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Viešosios bibliotekos lobynai – rajono verslui

šalyje žinomas renginys. Jis ne
mažiau garsina Rokiškį, nei visiems žinomos šventės.
Nuolatos švenčių organizavimo komisijose dalyvaujanti bibliotekos direktorė A.Matiukienė
kalbėjo, kad tokių problemų aptarimuose nesigirdi. Ji, kaip ir A.
Žiaunienė, patarė jaunimui būti
atkaklesniems, įkyresniems, po
pirmojo „Ne“ nenuleisti rankų.

Bibliotekos neretai laikomos
tik studentų ir grožinės literatūros bei meno mėgėjų Meka.
Tačiau jose yra daug naudingos informacijos ir verslui. Tuo
įsitikino jaunieji rajono verslininkai, susibėgę į „Spiečiaus“
susirinkimą Juozo Keliuočio
viešosios bibliotekos Vaikų ir
jaunimo skyriuje, kuriame ištisa salė skirta būtent verslo
reikmėms.
Nuo knygų iki
paramos galimybių
Specializuotą verslui salę, kurioje ir konferencijoms skirta organizacinė technika, ir nuo vertingų knygų lūžtančios lentynos,
Juozo Keliuočio viešoji biblioteka įsirengė bendro projekto su
Latvija metu. Projekto pavadinimas puikiai atspindi, kokio siekta
tikslo: „Verslo paramos kūrimas
Žiemgaloje, Kuržemėje ir Šiaurės
Lietuvoje“.
Tačiau projektas buvo naudingas ne tik kaip galimybė įsigyti
biuro įrangą ar lentynas pripildyti
knygomis. „Spietiečiams“ buvo
pristatytos Latvijoje rengiamos
mugės, parodos, šventės. Kuriose
pradedantiesiems, ypač amatininkams, yra patogu ne tik ieškoti
savo gaminiams ne tik proginių
naujų rinkų, bet ir megzti verslo
ryšius, ieškoti partnerių, nuolatinių klientų.
Diskusijose –
apie opiausias problemas
„Spiečiaus“ veiklą Rokiškyje kuruojanti Akvilė Žiaunienė
atvira: jaunam verslui augti reikia įvairių galimybių, ir ieškoti
žinių, ir dalintis patirtimi. Prie

kavos puodelio su Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktore
Alicija Matiukiene jaunieji rajono
verslininkai diskutavo apie rajono
renginius, apie tai, kokią jų viziją
mato. Apie tai, kad reikia šviežio
požiūrio į jaunimą, jiems skirtų
renginių. Kad miesto renginiai
būtų patogesni, labiau pritaikyti
verslui.
Jaunieji verslininkai, amatininkai atvirai kelia ir miesto švenčių,
mugių koncepcijos problemas.
Aktualiausia jų – ar bus atskirtos
erdvės atskiriems verslams. Kotryna Laucytė, dalyvaujanti daugelyje mugių, kėlė svarbius klausimus, kurie rajono amatininkams
ir svečiams iš kitų rajonų aktualūs jau ne vienerius metus. Pavyzdžiui, ar ir vėl miesto šventės
metu prekybos vietos bus išdalintos eklektiškai, ar bus skirstomos
pagal verslo sritis. Amatininkai,
verslininkai pageidautų antrojo
varianto. Nes subtilūs liaudies
meno darbai – veltiniai, audi-

Vasaros palydėtuvių šventė

niai, keramika prastai „žiūrisi“
prie prekystalių „loterija už eurą
be pralaimėjimo“, nuklotų neoninėmis spalvomis šviečiančių ir
nė akimirkai kiauksėti nesiliaujančių žaislinių šuniukų. „Arba,
įsivaizduokite, ką reikškia pardavinėti namų kvapus šalia... rūkytos žuvies“, – retoriškai klausė
K. Laucytė. Ji pabrėžė, kad apie
tai mugių prekiautojai jau ne kartą kalbėjo miesto ir kitų švenčių
organizatoriams. „Mes ne prieš
tuos žaislus, ne prieš šviečiančius
balionus. Suprantame, kad jų nori
mažieji rokiškėnai. Bet gal galima kažkaip atskirti prekybos zonas, kad ir jiems, ir subtilesnius
darbus parduodantiems būtų vienodai gerai“, – siūlė ji.
O ką jau kalbėti apie tai, kad
pernai iš miesto šventės buvo
pašalintas vienintelis jaunimui
skirtas elektroninės muzikos renginys... Jo organizatorius Dovydas Trumpa neslepia: tai įdomus,
subkultūrų raidai svarbus, visoje

Parama: strategija
ir taktika
Daug dėmesio pokalbyje buvo
skirta ir paramos jauniems verslams aktualijoms. Nuo pašmaikštavimų, kad pasiruošti artėjančiam
Kalėdų sezonui, kuris įprastai
startuoja dieną po... Vėlinių, pasiruošti beliko vos pora mėnesių.
Iki rimtų problemų: štai jaunas
verslininkas, niekaip negaunantis
leidimo įrengti nuovažą, patyrė
rimtų nuostolių. Planuojantis verslo plėtrą, naujų pastatų statybą, jis
vien dėl užvilkinto nuovažos klausimo jau patyrė 50-60 tūkst. Eur
nuostolio: kol susirašinėjama su
biurokratais, statybinės medžiagos
brangsta akyse.
Kalbėta ir apie paramos subtilybes. Ar visada verta pirma steigti
įmonę, o paskui ieškoti paramos?
Kodėl verta pasiskaičiuoti, ar tikrai naudinga imtis bet kokios siūlomos paramos. Ar tai, kas paprastai rašoma smulkiomis raidėmis
sutarčių lapų apačioje, pavyzdžiui,
kad būtinas verslo draudimas, nepadaro tos paramos nenaudinga.
Taip pat verta skaičiuotis, ar kai
kurie projektai atperka laiką ir investuotas lėšas. Ir kodėl verčiau
prašyti didesnės, nei mažesnės
paramos: „Pasiskaičiuokite, kaip

geriau. Nes laiko ir pastangų projektui rengti sugaišite vienodai“, –
patirtimi su kolegomis dalinosi jau
pasinaudoję įvairių fondų parama.
„Todėl ir sakau: prieš planuodami gauti paramą, prieš kurdami
įmonę, visada ateikite ir klauskite.
Neskubėkite. Tam ir esame, kad
patartume“, – sakė „Spiečiaus“
atstovė A. Žiaunienė.
Verslininkai vieningai sutarė,
kad patogiausia pradedantiesiems
yra Užimtumo tarnybos siūloma
parama. O įgijus patirties, verta
pasidairyti ir kitų galimybių.
Apie mokymus
ir knygas
Iki rugsėjo 10-osios rokiškėnai
jaunieji verslininkai gali užsiregistruoti nemokamoms e-komercijos
dirbtuvėms. Netrukus planuojamas ir susitikimas su Rokiškio
verslo klubu, su Panevėžio verslininkais. Taigi, „Spiečiuje“ aktyviai vyksta veikla.
Ar buvo naudingas susitikimas
bibliotekoje, pažintis su jos siūlomomis knygomis? Be abejo. Apie
tai liudija faktas, kad verslininkai
čia pat pildė skaitytojų knygeles ir
kiekvienas išėjo nešinas bent pora
knygų. O pasirinkti tikrai yra iš
ko: nuo garsių filosofijos veikalų,
dabar vėl naujai atrandamų ne tik
istorikų, politologų, bet ir verslininkų, tokių kaip Sun Tzu „Karo
menas“, motyvacinių knygų, žinomų vadovėlių, teisės, technologinių žinynų iki literatūros amatininkams, kūrėjams. „Geras...“,
– taip lakoniškai bet iš esmės siūlomas verslui knygas apibūdino
susitikimo dalyviai.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ

DALIA POŠKIENĖ –
penkioliktosios Juozo Keliuočio
literatūrinės premijos laureatė!

Rugpjūčio 28 d. Rokiškio rajono gyventojų Žydrūnės ir Tomo Zamaliauskų naujai įkurta
VšĮ „Sušildyk vaiko širdį“, kurios tikslas vienyti globėjus ir jų šeimas, surengė vasaros palydėtuvių šventę globėjams ir jų vaikams.
Šventės metu vyko edukacija „Gaisrų ir skęstančiųjų vandenyje prevencija“, kurią pravedė
Rokiškio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. Taip pat Simono ir Jurgos Tuskų šeima neatlygintinai suteikė galimybę šventės metu vaikams pramogauti ant batutų.
„Rokiškio Sirenos“ inform.

Šeštadienį, rugsėjo 4 dieną,
14 val. Rokiškio viešojoje bibliotekoje bus teikiama penkioliktoji Juozo Keliuočio literatūrinė premija. D. Poškienė
nominuota už plačią ir reikšmingą
kūrybinę, kultūrinę,
visuomeninę veiklą, už meilę ir
pagarbą knygai bei reikšmingą
indėlį į Lietuvos knygos istoriją,
už XXVII knygos mėgėjų draugijos idėjų ir veiklų tęstinumą,
draugijos metraščių leidybinius
projektus, ilgametį respublikinių renginių ir Knygų švenčių
organizavimą, už mokymosi
visą gyvenimą skatinančias iniciatyvas, gėrio ir grožio pajautą
kūryboje.
Laureatei bus įteiktas laureato diplomas, piniginė premija ir
Rokiškio krašto tautodailininko
Vidmanto Zakarkos autorinis darbas. Premijos steigėjas - Juozo ir
Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras.
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Laisvės dieną pasitikus. Kodėl šaudome sau... į kojas,
o valstybei – į nugarą?

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
Rugpjūčio 31-oji – Laisvės diena. Ji švenčiama tyliai, be didelės
pompastikos. Nors tai viena svarbiausių datų naujausioje Lietuvos
istorijoje. 1993 m. rugpjūčio 31ąją likus porai minučių iki vidurnakčio, paskutinis Sovietų sąjungos kareivis paliko mūsų šalį. De
facto baigėsi okupacija. Ką ši data
reiškia, pamatėme vos po keturių
dienų – 1993 m. rugsėjo 4-ąją, 15
val. suklupęs Vilniaus oro uoste,
Lietuvos žemę pabučiavo popiežius Jonas Paulius II.
Popiežiaus vizitas – tai pripažinimas, kad Lietuva visiškai įsiliejo
į demokratinių valstybių šeimą. Jis
neįmanomas ten, kur stovi okupanto kariuomenė. Juolab to, kovai su
kuriuo šv. Jonas Paulius II paskyrė savo gyvenimą. Šis milžiniškas
jaunos Lietuvos valstybės pripažinimas buvo neįmanomas be tylaus,
kantraus pasiaukojančio daugelio
žmonių darbo. Be diplomatų, kurie
nuosekliai ir atkakliai badydami
Rusijos derybininkų nosis į techninius dokumentus, spaudė išvesti sovietinę armiją. Nors ji dar tebestovėjo Vokietijos teritorijoje. Tai mūsų
kariai, budriai saugoję šalį nuo provokacijų. Tai mūsų įvairaus rango
pareigūnai, kantriai vykdę svarbias
užduotis šiam tikslui pasiekti.
Dabar, pasikeitus ištisai kartai,
savo 28-uosius metus skaičiuojant
tiems, kurie niekada mūsų žemėje
nematė okupantų kareivio, šios dvi

datos – tolima, o kartais atrodo, ir
nereikšminga istorija.
Juk neretas, ypač jaunesnės kartos žmogus, ne tik kad išgirdęs „Katalikų bažnyčia“ suraukia savo nosytę, bet ir nebemoka „Tėve mūsų“.
Tačiau ir tada, ir dabar šv. Jono
Pauliaus II vizitas reiškia be galo
daug. Ne kartą rašiau, kad Lietuvos
katalikų bažnyčia buvo vienintelė
institucija, kuri sovietinei okupacijai priešinosi nuo pirmos iki paskutinės minutės. Tai, kad išsaugojome
tautinę savimonę, yra ir jos didžiulis
nuopelnas. Lietuvos katalikų bažnyčios kronika – savilaidos šedevras,
laisvojo žodžio sargas. Kronikos nenutildė nei dvasininkų ir vienuolių,
jiems talkinusių pasauliečių areštai,
nei lageriai. Ji buvo rakštimi didžiuliam režimui, o Kronikos galia
skleidėsi toli už geležinės uždangos.
Tai mūsų Kronikai, mūsų išeivijos
lietuviams kai kurios Pietų Amerikos šalys turi būti dėkingos už tai,
kad ten neišplito pavojingas komunizmo ir krikščonybės derinys.
Šv. Jonui Pauliui II mes turime
būti dėkingi ne tik už tvirtą ir nuoseklią paramą kovojančiai Lietuvos
katalikų bažnyčiai ir tikinčiųjų bendruomenei. Juk ne veltui, išrinkus jį
popiežiumi, šv. Jonas Paulius II savo
kardinolo pijusę atsiuntė į Vilnių, į
Aušros vartų šventovę. Jis padarė
kur kas daugiau. Didysis Lietuvos
bičiulis vienu savo sakiniu, palinkėjimu savo tautiečiams Lietuvoje, užkardė didžiulę problemą. Jo žodžiai:

