinio darbo
užmokesčio iki 2024-ųjų pabaigos.

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

Kaip BNS sakė vienas iš susitarimo derybinės grupės dalyvių, Seimo
Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas Laisvės partijos atstovas
Artūras Žukauskas, tarp kitų svarbesnių susitarimo įsipareigojimų
numatyta didinti vaikų įtraukimą į
ikimokyklinį ugdymą, didinti standartus atitinkančių mokyklų skaičių,
pasiekti, kad visos mokyklos turėtų
fizines ar virtualias STEAM (gamtos
mokslų, technologijų, inžinerijos ir
matematikos) laboratorijas ir kt.
Taip pat numatyta siekti, kad
bent 35 proc. abiturientų iš socialiai pažeidžiamų šeimų studijuotų
aukštosiose mokyklose, kad bent 60
proc. baigusiųjų aukštąjį mokslą įsidarbintų išsilavinimą atitinkančiose
darbo vietose. Numatyti finansiniai
įsipareigojimai didinti bendrojo ugdymo, studijų ir mokslinių tyrimų
finansavimą, siejant artėjant prie
EBPO vidurkio.
Susitarimas turėtų galioti iki
2030-ųjų.
BNS inform.
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Orų prognozė rugpjūčio 27-30 d.
Diena
Debesuotumas
Rugpjūčio 27 d.

Temperatūra
Naktį 10
Dieną 22

Vėjas
R,
2-6 m/s

Rugpjūčio 28 d.

Naktį 14
Dieną 21

R,
4-9 m/s

Rugpjūčio 29 d.

Naktį 13
Dieną 21

P,
4-9 m/s

Rugpjūčio 30 d.

Naktį 13
Dieną 22

R,
3-8 m/s

Pastabos

Dėl parengto Panevėžio apskrities Rokiškio rajono (savivaldybės)
Rokiškio kaimiškosios seniūnijos Moškėnų kadastro vietovės
žemės reformos žemėtvarkos projekto viešo svarstymo

Rugpjūčio 20-osios kryžiažodžio atsakymai:

Vertikaliai: Svarainis. Agnis. Alus. Totoriai. Ledas. Aleliuja. Italikai. Tad. Naganas. Pasyvas.
Asarakas. Sara. Kol. Sadas. Rb. Laivė. Samarančas. Ostija. Lapaitė. Asama. Kama. Aas.
Horizontaliai: Lo. Valinskas. Valeta. Oita. Rudagalvis. Vasalas. Ėja. Sinas. Am. Ant. Karas.
Io. Asadas. Estai. KAM. Ol. Pasala. Retas. RAM. Failas. Kapa. Gaidys. Na. Niu. Varčia. „Ji“.
Arbata. Skalsa. Sės.
Pažymėtuose langeliuose: PJUVENOS.
AUGALAI

• Žieminius kvietrugius sėklai
Meloman. Tel. 8 618 60 325.
Rokiškis
BALDAI

• Sofą ir du fotelius. Kaina 50 Eur.

Tel. 8 687 47 330. Rokiškis
• Geros būklės ištiesiamą minkštą
kampą ir 2 fotelius. Kaina 130 Eur.
Tel. 8 604 09 285. Rokiškis
• Rudos spalvos fotelį. Patogus

sėdėti. Kaina 20 Eur.
Tel. 8 604 09 285. Rokiškis
• Rašomąjį stalą su pakabinamomis
ir pastatomomis spintelėmis.
Tel. 8 695 15 135. Rokiškis
• Minkštą kampą (ištiesiamas). Dvi
patalynės dėžės. Kaina 150 Eur.
Tel. 8 610 41 937. Rokiškis
• Visiškai naują virtuvinį
komplektą. Išsamesnė informacija
telefonu. Kaina 300 Eur. "Tel. 8
622 29 819. Rokiškis
• Naudotą rašomąjį stalą su spinta
ir kėde. Kaina 70 Eur.

Tel. 8 618 60 493. Rokiškis
• Ąžuolinį apvalų stalą. Ramunės
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
BUITINĖ TECHNIKA

• Naują vandens šildytuvą. Talpa 45
l. Kaina 40 Eur. Tel. 8 610 10 342.