„Būkite geri savo tėvynės Lietuvos
piliečiai“ niekais pavertė pastangas
sukurti Šalčininkų autonomiją, grasiusią jaunos valstybės teritoriniam
vientisumui.
Trisdešimt metų laisvoje valstybėje užliūliavo mūsų budrumą.
Ne mes vieni taip klydome. Visas
Vakarų pasaulis patikėjo, kad griuvus blogio imperijai atėjo amžinas
taikos ir klestėjimo metas. Ir kaip
jie apsiriko. Kaip visi klydome. Ir
tebeklystame. Manydami, kad mumyse amžiams įdiegtas atsparumo
komunizmui ir propagandai genas.
Jei visas Vakarų pasaulis kruopščiai ravi bedygstančius net mažiausius fašizmo daigus, tai komunizmas
niekada nebuvo pasmerktas. Niekada nepareikalauta atsakomybės už
Molotovo-Ribentroppo paktą, niekada nebuvo pareikalauta atsakomybės už Baltijos šalių okupaciją,
už Suomijos, Lenkijos užpuolimą.
Komunizmui niekada nebuvo Niurnbergo proceso. Atvirkščiai, komunizmas skleidė ir tebeskleidžia
savo nuodingą tvaiką net ir Vakarų
valstybėse. Vis dar yra intelektualų, garbinančių Leniną ar Trockį, ir
aiškinančių mūsų tautoms, išgyvenusioms pusės amžiaus siaubingą
okupaciją, kad komunizmo idėjos
buvo geros, ir kad mes tiesiog nesupratome Sovietų sąjungos. Kurios dalies apie Sovietų sąjungą mes
nesupratome: gyvulinių vagonų į
Sibirą, Laisvės kovotojų, suguldytų
turgų aikštėse?!
O jie nori, kad nesuprastume. Kas
jie? Tie, kuriems Sovietų sąjungos
žlugimas – didžiausia geopolitinė
katastrofa. Kurie svajoja apie imperiją nuo vandenyno, iki vandenyno,
nesvarbu, kokiu vardu vadinamą.
Juk dar ir dabar daug kas laisvajame pasaulyje tiki į komunizmą su
„žmogiškuoju veidu“, nors Gruzija
ir Ukraina vietoj to veido pamatė tik
iltis iššiepusį žvėries snukį.
O tas snukis vilioja. Vilioja filmais ir laidomis. Kas, kad tikėjimas
ekstrasensais nesuderinamas nei su
Katalikybe, nei su „tikėjimu mokslu“, kas kad pačioje Rusijoje ne kartą ir ne du buvo demaskuotas kaip
surežisuotas spektaklis naiviems,
mūsų liaudžiai prikišamai nosis
badoma į „N-tąjį“ „Ekstrasensų
mūšio“ sezoną. Kol kas, dėl epidemijos, kiek aprimo „minkštoji“

didžiojo kaimyno galia: nebeliko jo
dainorėlių koncertų, kino filmų, kitų
propaganda persmelktų dalykų. Tačiau užtenka pežvelgti Lietuvos televizijų programas, ir supranti, kad
tas sovietinis pasaulis vis dar tvirtai
įsikerojęs mūsų mentalitete. Kaip
įsitikinimas, kad tada ir ledai buvo
skanesni, ir gazirovkė, ir mergos
gražesnės buvo.
Mes, žurnalistai, nuolatos ugdome budrumą įvairiuose kursuose,
mokymuose. Mokomės atpažinti
įterptas melagienas. Tačiau kartais
jų ir įterpinėti nereikia. Kam vargti
kaimyninės šalies hakeriams ir troliams, jei mūsiškiai „naudingi idiotai“ jų darbą atlieka su entuziazmu
ir iniciatyva.
Štai, imkime vieną antraštę dabar
taip aktualia migrantų tema. Ji pasirodė užpraėjusį trečiadienį. „800
vyrų ir 20 porų batų: britas savanoris perspėja, kad maisto ir drabužių
trūkumas migrantų stovyklose virs
humanitarine katastrofa“. Kokio
portalo tai antraštė? „Sputink?“
Neaspėjote. Šitą „opusą“ apie migrantų basakoję vasarą sukūrė ne
sovietinės propagandos kromelis.
Tai mūsų visuomeninio transliuotojo, išlaikomo iš mokesčių mokėtojų
pinigų, antraštė. O kam gi važiuoti
iki Rūdninkų, patiems pasižiūrėti, ar
iš tiesų 800 migrantų neturi batų. Ir
pasidomėti patiems, ar skaisčiai lauže dega… metalinės kareiviškos lovelės. „Sputnik“ ir jį į panašus tiksliai nesidomės: tiesiog pasidalins,
paslaugiai išvers mūsų nacionalinio
transliuotojo straipsnį. Kaip tik atitinkantį vieną iš dabartinių Rusijos
naratyvų apie lietuvius fašistus,
skriaudžiančius vargšus migrantus.
Dar vienas didžiulis portalas nuėjo dar toliau. Trisdešimtpirmuose
nepriklausomos Lietuvos metuose
buvo sudainuota panegirika… sovietų specnazui. Už puikią operaciją
Afganistane. Manau, kad tą nevykusį straipsnį parašė žmogus, gimęs
ir užaugęs laisvoje Lietuvoje. Panegirika, odė… okupantui. Ir niekam,
nei straipsnį parašiusiam „žurnalistui“, nei jį priėmusiems redaktoriams nesukirbėjo kvaila mintis, kad
čia kažkas, švelniai tariant, ne taip.
Kad giedama šlovės himnai tiems,
kurie sukėlė iki šiol tebesitęsiantį kruviną karą Afganistane. Kilus
atgarsiams, susizgribta, straipsnis

Didžiausia Rokiškio klomba
Pasirodo, didžiausias Rokiškio gėlynas, dar
vadinamas klomba, yra Rokiškio Juozo Tūbelio
progimnazijos teritorijoje, o jo skersmuo yra 15
metrų.
Progimnazijos bendruomenė įdėjo daug pastangų,
kad šis įspūdingo dydžio gėlynas džiugintų mokinių,
mokytojų ir Rokiškio gyventojų akis. Kaip sake gėlyną įrenginėję mokytojai, čia dar ne viskas pabaigta ir
visas gėlyno grožis turėtų atsiskleisti kitiemet.
„Rokiškio Sirenos“ inform.
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pašalintas.
Ir kam tie „naudingi idiotai“ pasakoja sovietų specnazo istoriją?
Juk dar gyvi tėvai, kurių sūnūs iš
Afganistano, iš svetimos žemės ir
svetimo karo, grįžo cinkuotuose
karstuose. Juk tik į šeštą dešimtį
įkopė Afganistano karo veteranai.
Išgyvenę tą pragarą. Juk kaip tik
šiandien Lietuvoje yra pabėgėliai iš
Afganistano, kuriame jau antra karta nematė taikos. Antra karta užaugo
vietoj lopšinių švilpiant kulkoms. Ir
tai vadinate sėkme, vargšai sofos rašeivos?
Tačiau ko norėti iš tų vargšiukų.
Juk net praėjus beveik trisdešimčiai
metų po to, kai mūsų žemės nebemindo sovietinės armijos kerzokai,
mes savo istoriją dar tebepasakojame okupantų akimis. Net mūsų
šventės liko panašios: tos pačios
kalbos ir proginiai paminklų paramstymai. Štai kad ir dabar, kaip
paminėjome 80-ąsias Birželio sukilimo metines? Faktiškai niekaip,
kaip pelės po šluota. Nepatogu mat.
Ar daug filmų sukūrėme apie savo
laisvės kovotojus? Ar vis dar gajus
„Niekas nenorėjo mirti“ naratyvas?
Per trisdešimt metų niekaip nesugebėjome skirti pakankamo dėmesio
ir finansavimo Naujausios istorijos
tyrimams, kad pagaliau būtų atsakyta į pačius skaudžiausius klausimus.
Kad pagaliau galėtume atsiprašyti
už klaidas, ir nusiimti nepelnytai
lipdomas nusikaltėlių etiketes.
Kad pagaliau kartą ir visiems
laikams nustotume šlovinti sovietinį plombyrą, chruščiovkes ir kolchozus. Kad pagaliau, kaip ištrūkome iš Sovietų sąjungos karinės
galios, ištrūktume ir iš jos kultūrinio, minkštosios galios lauko. Kad
galėtume išdidžiai švęsti Laisvės
dieną be Gazmanovų ir Kirkorovų,
be „Ekstrasensų mūšių“ ir be garbės
giesmės sovietiniam specnazui. Kad
dergdami savo valstybę, bent jau paskaičiuotume, kiek migrantų neturi
batų, ir savo aplinkoje tarnaujančių
karių paklaustume, ar įmanoma jų
loveles panaudoti malkoms.
Lai Laisvės dieną lydi šv. Jono
Pauliaus II įžvalga: „Laisvė – tai ne
priespaudos ar tironijos nebuvimas.
Laisvė nėra ir leidimas daryti tai,
kas patinka. Laisvė yra skirta tiesai
ir išsiskleidžia tada, kai žmonija ieško tiesos ir gyvena ta tiesa“.
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Utenos apskrities futbolo federacijos prezidento
rinkimų belaukiant: skvarbus žvilgsnis
į futbolo situaciją Rokiškyje
Rokiškio futbolo klubas šiuo
metu žiba Panevėžio apskrities
futbolo asociacijos pirmenybėse
(Lietuvos futbolo federacijos III
lyga). Mūsiškiai sėkmingai renka
taškus ir turi galimybių pelnyti pirmenybių medalius. Tačiau
sėkmei aikštėje įtakos turi ne tik
sportininkų meistriškumas, pasirengimas, motyvacija, bet ir ilgametės šios sporto šakos raidos
perspektyvos. Apie jas pakalbėti
pats laikas: rugsėjo 11-ąją bus
renkamas Utenos apskrities futbolo federacijos (UAFF), kuriai
priklauso ir Rokiškio futbolo
klubas, naujasis prezidentas.

Rinkimai – neeiliniai
Rugsėjo 11 dieną 11 val. „Utenio“ stadione vyks UAFF neeilinis
Visuotinis narių susirinkimas, kuriame bus renkamas naujas UAFF
prezidentas. Jis renkamas, nes kad
liepos 13 dieną iš pareigų atsistatydino Nemunas Dagilis. Į UAFF
prezidento postą pretenduoja du
kandidatai: rokiškėnams gerai žinomas šios sporto šakos entuziastas, kuris porą metų buvo kiek nutolęs nuo futbolo reikalų, Dainius
Širvys (jo kandidatūrą iškėlė Molėtų futbolo klubas bei kupiškėnai
– „FC Narjanta“) bei „Utenos Utenio“ klubo steigėjas ir dalininkas
Artūras Gimžauskas (iškėlė „Utenos Utenis“). Kiekvienas federacijos narys, toks kaip Rokiškio, ar
Kupiškio futbolo klubai, turi po
vieną balsą. Prezidentas bus renkamas slaptu balsavimu.
Pirmasis rokiškėnams prisistatyti atvyko D. Širvys. O šiandien
laukiama ir antrojo kandidato, A.
Gimžausko prisistatymo. Rokiškėnams svarbu išgirsti, kokia linkme bus kreipiama jų mėgiamos
sporto šakos raida.
Perspektyvos neblogos
Pernai rokiškėnai gyveno be

Rokiškio futbolo klubo vadovas Erikas Gaigalas (kairėje) rajono futbolo entuziastams
pristatė kandidatą į UAFF prezidentus Dainių Širvį.
L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Įvairių kartų Rokiškio futbolininkai tikisi, kad šios sporto šakos galimybės rajone puikios.

didžiojo futbolo. Problema paprasta: vis sunkiau surengti tokias
pirmenybes, nes ne visų miestų
ir rajonų sporto entuziastai geba
surinkti kiekvienoms rungtynėms
vienuolikes (nors realiai kiekvienoms rungtynėms reikia mažiausiai bent 14-15 žaidėjų, įskaitant
atsarginį vartininką). Priežastys
paprastos: daug jaunimo išvažiavo į didmiesčius, žaidžia tenykštėse mėgėjų lygose, ir padėti
gimtųjų miestų ekipoms dažnai
nebeturi nei laiko, nei jėgų. O kur
dar sportininkai, kurie išvyksta
dirbti į užsienį... Tai skaudi problema, su kuria daugelis miestų jau susitaikė ir klubai nuleido
rankas. Tik ne rokiškėnai: mūsų
klubo vadovas Erikas Gaigalas ne

KITA

• Prekybinį kioską. 2x5
m, apšiltintas, apsauginės
žaliuzės, elektra. Kaina
sutartinė. Tel. 8 699 61 320.
Rokiškis
• Naudota, gerą šildymo
katilą. Išsamesnė

Dėkojame visiems prisidėjusiems prie vasaros palydėtuvių
šventės, kuri buvo skirta globėjams ir jų vaikams.
Ačiū tariame Rokiškio priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai, Simonui ir Jurgai Tuskoms, savanorėms Estelai
Vaštakaitei, Afroditei Tuskaitei, Kotrynai Garbauskaitei,
Neilai Zamaliauskaitei.
Taip pat tariame didelį Ačiū globėjams ir jų vaikams už
aktyvų dalyvavimą šventėje.
VšĮ ,,Sušildyk vaiko širdį”

informacija telefonu. Kaina
130 Eur. Tel. 8 682 24 674.
Rokiškis
• Naujus elektrinius
prietaisus nuo žiurkių, pelių,
tarakonų, blakių. Siunčiu.
Kaina 12 Eur.
Tel. 8 678 66 028. Jonava
• Elektros variklį. 7,5 kW,
930 apsukų.
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Ramundas GM kokybiškus,

kartą akcentavo – nors sezonui atsisakius vienuolikių pirmenybių,
perėjus prie 7x7, 8x8 turnyrų, vėl
besurinkti komandas didžiajam
futbolui bus sunku.
O Rokiškyje norinčiųjų žaisti
daug – vis dar komandos draugams
talkina pirmosios Rokiškio futbolo
klubo komandos, suburtos prieš beveik 16 metų, veteranai. Prieš 8-9
metus prie komandos prisijungę
jauni žaidėjai jau tapo tikrais lyderiais, demonstruojančiais gražų ir
rezultatyvų žaidimą. Prie jų jungiasi ir buvusio FC „Tornado“ jaunieji
19-20 m. žaidėjai. Ir čia pat mažoje
aikštelėje bėgioja rajono futbolo
ateitis: „Lituanica“ futbolo mokyklėlės auklėtiniai.
Į 8 p.

be žievės ir kitų priemaišų
medienos pjuvenų briketus
RUF. Viename padėkle
supakuota 960 kg. Kaina 1
padėklo 155 Eur. Atsiimti:
Miškininkų 10., Rokiškis.
Už papildomą mokestį
galime pristatyti iki pirkėjo
sandėlio. Kaina 155 Eur.
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Rugpjūčio 23-28 dienomis
apvogta sodyba. Išnešta
motoblokas, motoroleris,
valtis, motobloko priedai,
lauko kėdės, senas
motobloko variklis. Jei kam
siūlys pirkti tokius daiktus,
prašau pranešti.
Tel. 8 683 00 729. Rokiškis
• Naudotą 9 pėdų rusiško
biliardo stalą su priedais
(akmens plokštės). Kaina
880 Eur. Tel. 8 687 49 303.
Rokiškis
• Tvirtą automatikos skydo
dėžę 50x50x26 cm. Kaina

Dėkojame MB „VERSLIDĖJA“ direktorei Virginijai Čepienei už pagalbą prisidedant prie VšĮ ,,Sušildyk vaiko širdį“
veiklos.
VšĮ ,,Sušildyk vaiko širdį”

12 Eur. Tel. 8 682 30 962.
Rokiškis
• Du trifazius elektros
kirtiklius 100 ir 250 A.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Lankstų varinį kabelį 4x16,
ilgis 4 m. Kaina 10 Eur.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• 40 vnt. stiklainių po 0,5 l.
0,10 Eur/vnt.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Bokštinės vandens
siurblinės valdymo skydą.
380 V iki 20 A. Kaina 20
Eur. Tel. 8 682 30 962.
Rokiškis
• Tarpines reles. 24 ir 230 V.
Kaina 5 Eur. Tel. 8 682 30
962. Rokiškis
• Programines laiko reles
BЛ–34У4, BC–10–33 230
V, 50 Hz. Tel. 8 682 30 962.
Rokiškis

Nepriklausomas rajono laikraštis

Rokiškio rajono savivaldybė 2021 m. rugpjūčio 31 d. skelbia konkursą Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“ direktoriaus pareigoms eiti. Konkurso posėdžio atrankos
data – 2021 m. gruodžio 9 d.
Daugiau informacijos: https://rokiskis.lt/
gyventojui/konkursai-ir-darbo-pasiula/.
Užs. 1437
• Trifazius elektros
automatus: AE tipo 63 A - 1
vnt., 25 A - 2 vnt. Kaina
5 Eur. Tel. 8 682 30 962.
Rokiškis
• Dujų balioną. Kaina 20
Eur. Tel. 8 625 81 278.
Rokiškis
• Kabinamus sieninius
veidrodžius.
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Puikios būklės naudotus 4
radiatorius su laikikliais ir
temperatūros reguliatoriais
po 80 Eur. Matmenys:
160x50x81, 60x50x81,
20x50x81, 10x50x8.
Tel. 8 687 19 631.
Rokiškis
• Dujų balionus su naujais
reduktoriais. Kaina 30 Eur.
Tel. 8 697 59 320. Rokiškis

• Vežame į namus iš sandėlio
Rokiškyje: briketai nuo 145
Eur (mišrūs, beržas, uosis,
ąžuolas); granulės 6 mm nuo
145 Eur. Tel. 8 646 01 050.
Rokiškis
• Tvarkingą kilimą 185x285
cm. Belgiškas. Kaina 50
Eur. Tel. 8 659 64 181.
Rokiškis
• Mažai naudotas užuolaidas
su žiedais, 2 vnt. 137x215
cm. Stalo takelius, 2 vnt.
45x215 cm. Stalo takelius
galima persiūti į pagalvėlių
užvalkalus ar pasidaryti
keletą didesnių servetėlių.
100 proc. medvilnė.
Rokiškis arba galiu siųsti.
Kaina 25 Eur.
Tel. 8 646 23 829.
Rokiškis
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Rugsėjo pirmoji – viltis, kad neprireiks nuotolinio mokymo, ir mažėjantis moksleivių skaičius
Rugsėjo pirmoji šiemet kitokia, nei pernai. Ir patys moksleiviai, ir pedagogai, ir jiems
sėkmės palinkėti atėję politikai
viliasi vieno – kad bus apsieita
be nuotolinio mokymo. Rugsėjo 1-oji šventiška: pirmokų ir
abiturientų jaudulys, moksleivių rankose žydintys kardeliai
ir jurginai. Tačiau net ir gražiausios šventės jau nepajėgios
užmaskuoti tai, kas akivaizdu:
moksleivių skaičius drastiškai
mažėja.
Jei šiemet Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija išleido beveik
120 abiturientų, tai Rugsėjo 1-ąją
gimnazijos duris pravėrė tik 115
dvyliktokų. Tiesa, galbūt jų gretos
keliais išaugs: šiomis dienomis
moksleiviai vis dar teikė prašymus
mokytis gimnazijoje.
Įdomu, kad gimnazijos moksleivių gretas papildė ir Suaugusiųjų ir
jaunimo mokymo centro auklėtiniai: pavasarį rajono tarybos sprendimu buvo prie Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos prijungtas šis
centras.
Gimnazijos direktorė Diana
Guzienė kalba atvirai: jei būtų vaikomasi kiekybės, o ne kokybės,
moksleivių skaičiai galbūt būtų
didesni. Tik ar to reikia? „Taikome
praktiką jau nuo devintosios klasės
kelti aukštus reikalavimus moksleiviams. Jei mokinys negali, ar
nenori įsisavinti gimnazijos kurso,
spėti su mokymosi tempu, tai jis
gali rinktis kitą mokymosi įstaigą“,
– sakė direktorė ir pridūrė, kad geriau būti sėkmingu moksleiviu profesinėje mokykloje ar Suaugusiųjų
ir jaunimo mokymosi centre, nei
vilktis klasės uodegoje gimnazijoje. Griežtesnis žvilgsnis į moksleivių pastangas ir įdirbį duoda puikių
rezultatų: gimnazijos abiturientų
žinių vidurkis jau lenkia visos ša-

lies vidurkį. Tačiau, kaip sako direktorė, ne dėl vidurkių mokomasi: svarbu, kad jaunieji rokiškėnai
turėtų puikius pagrindus, leisiančius sėkmingai pretenduoti į norimas studijas, sėkmingai studijuoti.
Gimnazijoje rugsėjo pabaigoje
laukia ypač džiugios žinios: atvers
duris modernios laboratorijos ir
Vilniaus Gedimino technikos universiteto klasė. Tai leis mūsiškiams
moksleiviams efektyviau mokytis.
O praeiviams, kurie liūdnai atsiduso stebėdami Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos Senųjų rūmų
abiturientų eiseną, kad beliko tik
viena klasė, direktorė sako: „Tai,
kad pamatėte vieną klasę, nieko
nereiškia. Mūsų moksleiviai dalinami srautais ir mokomi abiejuose
padaliniuose“.
Šventė trumpa, bet linksma: pasveikinti į gimnaziją atėję devintokai, jų auklėtojoms įteikti saldainių
stiklainiukai, pavadinti „Vitaminas
A“, „B“, „C“, „D“, „E“ – klasių
vardais. Kiekviena klasė paeiliui
buvo pakviesta žengti į mokyklą,
susitikti su mokytojais ir išsiilgtais
bičiuliais.
Pirmieji mokslo metus pradėjo
mažiausi moksleiviai: Juozo Tūbelio progimnazijos, skaitlingiausios rajono mokyklos pradinukai.
Pirmokėliams ši Rugsėjo 1-oji
buvo ypatinga: kiekvienas gavo
dovaną, pirmokėlio rinkinį. Spalvotus lagaminukus su flomasteriais, pieštukais nešusios jų mamos
„Rokiškio Sirenos“ paklaustos, ar
džiaugiasi dovana, neslėpė: mokyklinius reikmenis nupirko gerokai
iki pasklindant žiniai apie dovanas.
Tačiau jos pravers kiekvienam: juk
per mokslo metus mažiesiems rokiškėnams prireiks ne vienos pieštukų, flomasterių ir kitų priemonių
pakuotės.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ

Šiemetiniams Juozo Tūbelio progimnazijos pirmokams rajono meras Ramūnas Godeliauskas įteikė savivaldybės dovanas – pirmoko
krepšelius.
D. Šinkūno nuotr.

Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos Senųjų rūmų gimnazistai.

Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos Romuvos padalinio abiturientų eisena.

Trispalvę kėlė Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos Senųjų rūmų mokinių prezidentė Goda
Gudgalytė.

Vitaminai devintokų auklėtojoms.