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyrius
(toliau ‒ Skyrius) informuoja, kad 2021-08-25 ‒ 2021-09-09, darbo dienomis
nuo 10.00 iki 15.45 val., Skyriuje, Rokiškio m., P. Cvirkos g. 7, 204 kab., bus eksponuojamas ir viešai svarstomas parengtas Panevėžio apskrities Rokiškio rajono (savivaldybės) Rokiškio kaimiškosios seniūnijos Moškėnų kadastro vietovės
žemės reformos žemėtvarkos projektas (toliau ‒ Projektas).
Projekto autorius 2021-08-25 ir 2021-09-09 nuo 10.00 iki 15.00 val. bus Skyriuje ir galės atsakyti į iškilusius klausimus.
Suinteresuoti asmenys iki 2021-09-09 savo pasiūlymus ir pretenzijas dėl Projekto Skyriui gali pateikti raštu, el. paštu: rokiskis@nzt.lt.
Projekto viešo svarstymo rezultatų aptarimas vyks 2021-09-10 14.00 val. Skyriuje, Rokiškio m., P. Cvirkos g. 7, 204 kab.
Atvykti susipažinti su parengtu projekto ar į projekto viešą svarstymą bus
galima tik iš anksto užsiregistravus tel. 8 706 85 804, tel. 8 706 85 793 arba el.
paštu: rokiskis@nzt.lt.
Rokiškis
• Mažai naudotą šaldytuvą
Standart. Apie 150 cm aukščio.
Galioja gamintojo garantija.
Kaina 70 Eur. Tel. 8 626 75 848.
"Rokiškis
• Gerai veikiančią skalbimo mašiną
Beko. Kaina 40 Eur.
Tel. 8 679 94 126. Rokiškis
• Gruzdintuvę. Karšto oro garais.
Tel. 8 676 76 509. Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną Čaika
134. Kaina 72 Eur.
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Tarkavimo mašiną. Kaina 20 Eur.
Tel. 8 646 49 930. Rokiškis
• Nerūdijančio plieno statinę. Kaina
40 Eur. Tel. 8 692 64 076.
Rokiškis

• Šaldytuvą su šaldikliu. Kaina 60

Eur. Tel. 8 601 71 758.
Rokiškis
• 6 stalčių šaldiklį Snaigė. Kaina 45
Eur. Tel. 8 604 18 339.
Rokiškis
DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Naują suknelę LOL. Ilgis 64 cm,

liemuo 30 cm. Kaina 10 Eur.
Tel. 8 604 87 522. Rokiškis
• Naują puošnią suknelę. Kaspinas
nusegamas. Ilgis 60 cm, liemuo 30
cm. Kaina 10 Eur. Tel. 8 604 87
522. Rokiškis
• Naujus sportinius batus Umbro.
41 dydis, mažinti, vidpadis 26 cm.
Kaina 25 Eur. Tel. 8 679 35 608.
Rokiškis

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

Užs.1421

• Pilką puspaltį, 38 dydis, iki 10

Eur. Maišas mažai dėvėtų vasarinių
suknelių, palaidinių ir panašių
drabužių. S-M, visas maišas iki 10
Eur. Puspaltį, megztinį ir liemenę,
S-M, už viską iki 10 Eur. Mažai
dėvėtus džinsus ir kelnes, 28/32
dydis, iki 5 Eur už 1 porą.
Tel. 8 686 87 492. Rokiškis
• Sportinius batelius. 35 dydis.
Kaina 10 Eur. Tel. 8 687 56 724.
Rokiškis
• Senamiesčio mokyklos uniformos
sarafaną. Ūgis 134 cm. Kaina 10
Eur. Tel. 8 687 56 724.
Rokiškis
• Juodus odinius, moteriškus,
sportinius batelius lenktu padu. 40
dydis. Korėja. Kaina 42 Eur.

2021-08-27

12 psl.

Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Baltus odinius, moteriškus,
sportinius batelius. 38 dydis.
Vokietija. Kaina 37 Eur.
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Naujus sportinius batus Nike.
44 dydis atitinka 43 dydį. Labai

lengvi. Netiko dydis. Kaina 50 Eur.
Tel. 8 629 15 101. Rokiškis
• Gėlėtą moterišką švarką. 48
dydis. Kaina 6 Eur.
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Raudoną palaidinę. 48 dydis,
ilgomis rankovėmis. Kaina 10 Eur.

Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Naują džinsinę medžiagą. Ilgis
1,30 m, plotis 1,60 m. Kaina 8 Eur.
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis

ANEKDOTAI

Kalbasi dvi draugės.
Viena giriasi:
– Vakar pagailėjau vieno
alkoholiko ir daviau jam 20
Eur.
Kita:
– O kaip į tai reagavo tavo
vyras?
– Jis pasakė:„Ačiū,
mieloji“.
***
Žmoną švelniai pavadinau
„karvyte“... Tiesą sakant, tie
priekiniai dantys seniai man
nepatiko.
***
Nusipirkau nervus
raminančios arbatos. Negaliu
gerti. Nervina ir skonis, ir
kvapas.
***
Girdžiu, kad spintoj
kažkas vaikšto! Atidarau
duris... Žiūriu suknelės iš
mados eina!
***
Moteris stebi, kaip jos
draugė deda maistą savo
vyrui į lėkštę ir klausia:
– O ko tu taip viską - kaip
kokiam žygyje - dideliais
gabalais, į vieną dubenį?

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

– Tai kad maniškis dailininkas. Kai sudedu
gražiai, jis pradeda piešti
natiurmortą.
***
Žmogus rašo į televiziją:
– Prašau filmų metu
nerodyti titrų, nes mano
bobutė galvoja, kad karaokė ir
pradeda dainuoti...
***
Odontologas:
– Na, štai ir viskas. Imkite,
tai jūsų išrautas dantukas.
– Ačiū. Ir jūs imkite, tai
jūsų kėdės rankena.
***
Tėtis renka dukrai
dovaną gimtadienio proga.
Pardavėjas siūlo jam įvairias
Barbes:
– Štai netekėjusi Barbė
už 22 eurus. O čia ištekėjusi
Barbė. Jos kaina 27 eurai.
Pažvelkite ir į išsiskyrusią
Barbę tik už 680 eurų.
Tėtis stebisi:
– O kodėl šita lėlė tokia
brangi?
– Nes kartu su ja jūs
gausite tokius priedus, kaip
Keno automobilis, Keno

grotuvas ir Keno namas, atšauna pardavėjas.
***
Mergina atėjo į sakyklą ir
sako:
– Atleisk, dvasiškasis tėve,
kad nusidėjau.
Kunigas:
– Ką padarei, dukra?
Mergina:
– Aš buvau išpuikusi:
dukart į dieną pažiūriu į
veidrodį ir pasakau sau, kad
esu labai graži.
Kunigas pasisuko, kurį
laiką žiūrėjo į merginą ir tarė:
– Mano dukra, turiu tau
gerų žinių. Tai nėra nuodėmė...
Tai paprasčiausiai klaida.
***
Policininkas sustabdo greitį
viršijusį vairuotoją. Išrašo
baudą, duoda vairuotojui kvitą
ir sako:
– Šį kvitą išsaugokite.
– O kam man jis?
– Kai surinksite dvylika
tokių kvitų, galėsite gauti
dviratį.
***
– Man labai nepatinka jūsų
kosulys, – sako gydytojas.

DIREKTORIUS
Simonas Tuska
info@rokiskiosirena.lt

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

– Atleiskite, daktare,
gražiau neišeina.
***
– Pilieti, užsidėkite kaukę,
negąsdinkit žmonių!
***
– Sūneli, man atrodo,
kad tu susidėjai su negera
kompanija...
– Ką tu, mama?! Aš ją ir
įkūriau.
***
Patirtis ateina iš karto po to,
kai ji buvo reikalinga.
***
– Petriuk, kokiu žmogumi
reikia būti, kad pakliūtum į
rojų?
– Mirusiu, dėdule kunige.
***
Draugai ateina ir išeina. O
štai priešai kaupiasi.
***
Mama mažylį įkalbinėja
vakare eiti miegoti:
– Žiūrėk, jau ir tetos
televizoriuje nusirenginėja.
***
Vyras klausia žmonos:
– Kodėl, kai tavo eilė
plauti indus, tai mes koldūnus
pirktinius iš puodo valgom.
O kai mano eilė indus plauti,
tai tu trijų patiekalų vakarienę
gamini?
***
Auksinės moksleivių
mintys:
Tiškevičiai, nors
ir aristokratai, buvo
inteligentiški žmonės.
Berniukas įėjo į klasę,
nuleido galvą ir taip žemyn
galva stovėjo.
Jis buvo pasiturintis
ūkininkas: turėjo kiaulę, arklį
ir žmoną...
Ir tada kunigaikštis
Gediminas pasiuntė
kryžiuočiams telegramą.
Kaktusas nukrito ant
katinėlio ir sukniaukė iš
skausmo.
Ana Karenina nesurado
tikro vyro ir todėl atsigulė po
traukiniu.
Visi poeto eilėraščiai buvo
rimuoti, kas kitiems poetams
retai pasitaiko.