Nepriklausomas rajono laikraštis
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KITOKIA MIRTIS. 4 MORTOS

Į STARTO festivalį atvyksta kraštietis režisierius, Rokiškis - Lietuvos
kultūros sostinė 2019 ambasadorius Darius Rabašauskas ir kartu su Kauno
miesto kameriniu teatru
kviečia į neįprastą pasimatymą - spektaklį 4 MORTOS rugsėjo 8 dieną 18
valandą Rokiškio kultūros
centre.
Pasak režisieriaus, pagrindinė spektaklio idėja
– ritualinį folklorą sujungti
su šiandienine kasdienybe,
šiuolaikinį humorą su tautosakiniu humoru, šimtmečiais
meistriškai įžeminusiu mitinius išgyvenimus.
„Ko nekasdieniško galima tikėtis? Patirti nuotykį.
Esu tikras, kad spektaklis yra
kaip nuotykis arba kelionė, į
kurią leidžiasi žiūrovas ir
aktorius. Lūkestis ir palinkėjimas drauge būtų leisti tam
nuotykiui atsitikti“.
„4 Mortas“ paslaptingumo
aureolė gaubia ne vien dėl
spektaklyje tyrinėjamos mirties tematikos, bet ir dėl to,
kad jis gimė tarsi savaime, „iš
nieko“. Tai nėra tradiciniais
būdais sukurtas spektaklis
pagal konkrečią pjesę, o gimęs repeticijų metu iš kūrybinės komandos asmeninių
patirčių ir lietuviškos mitologijos studijų. Jis suvedė įdomiam kūrybiniam dialogui
menininkus iš visos Lietuvos – kompozitorę ir lietuvių
folkloro tyrinėtoją Lauritą
Peleniūtę, režisierių Darių
Rabašauską, dailininkę Laurą
Luišaitytę, aktores Margaritą
Bladženauskaitę, Jonę Dambrauskaitę ir Indrę Puišytę.
Spektaklio kompozitorė
Laurita Peleniūtė atkreipia
dėmesį į santykio su mirtimi
svarbą asmenybės formavimuisi: „Jei kiekvienas žinotume, kad šalia mūsų visada
yra mūsų mirtis – asmeninė,
sava, „mano mirtelė“ – išmoktume gyventi prasmin-

giau. Mirtis taptų ne baimės
šaltiniu, o išmintimi, kuri
mus lydi“, – teigia ji.
„Neketinome kalbėti apie
mirtį, tema pati mus pasirinko. Tuo metu netekau labai
artimo žmogaus. Ši žinia
mane stipriai sukrėtė, bet
mano reakcija buvo priešinga nei galima tikėtis. Man
buvo ramu, jauku, lyg išėjęs
žmogus būtų atvėręs kažkokius meilės vartus visatoje ir
ji būtų užliejusi mane, pasilikusią čia. Tokiu momentu
sustoja laikas, išnyksta visos problemos ir lieka esmė,
kuri įkvepia gyventi toliau.
Tai toli gražu ne baimė, ne
tragedija, ne skausmas. Tad
kilo noras pasidalinti šia patirtimi. Iškelti klausimus, ar
tikrai verta bijoti mirties? Ar
ta baimė neatima gyvenimo
džiaugsmo?“, – patirtimi dalijosi spektaklio idėjos autorė aktorė Margarita Bladženauskaitė.
Spektaklis primena šią
primirštą lietuviškos tapatybės dalelę ir pasakoja apie
tai, kad nėra gimimo ir mirimo priešybės. Pasak Lauritos Peleniūtės, tai yra vieni
vartai, pro kuriuos mes ateiname ir pro kuriuos grįžtame
atgal. „Viskas sukasi ratu.
Tai pati pagrindinė spektaklio mintis. Kiekvieno žmogaus toji morta yra skirtinga,
kaip ir mes keturios, jas kuriančios scenoje. Spektaklyje kalbama emocijomis nei
įprasta kalba, kadangi mor-

tos beveik nekalba žmonių
kalba. Esame tam tikros būtybės, kurios yra tarpininkės
tarp gyvųjų ir mirusiųjų pasaulio. Lietuvių tautosakoje
dažniausiai tarpininkais yra
vaizduojami žvėrys, paukščiai. Mes esame tarp gyvūno
ir žmogaus. Nekuriame konkrečios istorijos, o potyrius“,
– teigia ji.
„Mirties alsavimas – natūralus ir įprastas. Visi kažkada mirsime. Tačiau į mirtį
reikia žvelgti ne su baime, o
iš linksmos, šviesios pusės.
Mirtis nėra pabaiga“, – sako
spektaklio režisierius Darius
Rabašauskas ir kviečia pabūti
kartu su mintimi apie mirtį,
tad vakarėlio apibrėžimas –
spektakliui labai tinkamas.
Vakarėlis gali būti visoks,
kiekvienam skirtingas, tačiau
pagrindinė vakarėlio esmė –
kad žmonės pabūtų kartu.
Šiuolaikinio meno festivalyje STARTAS žiūrovo
laukia netradicinis, apie mirties koncepciją lietuvių mitologijoje kalbantis spektaklis-performansas, savotiškas
vakarėlis su mirtimi, paremtas lietuviška mitologija, folkloru. Tai žaidimas-ritualas,
kuris sugrąžins iš feisbukinės
egzistencijos į gamtos duotą
prigimtį. Tai įrodymas, kad
folkloras gali būti modernus,
įžvalgus, apie esminius dalykus kalbantis ne per skausmą
ir graudulį bet per potyrį.
Organizatorių
inform.

Ugniagesiai gelbėjo ligonius, pjovė medžius
Savaitgalis buvo įtemptas mūsų rajono ugniagesiams gelbėtojams: jie
gelbėjo ligonius, rūpinosi
eismo saugumu, padėjo
esant dujų nuotėkiui.

Rugpjūčio 27 d. 11:00
val gautas pranešimas, kad
Pergalės g., Juodupės mstl.,
buto durų neatidaro 1941 g.
m. giminaitis, Pranešėjas
įtaria, kad vyriškiui namuose sutriko sveikata. Atvykę
ugniagesiai gelbėtojai, ištraukiamų kopėčių pagalba pro langą pateko į vidų.
Durys atrakintos iš vidaus,
įleisti policijos pareigūnai,

greitosios medicinos pagalbos medikai.
Rugpjūčio 27 d. 17:38
val. gautas pranešimas, kad
Buteikių k., nuo Rokiškio
pavažiavus apie 6-7 km link
Žiobiškio k., ant žvyruoto
kelio nuvirtęs medis, kelias
sunkiai pravažiuojamas. Atvykę ugniagesiai gelbėtojai
grandininiu pjūklu medį supjaustė ir patraukė nuo kelio.
Rugpjūčio 28 d. 10:51
val. iš greitosios medicinos
pagalbos medikų gautas pranešimas, kad Tekstilininkų
g., Juodupėje, reikalinga pagalba išnešti 150 kg sveriantį
ligonį.

Rugpjūčio 29 d. 00:06
val. gautas pranešimas, kad
Kraštinės g., Uljanavos k.
sugedo suskystintų dujų baliono kranelis, balionas leidžia dujas. Pranešėjui pačiam atjungti dujų baliono
ir išnešti į lauką nepavyko.
Atvykus ugniagesiams gelbėtojams nurodytu adresu
dujų baliono kranelis buvo
užsuktas, išneštas į lauką ir
išvėdintos patalpos.
Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo
departamento
Rokiškio priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos
inform.

Rugpjūtį nukulta daugiau grūdų, augo jų supirkimo kaina
Rugpjūčio antroje pusėje
Lietuvoje nukulta daugiau
grūdinių augalų nei pernai
tuo pačiu metu, be to, augo jų
supirkimo kaina.

Preliminariais rugpjūčio 20
dienos duomenimis, surinktais
iš Lietuvos grūdinių augalų ir
rapsų augintojų, auginančių
50 ir daugiau hektarų grūdų ir
rapsų, buvo nukulta 71,8 proc.
javų pasėlių ploto – 3,7 proc. didesnis plotas nei 2020 metų tuo
pačiu laiku.
Daugiausiai buvo nukulta
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rugių – 88,2 proc. ir tai buvo 5,4
proc. daugiau nei pernai tuo pačiu
metu. Miežių nukulta 85,5 proc.
(5,8 proc. didesnis plotas), kviečių – 84,8 proc. (3,4 proc. mažesnis), kvietrugių – 83,7 proc. (2,4
proc. mažesnis), žirnių – 80,4
proc. (2,5 proc. mažesnis), o avižų – 66,4 proc. (7,2 proc. didesnis). Rapsų, rugpjūčio 20 dienos
duomenimis, buvo nukulta 93,7
proc. – panašus plotas kaip ir praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu.
Lietuvos grūdų supirkimo
įmonėse rugpjūčio 16–22 dienomis rugiai buvo superkami viduti-

niškai po 140 eurų už toną – 3,9
proc. brangiau nei prieš savaitę
ir 32,7 proc. brangiau nei prieš
metus.
Pašariniai miežiai buvo superkami po 189,5 euro – atitinkamai 3,4 proc. ir ir 51,4 proc.
brangiau, kvietrugiai pabrango
atitinkamai 2,8 proc. ir 36,2
proc. iki 170,9 euro. Kviečių
vidutinė kaina per savait3 mažėjo 1,6 proc., o per metus augo
20,6 procento. Rapsai supirkti
po 485,9 euro – 1,7 proc. ir 37,5
proc. brangiau.
BNS inform.
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Lino mūka: unikalus renginys,
kurį reikia ne pamatyti,
o dalyvauti

Savaitės policijos įvykių apžvalga
„Lino mūka“ – tai jau 9-oji edukacinė-kultūrinė rudens šventė, kurioje
praeities tradicijos, dabarties kūrybiškumas ir lino kančia virsta šiltu žmonių bendravimu. Tai malonus pažintinis pasibūvimas, bendravimas, edukacija, kartu ir poilsis su muzika aukštaitiškame vienkiemyje.
Čia, lydimi dainų, stebėsite, o norintys ir išbandysite linų darbų linksmumą. Linai raunami, klojami į pievą, statomi ir rišami į pėdus, paskui statomi
į gubas, kraunami į arklinį vežima ir vežami į kiemą, kur darbščios moterys
linus, mina, bruka, šukuoja, verpia ir audžia, o vyrai virves veja.
Minsime mįsles, susipažinsime su linų darbų papročiais. Veiks tautodailininkų mugė. Parsivešite puokštę linų.
Jau tapo tradiciją į renginį atvykti pasipuošus lininiais rūbais arba bent
jau lininiu akcentėliu.
Padirbėję galėsite pailsėti klausydami koncerto „NE TIK APIE MEILĘ“, kuriame išsiskleis žinomos ir mylimos melodijos: garsiausios arijos ir duetai
iš miuziklų, operečių, populiarios dainos. Na, o jas atliks dainininkai, kurių
balsai, charizma ir meistriškumas atskleis tikrąjį vokalinės muzikos spindesį: tenoras Egidijus Bavikinas, sukūręs įsimintinus vaidmenis miuzikluose
„Ugnies medžioklė su varovais“, „Paryžiaus katedra“, „Aida“, „Karmen“, ir
kt. netruks įrodyti, jog koncertuose jo personažai tokie pat gyvi, įtikinami, kaip ir spektakliuose. Žavingoji dainininkė Ona Kolobovaitė, projekto
„Triumfo arka“ laureatė, užburianti muzikalumu ir nuoširdumu, pakvies išgyventi kiekvieną muzikos taktą bei kartu patirti dainose atsiskleidžiančias
jausmų audras, akomponuojant pianistei Beatai Vingraitei- Andriuškevičienei
Vieta: Rokiškio r. Panemunėlio sen Vėbrių k.
Bilietai platinami per Tiketa.lt ir Rokiškio turizmo ir amatų informacijos
centre.
Bilieto kaina 7 Eur.
Vaikai iki 10 metų leidžiami nemokamai

Rugpjūčio 23 – rugpjūčio 29 dienomis Panevėžio
apskrities policija registravo 720 įvykių (praėjusią savaitę – 999), pradėti
59 (praėjusią savaitę – 63)
ikiteisminiai tyrimai. Į
areštinę pristatyti 22 asmenys.

Per savaitę buvo pradėta
10 ikiteisminių tyrimų dėl
vagysčių (4 – iš negyvenamų patalpų, 1 – iš gyvenamojo namo ar buto, 1 – iš
prekybos centro, 2 – iš automobilio, 2 – automobilių
vagystės). Keturios vagystės įvykdytos Panevėžio
mieste, 2 – Panevėžio rajone, 1 – Rokiškio rajone, 1 –
Biržų rajone, 1 – Kupiškio

rajone, 1 – Pasvalio rajone.
Pradėtas vienas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo,
2 – dėl turto sunaikinimo ar
sugadinimo, 2 – dėl viešosios tvarkos pažeidimo, 2
– dėl neteisėto disponavimo
narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis.
Rugpjūčio 23 – rugpjūčio
29 dienomis apskrities keliuose registruoti du įskaitiniai (kai nukentėjo žmonės)
eismo įvykiai. Jų metu sužeistas nepilnametis pėstysis ir elektrinio paspirtuko
vairuotojas. Policijos pareigūnai sustabdė 6 neblaivius vairuotojus, kuriems
nustatyta, kad kraujyje yra
daugiau nei 1,5 promilės alkoholio, todėl taikoma bau-

džiamoji atsakomybė. Trys
neblaivūs vairuotojai prie
automobilio vairo sėdo Panevėžio mieste, 3 – Rokiškio rajone.
Artėja ruduo, kai greitai
temsta ir ypač svarbu būti
matomiems, saugiems kelyje. Labai svarbu, kad keliaujančius tamsiuoju paros
metu, vairuotojai pastebėtų!
Todėl pėstieji privalo segėti
atšvaitą, dėvėti drabužius
ar ryškiaspalvę liemenę su
šviesą atspindinčiais elementais. Esant blogam matomumui (kai lyja, sninga,
yra apniukę ar tvyro rūkas)
pėstieji prastai matomi ir
dieną.
Panevėžio VPK
inform.

Neblaivus nesuvaldė automobilio

Rugpjūčio 31 d., 20.16 val. Rokiškio r., Pilkėnų k. neblaivus (2,36 prom.), neturėdamas
teisės vairuoti vyras (g. 1966 m.) vairavo automobilį „VW“, jo nesuvaldė ir nuvažiavo
nuo kelio.
Panevėžio VPK inform.

Neblaivus išdaužė langą ir pavogė televizorių

Rugpjūčio 30 d., 0.06 val. pranešta, kad Rokiškyje, Pergalės g., išdaužus buto langą,
pavogtas televizorius. Nuostolis – 415 eurų. Neblaivus (3.52 prom.) įtariamasis (g. 1986
m.) sulaikytas.
Panevėžio VPK inform.
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Paslaptingieji unitai – graikų apeigų katalikai. Kuo jie ypatingi Lietuvai ir Ukrainai

Lietuvoje yra devynios
valstybės pripažintos religinės
bendruomenės:
lotynų apeigų katalikai
(didžiausia religinė bendruomenė), graikų apeigų katalikai – unitai,
evangelikai reformatai,
evangelikai
liuteronai,
stačiatikiai, sentikiai, judėjai, karaimai ir musulmonai sunitai. Daugelis
šalies gyventojų bent jau
nominaliai priklauso lotynų apeigų arba Romos
katalikų
bendruome-

nėms. O štai apie graikų
apeigų katalikus – unitus – visuomenė turi mažokai žinių. Nors graikų
apeigų katalikai, kurių
atsiradimą paskatino Lietuvos didžioji kunigaikštystė, tiksliau jos iniciatyva sudaryta 1596 m.
Bresto unija. Ją sudarę
Lietuvos-Lenkijos valstybės stačiatikiai pripažino popiežiaus viršenybę,
katalikų dogmatiką, bet
pasiliko savo liturgiją bei
bažnytinę slavų kalbą.

Ukrainos savimonės
laidas
Kodėl buvo sudaryta
Bresto unija? Ji buvo reikalinga siekiant apriboti
jau tuo metu kylančios Rusijos imperijos ir Maskvos
stačiatikių patriarcho įtaką
ukrainietiškoms ir baltarusiškoms Lietuvos didžiosios
kunigaikštystės
žemėms.
Unitų religinės bendruomenės Ukrainoje daug pasitarnavo ukrainiečių kaip
tautos, jų tautinės savimonės, valstybingumo siekių

formavimui. Ne veltui tada,
kai po padalinimų Lietuva
atiteko Rusijos imperijai,
jos carai ėmė persekioti unitų bendruomenes.
Lietuva gali pagrįstai didžiuotis vieninteliu jos teritorijoje sukurtu vienuolių
ordinu – graikų apeigų katalikų šv. Bazilijaus didžiojo,
kitaip dar bazilijonų ordinu.
Jo istorija – drąsos, mokslo,
kultūros, švietimo ir... kankinystės istorija.
Šio ordino veiklą Lietuvoje ir už jos ribų išsamiausiai tyrinėja iš Skapiškio
kilusi istorikė dr. Aldona
Vasiliauskienė. Simboliška, kad rugpjūčio 24 -ąją –
Ukrainos nepriklausomybės
dieną – ji skapiškėnams ir
svečiams žymiems dvasininkams bei istorikams pristatė savo knygą: „Lietuva
– Ukraina: religija, mokslas, kultūra Vilniaus vienuolių bazilijonų veikloje“. Šis
daugiau nei tūkstančio puslapių veikalas išleistas lietuvių ir ukrainiečių kalbomis.
Dėmesys religinei temai
neatsitiktinis: dr. A. Vasiliauskienė ne kartą rengė

šia tema įvairias mokslines
konferencijas, yra parašiusi
gausybę straipsnių, žinoma
ir vertinama ne tik Lietuvoje, bet ir Ukrainoje.
Maldos ir lietuviškai,
ir ukrainietiškai
Lotynų ir graikų apeigų
katalikai – tikėjimo broliai,
todėl nieko nestebina, kad
broliai bazilijonai šv. Mišias
aukojo kartu su Lietuvos kunigais. O jų suvažiavo gausus būrys: ir tai rodo, kokios
svarbos knygą dr. Aldona
Vasiliauskienė parašė.
Simboliška, kad knyga
pristatyta ne tik Ukrainos
nepriklausomybės
dieną,
bet ir šv. Baltramiejaus,
apaštalo ir kankinio dieną.
Kankinystės ženklą simbolizavo raudoni dvasininkų
liturginiai drabužiai.
Juk ir Ukrainos istorija –
kankinystės istorija. Kova
už tautinį tapatumą, žiaurios
sovietinės represijos, Holodomoras, tremtys, teroras.
Ir naujausiųjų laikų istorija
nedžiugina: Ukraina kovoja už savo laisvę prieš daug
galingesnį okupantą, atplė-

Utenos apskrities futbolo federacijos prezidento rinkimų belaukiant:
skvarbus žvilgsnis į futbolo situaciją Rokiškyje

Iš 4 p.
Kandidatas į UAFF prezidentus D. Širvys atviras:
didįjį futbolo reikia saugoti
ir puoselėti. Vardan mažųjų futbolininkų. Kaip jiems
mokytis žaisti, jei nepažins
nuošalės taisyklės, tikros
aikštės matmenų? „Vaikai
turi mokėti žaisti futbolą,
matyti žaidžiančius vyresniuosius, sekti jų pavyzdžiu, siekti patekti į rajono
komandą“, – kalbėjo jis.

Rokiškio futbolo klubo
vadovas E. Gaigalas pasidžiaugė, kad rajone faktiškai suformuota vadinamoji
„futbolo piramidė“: yra vaikų, suaugusiųjų, moterų bei
senjorų komandos.
Materialinis
aprūpinimas –
neblogas,
o štai gero stadiono...
nėra
Didysis Rokiškio futbo-

lininkų galvos skausmas
– stadionai. Atrodytų, pastaraisiais metais jų sutvarkytas ne vienas, tik kokia iš
to nauda? Pandėlyje esanti
dirbtinės dangos aikštė, Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio,
ir naujausias sutvarkytas,
kuriame pernai vyko Panevėžio apskrities futbolo 8x8
pirmenybių rungtynės, o dabar treniruojasi mūsų suaugusiųjų ir vaikų komandos,

neatitinka standartinės futbolo aikštės matmenų. Kaip
ir Kūno kultūros ir sporto
centro stadionas, apie kurio
rekonstrukciją svajojama ne
vienerius metus. Ir kuriame
vyksta Panevėžio apskrities
futbolo federacijos pirmenybės, prilyginamos LFF III
lygai.
Kodėl stadionas toks
svarbus: jei rokiškėnai
ateityje iškovotų III lygoje pirmąją vietą, jie galėtų
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pereiti į antrąją lygą. Beje,
tapę Aukštaitijos pirmenybių čempionais mūsiškiai
tokią galimybę jau turėjo.
Deja, būtent dėl netinkamų
matmenų stadiono, stipri ir
perspektyvi komanda negalėjo pereiti į aukštesnę lygą.
Ar standartinių matmenų
aikštė su laistoma veja bus
tik rokiškėnų svajonė, parodys laikas.
D. Širvys teiravosi ir dėl
komandos aprūpinimo. Žai-

šusį Krymą, sukursčiusį ir
vykdanti karą Dombase.
Madose prašyta taikos ir ramybės šiai daug kentėjusiai
ir tebekenčiančiai šaliai.
Ukrainietiškai skambėjo
ir Tėve mūsų, ir bendruomeninės maldos kreipiniai.
Broliai bazilijonai lietuviškai skaitė maldas.
Savo pamoksle Leliūnų
parapijos klebonas, Burbiškių ir Pakalnių parapijų
administratorius
kunigas
Andrius Šukys tikintiesiems
uždavė keletą intriguojančių
klausimų, į kuriuos buvo
vienas atsakymas – Ukraina. „Kai mes švenčiame Šv.
Baltramiejaus dieną ir lydime gandrus bei vasarą...,
visa širdimi pasidžiaukime,
kad šiame jaukiame miestelyje broliai lietuviai ir broliai ukrainiečiai bei sesės
lietuvės ir sesės ukrainietės
švenčia NEPRIKLAUSOMYBĘ: esminę laisvo žmogaus šventę“, – pamoksle
kalbėjo dvasininkas.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ
Tęsinys „Rokiškio Sirenos“ antradienio numeryje.

dimo priemonių: kamuolių,
kitos įrangos turima pakankamai. O visiems kitiems
dalykams – varžybų rengimui, išvykoms jau reikia
kruopščiai skaičiuoti lėšas.
Mūsiškiai futbolininkai
akcentavo, kad svarbu palaikyti miestų, rajonų pilnavertes komandas, kad jaunimas jaustų perspektyvą ir
motyvaciją žaisti futbolą.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ

ANTRADIENIS 09.07

PIRMADIENIS 09.06

SEKMADIENIS 09.05

ŠEŠTADIENIS 09.04
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05:05 Šoka Lietuva
05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Vartotojų kontrolė
07:00 Svajoja vaikai
07:30 Sunė –
vyriausiasis pabrolys
09:00 Labas rytas,
Lietuva
12:00. Pilys: paslaptys,
mįslės, legendos
13:05 Dehesa.
Ispaninių lūšių
miškas
14:00 Hadsonas ir
Reksas
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų
koncertas
17:30 Klauskite daktaro
18:30 Žinios
19:00 Langas į valdžią
19:30 Stilius

06:00 Himnas
06:02 Gimę tą pačią
dieną
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 Nuostabiausi
pasaulio gamtos
stebuklai
12:50 Salų gamtos
slėpiniai 2
13:45 Puaro
15:30 Žinios

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 Langas į valdžią
14:00 Žinios
14:20 Laba diena,
Lietuva
16:20 Kalnų daktaras
17:10 Premjera. 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

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
22:30 Dviračio žinios
23:00 „Tredstounas”

2021-09-03
20:30 Panorama
21:00 Maestro
22:10 Sulaužytos gėlės
23:55 Greiti ir įsiutę 8
02:10 Švediška meilės
istorija
04:05 Pradėk nuo savęs
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 Amžius ne riba
09:30 Sveikata.lt
10:00 Virtuvės istorijos
10:30 Gardu Gardu
11:00 Penkių žvaigždučių būstas
11:30 Gyvenimas
12:30 Galingasis 6
12:40 Kenoloto

15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Duokim garo!
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 Kaip aš išsinuomojau
šeimą
23:25 Į naktį
01:20 Sulaužytos gėlės
03:05 Nuostabiausi pasaulio
gamtos stebuklai
04:00 Kelionių atvirukai
04:15 Puaro

05:20
06:35
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00

Gyvenimo išdaigos
Madagaskaro pingvinai
Bakuganas. Šarvų sąjunga
Žuvėliokai
Madagaskaro pingvinai
Simpsonai
Svajonių ūkis

23:00
23:45
00:30
01:00
01:05
02:00
02:05
03:00
03:05
03:30
04:00
04:05
05:00
05:05
05:15

„Tredstounas”
Grančesteris
Po laukinę gamtą
LRT radijo žinios
Daiktų istorijos
LRT radijo žinios
LRT forumas
LRT radijo žinios
Kas ir kodėl?
Dviračio žinios
LRT radijo žinios
Savaitė
LRT radijo žinios
Šoka Lietuva
Ponių rojus

12:42 Galingasis 6
14:40 Terneris ir Hučas
16:45 Ekstrasensų mūšis
17:20 Kenoloto
17:22 Ekstrasensų mūšis
18:30 TV3 žinios
19:30 galvOK
21:30 Džentelmenai
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Džentelmenai
23:50 Pirmoji eskadrilė
02:40 Greitojo reagavimo
būrys
04:20 Havajai 5.0
05:20 Gyvenimo išdaigos

06:30 Broliai meškinai.
Nuotykių ieškotojai
07:00 Bunikula
07:30 Neramūs ir triukšmingi
08:00 Šaunusis Skūbis-Dū
08:30 Tomas ir Džeris
09:00 Beprotiškos melodijos
09:30 Tomas ir Džeris.