Mano įsimintiniausia dienatyli liepos naktis...
Ji buvo labai išsilavinusi,
todėl kvėpinosi kvepalais.
Miesto centre auga parkas,
apsodintas mūsų tėvais.
Gimtadienyje mus vaišino
tortu ir petardomis.
Perskaitęs „Dievų mišką“,
Sruoga sužinojo, kaip sunku
jam buvo koncentracijos
stovykloje.
Ant savo galo vabalas turi
švieselę, kuria vilioja pateles.
Rašytoja buvo jautri
daugelyje savo vietų...
Su barzda, bet labai stiprus
žaidėjas.
Ir šuo sustaugė nežmonišku
balsu.
Pinia važiavo karietoje su
atviru užpakaliu.
Ant ežero kranto melžėja
melžė karves, o vandenyje
viskas atsispindėjo
atvirkščiai...
Mūšio lauke girdėjosi
mirusiųjų riksmas ir
vaitojimai.
Mergaitės ėjo sniegu ir
draugiškai girgždėjo kojomis.
Geriausi mokiniai talpinami
į stendą.
Vairuotojas bijojo vietos, iš
kurios pasirodo vaikai.
Surinktas vaistažoles
pardavėm vaistinei kartu su
klasės auklėtoja.
Pasiklausius senovės dainų,
galima galvoti, kad iš karo
grįžta tik arkliai.
Lietingu laikotarpiu be
lietsargio žmonės apsišlapina.
Aš nuo pat vaikystės
svajojau būti gydytoju ir
pjaustyti žmonėms kojas,
rankas ir kitus jiems
reikalingus organus.
Jį mylėjo net tik vaikai ir
kaimynai, bet ir pačios bitės.
Mes žinome, kad bitės yra
lietuvių nacionalinis naminis
gyvūnas.
Girdvainiui reikėjo
sutikti nepaprastą, tikrai jo
obuolmušių vertą merginą.
Šienapjūtės dainose
apdainuojami mergelės ir
grėblio santykiai.

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

• Naujas moteriškas basutes 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
DOVANOJA

• Dovanojamos dvi mažos kalytės.
Tel. 8 681 98 589. Rokiškis
• Dovanojame sekciją. Išsinešti
patiems. Tel. 8 657 48 987.
Rokiškis
• Dovanojamos 1 m. antys.
Išsamesnė informacija telefonu.
Tel. 8 620 73 008. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Naudotą veikiančią elektrinę

žoliapjovę Vagner SDH YT5111.
Darbinis plotis 420 mm, galia 1600
W, 5 pjovimo aukščio padėtys,
įtampa 220-240 V, triukšmo lygis
96 dB. Kaina 30 Eur.
Tel. 8 625 38 960. Rokiškis
• Rankinį vagotuvą - plūgą.
Pagamintas Baltarusijoje.
Tel. 8 643 33 201. Rokiškis
• Geros būklės, didelius bičių
avilius. Viršuje dedami magazinai.
Yra 8 vnt. Kaina 30 Eur.
Tel. 8 695 68 560. Rokiškis

DIENOS
KETUREILIS
ATGAL
Į MOKYKLĄ

Rugsėjis jau ne už kalnų
Deja, vaikai netrins delnų.
Patiko mokymosi forma
Kai reik naudotis ZOOM
platforma.
Gal tik pirmokams
kiek linksmiau,
Kad mokslai prasidės tuojau.
Naujovės, kartų tiek pirmų
Ir daug naujų šaunių draugų.
O ir tėvams mažesnė beprotybė
Kai duos pirmoko rinkinį
savivaldybė.
Teliks kuprinė, batai, uniforma
Ir bus įvykdyta pirmoko norma.
Tuoj rankose styros kardeliai
Duris atvers mokyklos
ir darželiai.
Užplūs gatves uolieji mokiniai
Ir mokslo metai prasidės naujai.
Greta Paliulionytė
Leidžiamas antradieniais ir
penktadieniais
Laikraščio tiražas – 1076 egz.
Laikraščio elektroninės versijos
tiražas – 1974 egz.
Redakcija už skelbimų, reklamos
ir užsakomųjų straipsnių turinį
neatsako