09:30 La Maistas
10:00 Pasaulis pagal moteris
11:00 Svajonių sodai
12:00 Gyvenimas
12:40 Kenoloto
12:42 Gyvenimas
13:05 Karalius Strazdabarzdis
15:05 Parduotuvių maniakės
išpažintis
17:15 Kobra 11
17:20 Kenoloto
17:22 Kobra 11
18:30 TV3 žinios
19:30 X Faktorius
22:00 Žudiko asmens
sargybinis
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Žudiko asmens
sargybinis
00:30 Toras. Pasaulių pabaiga
03:05 Džentelmenai

06:30 Broliai meškinai.
Nuotykių ieškotojai
07:00 Bunikula
07:30 Neramūs ir triukšmingi
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 A komanda
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 A komanda
01:15 Havajai 5.0
02:15 Perėja

06:15 Vėžliukai nindzės
06:40 Ančiukų istorijos
07:05 Madagaskaro pingvinai
07:35 Svajonių sodai
08:35 Meilės sūkuryje
09:45 Lietinga diena Niujorke
11:45 Midsomerio žmogžudystės
12:40 Kenoloto
12:42 Midsomerio žmogžudystės

06:00 Balta - meilės spalva
07:00 Nuo... Iki...
08:00 Volkeris, Teksaso
reindžeris
10:00 Du gyvenimai
11:10 Keičiu žmoną
12:10 Būrėja
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Uždraustas vaisius

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

pusryčiams
11:45 Midsomerio žmogžudystės
12:40 Kenoloto
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 Dešimt su puse balo.
Apokalipsė
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Dešimt su puse balo.
Apokalipsė
00:10 Kaulai
01:15 Havajai 5.0
02:15 Majų baikerių klubas

06:15 Vėžliukai nindzės
06:40 Ančiukų istorijos
07:05 Madagaskaro pingvinai
07:35 Karštai su tv3.lt
08:35 Meilės sūkuryje
09:45 Šokoladiniai saldainiai

06:00 Balta - meilės spalva
07:00 KK2

Vilis Vonka ir šokolado
fabrikas
11:05 Ragai ir kanopos
12:50 Spaidervikų kronikos
14:40 Misija “Pelėdos”
16:30 Didžiosios motušės
namai
18:30 Žinios
19:30 Monstrų viešbutis 3.
Atostogos
21:20 Blondinė ieško vyro
23:30 Griaustinis tropikuose
01:35 Pabėgimo planas

Beru Grilsu
12:55 Atranka. Išlieka
stipriausi
14:00 Ekstrasensai tiria
16:10 Gordono Ramzio virtuvės
košmarai. Revizija
17:20 Spec. būrys.
Išlieka stipriausi
18:25 Tie, kurie žudo
19:30 Kaukės
22:00 Šnipas iš U.N.C.L.E.
00:20 Plėšrūnai
02:05 Beatodairiški veiksmai

06:00 Info komentarai
su Arnu Mazėčiu
07:00 Pričiupom!
07:30 Negyvenamose salose su
Beru Grilsu
08:30 Miško atspalviai
09:00 Sveikatos kodas
10:05 Kova už būvį
11:15 Geriausi šuns draugai
11:45 Negyvenamose salose su

05:10 Mažos Mūsų
Pergalės
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

08:00 Šaunusis Skūbis-Dū
08:30 Tomas ir Džeris
09:00 Beprotiškos melodijos
09:30 Ogis ir tarakonai
10:00 Kosminis Samsamas
11:40 Kempiniukas
Plačiakelnis 2
13:30 Staiga trisdešimties
15:35 Devyni gyvenimai
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Žmogus-Voras.
Grįžimas namo
22:15 21 tiltas
00:20 Izabelė ir jos vyrai
02:15 Blondinė ieško vyro

Kretingos raj.
10:05 Kova už būvį
11:15 Geriausi šuns draugai
11:45 Negyvenamose salose su
Beru Grilsu
12:55 Atranka. Išlieka stipriausi
14:00 Ekstrasensai tiria
16:10 Gordono Ramzio virtuvės
košmarai. Revizija
17:20 Spec. būrys. Išlieka
stipriausi
18:25 Tie, kurie žudo
19:30 Mirtinas ginklas
20:30 Paskutinis laivas
22:30 Gyvi numirėliai
23:30 Narkotikų prekeiviai
00:30 Šnipas iš U.N.C.L.E.
02:45 Plėšrūnai

06:00 Info komentarai
su Arnu Mazėčiu
07:00 Pričiupom!
07:30 „Lietuvos galiūnų
čempionato I-asis etapas“.
Šilalė
08:30 Tauro ragas
09:00 „Lietuvos galiūnų
čempionato II-asis etapas“.
15:30 Stebuklas
16:35 Labas vakaras,
Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Monikai reikia meilės
21:30 Žinios
22:30 Amerikiečių snaiperis
01:10 Strėlė
02:10 21 tiltas
03:45 Volkeris, Teksaso
reindžeris

06:15 CSI. Majamis
07:15 Mano virtuvė geriausia
08:35 Teisingumo agentai
09:40 Pėdsakas
10:35 Herbas ar skaičius.
Pasaulio stebuklai
11:35 Naujokai
12:30 CSI. Majamis
13:30 Mano virtuvė geriausia
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Pėdsakas
07:30 Monikai reikia meilės
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Du gyvenimai
11:10 Keičiu žmoną
12:10 Būrėja
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Uždraustas vaisius
15:30 Stebuklas
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Monikai reikia meilės
21:30 Žinios
22:30 Kolibrio efektas
00:35 Strėlė
01:35 Amerikiečių snaiperis
03:45 Volkeris, Teksaso reindžeris

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

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
17:00 Info diena
17:30 Naujokai
18:30 Herbas ar skaičius.
Pasaulio stebuklai
19:30 Snaiperis
20:30 Pričiupom!
21:00 Sabotažas
23:10 Mirtinas ginklas
00:10 Gyvi numirėliai
01:10 Narkotikų prekeiviai
02:10 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“
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 Kobra
22:50 Sabotažas
01:00 Mirties įšalas
02:00 Snaiperis

05:30 Nauja diena
06:30 Kaimo akademija
07:00 „Netikėtas teisingumas“
08:00 „Žiedas su rubinu“
09:00 „Teisingumo agentai“
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“
11:00 „Daktarė Kovalčiuk“
12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių
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10:30 Deutsche Welle
pristato: Keliautojo
dienoraštis
11:00 Grilio skanėstai
11:30 Inovacijų DNR
12:00 „Teisingumo agentai“
14:00 „Vieno nusikaltimo
istorija“
16:00 Žinios
16:30 Lietuvos miestai
17:30 Vantos lapas
18:00 Žinios
18:30 Švarūs miestai
19:00 Koncertas „Balius”
20:00 Žinios
20:30 „Velnio nuotaka”
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten.
Pokalbiai
00:00 „Teisingumo agentai“
02:00 „Vieno nusikaltimo
istorija“
03:35 Lietuvos miestai
04:20 Laikykitės ten
05:00 Gyvenimas
05:40 Vantos lapas

10:30 Deutsche Welle pristato:
Greitis
11:00 „TV Europa pristato. Vyrų
šešėlyje“. Lazdynų Pelėda
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 „Teisingumo agentai“
14:00 „Vieno nusikaltimo
istorija“
16:00 Žinios
16:30 „24/7“
17:30 Nauja diena
18:00 Žinios
18:30 Laisvės TV valanda
20:00 Žinios
20:30 Lietuvos miestai
21:30 „24/7“
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
01:00 „Teisingumo agentai“
02:00 „Vieno nusikaltimo
istorija“
03:35 „TV Europa pristato. Vyrų
šešėlyje“. Lazdynų Pelėda
03:55 Kaimo akademija
04:20 Laikykitės ten
05:00 Kaimo akademija
05:20 Mažos Mūsų Pergalės
05:30 Krepšinio pasaulyje
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
12:30 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
18:25 Rubrika “Europa - tai aš”
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“
19:30 Mūsų gyvūnai
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“
21:30 „Daktarė Kovalčiuk“
22:30 Reporteris
22:55 Rubrika “Europa - tai aš”
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“. Liudvika Didžiulienė Žmona
04:50 „Reali mistika“
05:30 Nauja diena
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ligonines ir visur, kur
jums reikia tolimesniais
atstumais. Tel. 8 684 48 006.
Rokiškis
• Mobiliu juostiniu gateriu
pjauname medieną kliento
kieme. Kaina 20 Eur.
Tel. 8 621 09 340. Rokiškis
• Cheminis baldų valymas,
ekologinis valymas garais.
Garais valančio siurblio
nuoma. Tel. 8 662 19 643.
Rokiškis
• Automobilių antikorozinis
dugnų purškimas,
suvirinimo darbai ir kt.
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis

PAŽINTYS
• 33 m. vaikinas ieško
draugės iš Rokiškio
rimtiems santykiams.
Tel. 8 615 83 097. Rokiškis

PERKA

PASLAUGOS

• Atlieku elektros darbus.

Demontuoju seną instaliaciją
ir pakeičiu nauja.
Tel. 8 600 54 980. Rokiškis
• Galiu nuvežti į Jūsų
pasirinktą vieta Lietuvoje.
Vežu ir į Rygos ar kitus orojūrų uostus.
Tel. 8 684 48 006. Rokiškis
• Pavežu į oro uostus,
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• Pirkčiau žemės ūkio
paskirties žemę Rokiškio
raj. Tik nuo 10 ha ir
didesnius plotus. Siūlyti
įvairius variantus.

11 psl.
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Laisvės g.13

užnešimu į 4 aukštą. Neturiu
transporto ir sveikatos. Ačiū.
Tel. 8 646 51 495. Rokiškis
• Gal kas galite padovanoti
ar nebrangiai parduoti tuščią
dujų balioną.
Tel. 8 604 36 830. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

PREKĖS VAIKAMS
• Apsauginius vartelius.
Kaina 40 Eur. Tel. 8 606 02
944. Rokiškis
• Labai mažai naudotą geros
būklės vaikišką dviratuką.
Tel. 8 616 32 952. Rokiškis

RASTA\PAMESTA
Tel. 8 603 05 033. Rokiškis
• Senas monetas,
banknotus, kapeikas,
laikinuosius talonus
(vagnorkes). Medalius,
ordinus, ženkliukus. Senas
nuotraukas, atvirukus,
knygas, laikraščius.
Varpelius, virdulius
(samovarus). Karinius
daiktus. Plėšomus
kalendorius. propagandinius
plakatus. Gintarą. Sidabrą.
Kitus sendaikčius.
Tel. 8 625 32 533. Rokiškis
• Perku įrengtą, tvarkingą
garažą Gruodžio g. arba prie
autobusų stoties.
Tel. 8 650 30 111. Rokiškis
PRAŠO PADOVANOTI

• Ieškau, kas gali
padovanoti senų Rokiškio ar
Aukštaitijos fotografijų ar
atvirukų. Tel. 8 619 20 517.
Rokiškis
• Ieškau kas padovanotų
didesnį kiekį knygų.
Tel. 8 625 32 533. Rokiškis
• Gal kas dovanoja
pomidorus, mielai
priglausiu.
Tel. 8 646 51 495. Rokiškis
• Prašau padovanoti
neįgalumą turinčiam vyrui
35 m. (45 proc.) veikiantį,
geros būklės šaldytuvą ar
šaldiklį. Veikiantį televizorių
su pulteliu. Su atvežimu ir

• Šeštadienį, apie 16 val.
mašinų stovėjimo aikštelėje,
už Steponių miško,
pamestas raktų ryšulys
(buto, garažo, automobilio
raktas). Radusius prašome
paskambinti.
Tel. 8 610 66 352. Rokiškis
• P. Širvio g. rasti du raktai.
Tel. 8 686 02 301.
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA
• Motobloką. Kuriasi,
važiuoja su inventoriumi.
Kaina 300 Eur.
Tel. 8 603 03 994. Rokiškis
• Akumuliatorinę žoliapjovę
Briusles motor. Kaina 150
Eur. Tel. 8 625 04 387.
Rokiškis
SPORTO IR
LAISVALAIKIO PREKĖS

• Nedaug naudotus, geros
būklės riedučius. 39 - 40
dydžio. Kaina 25 Eur.
Tel. 8 686 23 382. Rokiškis
• 38 - 39 dydžio riedučius.
Kaina 9 Eur.
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis

• 20 a sklypą Jakšto g.,
Rokiškyje. Kaina sutartinė.
Tel. 8 699 61 320. Rokiškis
• 16 a sklypą šalia
Velniakalnio, Rasų
g. 5, Rokiškis. Visos
komunikacijos. Paruoštas
statyboms. Kaina 16000 Eur.
Tel. 8 610 03 701. Rokiškis
• 1 kambario butą su baldais
Vilties g. Pirmas aukštas,
37,30 kv. m. Kambarys su
niša, tvarkingas, šiltas, be
balkono. Kaina sutartinė.
Tel. 8 673 10 835. Rokiškis
• 4 kambarių butą Taikos
g. 9A. Be remonto.
Pirmas aukštas. Tinkamas
komercijai. Kaina 52000

Eur. Tel. 8 618 01 867.
Rokiškis
• Labai pigiai, geroje vietoje
namą su ūkiniais pastatais.
Kraštinis, yra trifazė
elektros instaliacija. 0,28 ha
žemės (balas 48).
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Namą Antazavėje, Zarasų
r. Kaina derinama. Kaina
12000 Eur.
Tel. 8 671 99 607. Rokiškis
• Ant kalvos, gražioje
vietoje, Vaičėnų k., Obelių
sen., Rokiškio r. sodybą su
7,1564 ha žemės sklypu.
Kaina 25500 Eur.
Tel. 8 668 07 809. Rokiškis
• Autentišką sodybą Kukių
k. Rokiškio r. Tvirtų rąstų,
71,66 kv. m bendro ploto.
56 a namų valdos sklypas,

kuriame yra keli ūkiniai
pastatai, malkinė, pirtis,
lauko virtuvė. Kaina 13500
Eur. Tel. 8 667 61 531.
Rokiškis
• Tvarkingą 1 kambario
butą Jaunystės g. 25,
Rokiškis. Suremontuotas,
nauja elektros instaliacija,
vamzdynai. Nereikia jokių
investicijų. 4 aukštas. Kaina
28500 Eur.
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą
Kamajuose, Rokiškio r.
Mūrinis, vieno aukšto su
mansarda. Su patogumais.
Kaina 17500 Eur.
Tel. 8 667 61 437. Rokiškis
• Mūrinį namą su mansarda
Ragelių k., Rokiškio rajone.
Kaina 14000 Eur.
Tel. 8 667 26 361. Rokiškis
• Mūrinį namą su mansarda
Antanašės k., Rokiškio
rajone. Kaina 21000 Eur.
Tel. 8 648 23 722. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą A.
Strazdelio g., Rokiškis.
Pirmojo aukšto erdvė
suskirstyta: virtuvė, keturi
kambariai, vonios ir tualeto
kambariai, veranda bei
sandėliukas. Yra didelis
rūsys. Kaina 29000 Eur.
Tel. 8 679 63 833. Rokiškis
• Namo dalį antrame aukšte
Statybos g. Rokiškis. Atskiri
įėjimai. Kaina 28500 Eur.
Tel. 8 648 23 707. Rokiškis
• Namo dalį Aušros g.,
Rokiškis. Kaina 28500 Eur.
Tel. 8 609 89 027. Rokiškis
• Namo dalį su 4 a žemės
sklypu Respublikos g.,
Rokiškis. Kaina 19500 Eur.
Tel. 8 605 68 539. Rokiškis
• Namo dalį su 13 a žemės
sklypu Respublikos g.,
Rokiškis. Pritaikyta
komerciniai veiklai. Kaina
33000 Eur.
Tel. 8 604 63 022. Rokiškis
• Sodą Uljanavos km.,
sodininkų bendrijoje Šilelis.
0,0882 ha sklypas, namelis,
ūkinis pastatas. Kaina 10000
Eur. Tel. 8 676 42 946.
Rokiškis
• Kolektyvinį sodą Rato g.
Velniakalnis. Miesto ribos.
Yra namelis, ūkinis, 2
šiltnamiai, tvenkinys. Kaina
4800 Eur. Tel. 8 675 44 720.
Rokiškis
• Namą Kavoliškyje.
Ramioje, tvarkingoje
gatvėje. Reikia kapitalinio
remonto. Išsamesnė
informacija telefonu. Kaina
20000 Eur.
Tel. 8 628 04 434. Rokiškis
• Juodupėje nedidelį 3
kambarių butą 58 kv. m.
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Nuo Rokiškio 12 min.
Antrame aukšte, yra
balkonas. Miestelyje yra
gimnazija, vaikų darželis,
ambulatorija, kelios
parduotuvės. Namas
mūrinis. Priklauso rūsys.
Kaina 6200 Eur.
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Pigiai pusę namo
Žiobiškyje, 10 min. iki
Rokiškio. Antras aukštas,
97 kv. m, miestelio
vandentiekis, nuotekų
sistema. Šildymas kietuoju
kuru. Du balkonai, erdvus
kambariai. Atskiras
įvažiavimas, namo įėjimas.
Rūsys, kuriame stovi
krosnis. Ūkinis pastatas.
Erdvus sklypas. Kaina
11700 Eur.
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Trijų kambarių butą
Panevėžio g., Rokiškis. 64,5
kv. m, 4/5 aukštas, pakeisti
langai, įstiklintas balkonas,
tvarkinga laiptinė. Kaina
38000 Eur.
Tel. 8 640 49 332. Rokiškis
• Sodybą su namu. 15
km nuo Rokiškio, 14 km
nuo Juodupės, 3 km nuo
Lukštų link Latvijos. Netoli
Pakapinės kaimo. Graži
šviesi vieta, 800 m nuo
miško. Stogas, palėpė,
sienos yra puikios būklės.
Puikus šulinys su švariu
vandeniu. Rūsys. Kaina
5100 Eur. Tel. 8 603 53 641.
Rokiškis
• Keistume tvarkingą,
nesenai suremontuotą 2
kambarių butą centre,
prie pat bažnyčios į namą
ar sodybą Rokiškyje ar
šalia Rokiškio. Butui
priklauso atskiras kiemelis,
2,2 a žemės. Yra didelis
sandėliukas, malkinė, nauja
pirtelė, vaikų žaidimų
aikštelė. Tel. 8 605 22 152.
Rokiškis
• Jaukų dviejų kambarių
butą 31 kv. m be patogumų,
Respublikos g. 13-1,
Rokiškis. Tinkamas gyventi
ir komercijai. Šildomas kietu
kuru, pajungti radiatoriai.
Yra techninė galimybė
prisijungti prie vandentiekio
ir nuotekų įvado. Kaina
16000 Eur.
Tel. 8 688 41 425. Rokiškis
• Dirbamą žemę Rokiškio
raj., Tumasonių k. Du
sklypai vienas šalia kito.
Bendrai 11,62 ha. Laukas
kvadrato formos. Kitais
metais bus galima įsigyti dar
11,6 ha. Našumo balas 39.
Šiemet iki pat sklypo buvo
atnaujintas kelias. Kaina
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g. 35 kv. m, 4 aukštas iš 9,
plastikiniai langai, šarvo
durys, balkonas. Kaina
18500 Eur.
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• 1 kambario (pusantrinį)
butą su baldais. 36,87 kv.
m, pirmas aukštas, Algirdo
g. 8. Yra plastikiniai langai,
šarvuotos durys. Vonios
kambaryje reikia remonto
Balkono nėra. Kaina 23000
Eur. Tel. 8 601 45 744.
Rokiškis
• Dviejų kambarių butą
Juodupėje. 4. Penktas
aukštas, 50 kv. m, lauko
sienos apšiltintos. Butas
suremontuotas, saulėtas,
šiltas. Tel. 8 650 93 123.
Rokiškis
• Mūrinį namą Kavoliškyje.
Kaina 65000 Eur.
Tel. 8 695 73 607. Rokiškis

NUOMA
derinama. Kaina 40670 Eur.
Tel. 8 623 39 570. Rokiškis
• Mūrinį namą Didsodės
km., Juodupės sen. 70 kv. m

su 60 a žemės. Tik pirmas
aukštas, bet yra galimybė
įsirengti ir antrą aukštą.
Išsamesnė informacija

telefonu. Kaina 11500 Eur.
Tel. 8 605 76 886. Rokiškis
• Tvarkingą 1 kambario butą

Jaunystės g. Kaina sutartinė.
Tel. 8 692 64 076. Rokiškis
• 1 kambario butą Vilties

• Išsinuomočiau 1 kambario
butą be patogumu
Rokiškyje. Iki 50 Eur.
Tel. 8 600 01 491. Rokiškis
• Išnuomojamas namelis.
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Visos komunikacijos, baldai,
dušo kabina, tualetas,
židinys, šalia yra malkinė.
Galimi įvairūs nuomos
variantai – tiek trumpalaikė,
tiek ilgalaikė nuoma.
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Tel. 8 699 61 320. Rokiškis
• Išnuomojamas dviejų
kambarių butas.
Renovuotame name,
Taikos g. 1, trečias aukštas.
Depozitas už 3 mėn. Kaina
150 Eur. Tel. 8 616 13 735.
Rokiškis
• Su vaiku išsinuomosiu
butą Rokiškyje. Nuo 150 iki
200 Eur. Tel. 8 607 31 593.
Rokiškis
• Išsinuomotume 1 kambario
butą. Tel. 8 609 04 904.
Rokiškis
• Išsinuomočiau žemę ūkio
paskirties. Kaina sutartinė.
Tel. 8 629 23 449. Rokiškis
• Dirbantis vyras
išsinuomotu vieno kambario
butą Rokiškyje.
Tel. 8 608 28 256. Rokiškis
• Dirbanti pora ieško
išsinuomoti butą.
Privalumai: baldai ir buitinė
technika. Tel. 8 664 67 979.
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS
• 2004 m. Opel Zafira, 2 l,
74 kW, dyzelis. Kaina 1295
Eur. Tel. 8 612 89 032.
Rokiškis
• Gražų moterišką dviratį.
Žemas rėmas, atramine
kojelė, šviesos. Nėra bėgių.
Pagamintas Vokietijoje.
Kaina derinama. Kaina
150 Eur. Tel. 8 659 64 181.
Rokiškis
• 2002 m. Seat Alhambra.
1,9 l, 85 kW.
Tel. 8 625 39 815. Rokiškis
• 2008 m. VW Passat, 2
l, 100 kW, TDI, TA 2 m.,
universalas, juodos spalvos.
Kaina 2800 Eur.
Tel. 8 640 67 583. Rokiškis
• VW Golf, 2000 m., 1,9 l,
66 kW, dyzelis, universalas,
TA iki 2023-06-29. Dovanų
– diržų komplektas.
Tel. 8 655 08 291. Rokiškis
• VW Sharan, 2001 m., 1,9
l, dyzelis . Kaina 1350 Eur.
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• VW Golf 5, 2006 m., 1,4
l, benzinas. Labai geros
būklės. Kaina 2300 Eur.
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• Opel Meriva, 2009 m., 1,4
l, benzinas, TA 2 m. 96000
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km rida. Kaina 2500 Eur.
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• 2 dviračius už 50 Eur.
Tel. 8 625 53 137. Rokiškis
• VW Touran. 2007 m., 2
l, TDI, 103 kW. Variklio
defektas.
Tel. 8 680 45 645. Rokiškis
• Motorinę valtį Kolibri
KM-280. Dugno tipas:
knyga. Yra transportavimo
ratukai, 2 meškerių
laikikliai. Kaina 300 Eur.
Tel. 8 656 44 820. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ
DALYS
• VW Passat B5 B5+
dalimis. 1,9 l, 96 kW, 85
kW, 66 kW. Kaina 10 Eur.
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Ratlankius R16 5/112,
centras 66 su M+S geromis
padangomis. Kaina 180 Eur.
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• Opel Astra dalimis. 2006
m. Tel. 8 699 86 773.
Rokiškis
• Dalimis 2002 m. Opel
Zafira DTI, 2005 m. Opel
Meriva 1,3 l, CDTI, 55 kW.
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• VW Passat dalimis. 1999
m., 1,9 l, TDI, 81 kW,
sedanas. Tel. 8 600 54 331.
Rokiškis
• Geras žiemines padangas
su metaliniais ratlankiais.
Nuo VW Passat B5.
Išmatavimai 195/65 R15.
Kaina 60 Eur.
Tel. 8 682 75 737. Rokiškis
• Motociklo ratus, 2 vnt.
Kaina 10 Eur.
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Lietus ratlankius su
padangomis R16 BMW.
Kaina 120 Eur.
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• 4 vnt. Audi padangas su
ratlankiais R15 185/60 M+S
112×5. Kaina 75 Eur.
Tel. 8 686 74 923. Rokiškis
• Sharan, Galaxy galinės
sėdynes. Pasidaro vaikiškos.
2 vnt. Kaina 15 Eur. Tel. 8
686 74 923. Rokiškis
• Ratlankius su padangomis
Opel Zafira. Kaina 50 Eur.
Tel. 8 606 14 217. Rokiškis
• Dalimis 2001 m. Opel
Zafira, Astra 2 l, 74 kW.

Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Audi A4 dalimis. 1997 m.,
benzinas, sedanas, juodos
spalvos. Tel. 8 614 87 836.
Rokiškis
• Audi A3 dalimis. 2001 m.,
1,9 l, TDI, 81 kW. 4 durų.
Tel. 8 629 45 390. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA
• Veikiantį televizorių LG
su priedėliu. Įstrižainė 80
cm. Priedėlis labai mažai
naudotas. Kaina 55 Eur.
Tel. 8 608 96 502. Rokiškis
• Tvarkingą LG 50PC55, 55
colių. Nėra pultelio . Kaina
100 Eur. Tel. 8 626 88 021.
Rokiškis
• Palydovinę anteną. 1,65 m
diametro. Kaina 20 Eur.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Kineskopinį spalvotą
televizoriuką Samsung.
Įstrižainė 35 cm. Kaina
20 Eur. Tel. 8 682 30 962.
Rokiškis
• DVD grotuvą Sony. Kaina
10 Eur. Tel. 8 682 30 962.
Rokiškis
• Juostinį fotoaparatą
Zorkii-4. Kaina 40 Eur.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Tvarkingą, perrinktą
paskirstymo dėžę. Kaina
120 Eur. Tel. 8 626 61 092.
Rokiškis
• Didžiąsias akėčias, dviejų
korpusų plūgą, Zid variklį.
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• MTZ-50 dalimis.
Geras variklis. Mažoji
Jumz kabina. Lanžerono
pastiprinimai. Dusetos.
Tel. 8 699 55 273. Rokiškis
• Naudotus skriemulius: 22,
20, 13 cm skersmens.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Naudotą presą. Kaina
1100 Eur. Tel. 8 626 33 717.
Rokiškis
• Naudotą ritinių vyniotuvą.
Kaina derinama. Kaina
800 Eur. Tel. 8 626 33 717.
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Naudotą įmontuojamą viryklę.

Veikia gerai. Be spintelės.
Kaina 80 Eur. Tel. 8 612 80 825.

Rokiškis
• Siuvimo mašiną.
Tel. 8 621 52 481. Rokiškis

DOVANOJA
• Dovanoju virtuvės baldus,
dujinę viryklę su elektrine
orkaite, gartraukį, šaldytuvą,
mikrobangų krosnelę,
sekciją, 5 durų spintą su
antresolėmis ir 8 pastatomas
spinteles. Prašau pasiimti
patiems kuo skubiau.
Skemai. Tel. 8 614 99 302.
• Dovanoju vaikišką lovą.
Juodupė. Tel. 8 622 11 109.

• Dovanoju berniuko 72-86
dydžio drabužius. Vienas
kitas yra ir didesnio ir
mažesnio dydžio. Išplauti
kūdikiams skirtomis
skalbimo priemonėmis.
Nesuplyšę, vieni labiau
dėvėti, kiti mažiau.
Tel. 8 622 60 328.
Rokiškis
• Senamiesčio progimnazijos
megztinį (J. TumoVaižganto). Mažai nešiotas
dėl karantino, reikėtų
išskalbti ir prisiūti emblemą.
Už didelį Milka šokoladą
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atiduodame. Dydis M-L.
Tel. 8 632 92 334. Rokiškis
• Dovanoju vieną katinėlį.
Tel. 8 656 88 167. Rokiškis
• Dovanoju smėlinį švelnaus
kailio bei labai meilų 3 mėn.
katinuką. Tel. 8 687 58 977.
Anykščiai
• Naujų namų ieško 3,5
mėn. amžiaus kačiukas.
Draugiškas, meilus,
žaismingas, tikras murklys.
Gamtinius reikalus atlieka
kraiko dėžutėje. Sutaria su
kitais gyvūnais ir vaikais.
Labai myli žmones.
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Obuolienė su imbierais

Rugsėjo 3-oji,
penktadienis,
36 savaitė

Iki Naujųjų liko 119 dienų
Saulė teka 6.2 val.,
leidžiasi 20.10 val.
Dienos ilgumas 13.43 val.
Mėnulis – delčia.

Gaminimas:
Obuolius nulupkite, pašalinkite kotelius
ir sėklalizdžius, supjaustykite plonais
griežinėliais. Paruoštus obuolius, imbierus, vandenį, citrinos sultis, žievelę ir cukrų sumaišykite prikaistuvyje ir viską dėkite virti ant mažos ugnies apie 30 min. Nuolat
maišykite. Baigę nukelkite nuo viryklės. Nugriebkite putas. Išpilstykite į šiltus sterilius
stiklainius. Uždarykite ir laikykite šaldytuve.

Savo vardadienius
šiandien švenčia:

Almuotė, Augvilas, Augvilė,
Augvydas, Augvydė, Auksė,
Bronė, Bronislova, Bronislovas,
Bronius, Bronys, Mirga, Sirtautas,
Sirtautė, Sirvyda, Sirvydas.
Rytoj: Germantas, Germantė,
Germina, Girstautas, Girstautė,
Girstenė, Girstenis, Girstė, Girstys,
Kęstas, Mozė, Razė, Rozalija.
Poryt: Dinga, Dingailas,
Dingailė, Erčius, Erdas, Erdenė,
Filibertas, Firmas, Firminas,
Gausantė, Justina, Rasvita,
Rozvita, Stanislova.

Dienos citata
„Karą pradeda didieji,
bet per jį kenčia mažieji“
(Ž. P. Sartras).

Šiandien pasaulio
istorijoje

1189 m. Londono Vestminsterio abatijoje Anglijos karaliumi
karūnuotas Ričardas Liūtaširdis.
1783 m. Didžioji Britanija ir
JAV pasirašė Paryžiaus sutartį,
kuria baigė Amerikos nepriklausomybės karą.
1791 m. Nacionalinis Susirinkimas priėmė Prancūzijos konstituciją, pagal kurią šalis tapo konstitucine monarchija.
1939 m. po invazijos į Lenkiją
Didžioji Britanija ir Prancūzija paskelbė karą Vokietijai.
1954 m. įsigaliojo Europos
konvencija dėl žmogaus teisių ir
pagrindinių laisvių apsaugos.
1976 m. JAV kosminis aparatas „Viking 2“ nusileido Marso
paviršiuje ir pradėjo siųsti į Žemę
šios planetos nuotraukas.
1978 m pareigas pradėjo eiti
popiežius Jonas Paulius I. Jis mirė
tų pačių metų rugsėjo 28-ąją.

Šiandien
Lietuvos
istorijoje

1988 m. Lietuvos persitvarkymo
sąjūdis ir žalieji Baltijos pajūryje surengė akciją „Baltijos apkabinimas“. Nuo
tada kasmet pirmąjį rugsėjo šeštadienį minima Baltijos jūros diena..
1991 m. Estija, Latvija ir Lietuva pasiprašė priimamos į JT.

Post
scriptum

Beraščiui akiniai nepadeda.

Ingredientai:
• Kilogramas rūgščių obuolių
• 1 arbatinis šaukštelis šviežiai tarkuoto
imbiero
• 200 mililitrų vandens,
• Vienos citrinos sultys
• Vienos citrinos žievelė

Rokiškio raj.
Tel. 8 616 80 163. Rokiškis
• Dovanojami 7 kačiukai:
3 katiniukai, 4 katytės.
Kačiukai laukinių kačių,
sugaudyti gaudykle. Yra
socializuoti, meilūs, ieško
savo žmogaus.
Tel. 8 648 17 299. Rokiškis
• Dovanojame sofą -lovą.
Pasiimti patiems.
Tel. 8 611 43 533. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ
• Pilną dėžę kūdikio
rūbelių, spalvos labiau
tiktų berniukui. Dydžiai
nuo 56 iki 74. Kepurytės,
smėlinukai trumpomis
ir ilgomis rankovėmis,
romperiai, kojinės, kelnytės,
šliaužtinukai, šilti ir ploni.
Viskas tikrai geros būklės.
Tel. 8 692 72 356. Rokiškis
• Medvilnines kojines. Galiu
atvežti. Tel. 8 688 09 949.
Rokiškis
• Naujus turkiškus
marškinėlius nuo s iki
2xl dydžio. 100 proc.
medvilnė. Galite atvažiuoti
ir pasimatuoti arba galiu
atvežti į namus. Kaina 7
Eur. Tel. 8 688 09 949.
Rokiškis
• 2 m. mergaitei daug batukų
ir šiltų aulinukų. Guminių
batų vaikščiojimui po
kiemą. Galite atvažiuoti ir
išsirinkti nuo 21 iki 24-25
dydžio. Ir drabužėlių, šiltų
komplektukų ir kelnyčių
nuo 80 dydžio maždaug.
Simbolinės kainos.
Tel. 8 688 09 949. Rokiškis
• Tvarkingą odinį
motociklininko
kombinezoną. 170 cm ūgis,
48-50 dydis. Kaina 45 Eur.
Tel. 8 659 64 181. Rokiškis

GARSO TECHNIKA
• Radijo imtuvą VEF-214.
Kaina 10 Eur.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI
• Pigiai 2 melžiamas karves.
Kaina sutartinė.
Tel. 8 654 70 983. Rokiškis
• Pavalkus arkliui su
priedais. Kaina 35 Eur.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• 3 sav. geros karvės

telyčaitę. Kaina 130 Eur.
Tel. 8 687 58 977. Anykščiai
• Įvairaus amžiaus
Kalifornijos triušius. Ir
skerdiena 6 Eur/kg.
Tel. 8 604 61 511. Rokiškis

IEŠKO DARBO
• Ieškau darbo. Turiu A1,
A2, B, C, CE, 95 kodą,
vairuotojo kortelę, įgijęs
traktorininko kategorijas.
Turiu 20 m. tolimųjų reisų
patirties. Tel. 8 622 73 352.
Rokiškis
• Skubiai ieškau bet
kokio darbo. Galiu dirbti
pagalbinius darbus. Gali būti
ir vienadieniai darbai.
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis
• Neįgalus vyras 35 m. (45
proc.) ieško nesunkaus
darbo. Galiu padėti kasti
bulves, išrauti, surinkti
daržoves. Už visą dieną nuo
8 iki 17 val. 35 Eur.
Tel. 8 646 51 495. Rokiškis
• Ieško darbo pareiginga,
darbšti moteris. Galiu padėti
darbuose, kuriems reikia
moteriškų rankų. Galiu
dirbti po darbo valandų ir
per išeigines.
Tel. 8 620 31 695. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingas žmogus
nušienauti griovį.
Tel. 8 614 48 750. Rokiškis
• Ieškomas traktorininkas
dirbti ūkyje.
Tel. 8 615 37 882. Rokiškis
• Skubiai reikalingi 3
betonuotojai, armuotojai
darbui Švedijoje.
Atlyginimas 15 Eur/
val. (neto). Atlyginimas
mokamas kas mėn.
Apgyvendinimas ir
transportas suteikiami.
Kaina 2400 Eur.
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
• Įmonei reikalingas
padangų montavimo
meistras. Išsamesnė
informacija telefonais:
+370 645 85650,

+370 628 74465.
Tel. 8 645 85 650. Rokiškis
• Reikalingi žmonės
statybų darbams Rokiškyje.
Privalumas – fasado, vidaus
apdailos darbų patirtis.
Atlyginimas nuo 700 iki
1500 Eur, priklauso nuo
gebėjimų. Tel. 8 672 34 390.
Rokiškis
• Ieškome patyrusio
specialisto (dailidės)
balkonui (lodžijai) įstiklinti
(iš medienos, mediniai
rėmai). Ilgis 5,9 m, ketvirtas
aukštas. Rokiškis. Tai
turėtų būti padaryta gražiai
ir efektyviai. Gamyba ir
montavimas. Apmokėjimas
sutartinis. Kaina 100 Eur.
Tel. 8 602 73 755. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI
• Grybus. Užsakant iš
vakaro. Grybai švarūs,
nesukirmiję. Baravykų
pirma, antra rūšys – 5 Eur/
kg, voveraitės – 5,5 Eur/
kg. Didesnį kiekį pristatau
į namus. Tel. 8 622 41 090.
Rokiškis
• Šviežią grikių medų.
Suktas rugpjūčio 30 d.
Išpilstytas po 1 kg - 5 Eur.
Rokiškio, Kupiškio raj.
Tel. 8 692 46 231. Rokiškis
• Baravykus. Užsakant iš
vakaro. Kibiras 12 l – 10
Eur. Pirma, antra rūšys.
Tel. 8 648 13 107. Rokiškis
• Triušieną. 6 Eur/kg.
Tel. 8 686 87 492. Rokiškis
• Šių metų medų. 6 Eur/kg.
Tel. 8 646 09 453.
Rokiškis
• Užaugintus šiltnamyje
pomidorus.
Tel. 8 646 09 453. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI
• Redmi Note 6 Pro naują
dangtelį. Tinka Note 5, 5
Pro. Kaina 6 Eur.
Tel. 8 601 14 335. Rokiškis
• Redmi Note 9S, 6/128 GB,
Aurora Bue. Kaina 185 Eur.
Tel. 8 601 14 335. Rokiškis
• Redmi Note 6 Pro naują
bateriją. Tinka Note 5, 5
Pro, Note 6. Kaina 12 Eur.
Tel. 8 601 14 335. Rokiškis
• Naudotus Nokia 1600 ir
Nokia 3410. Kaina 10 Eur.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Be defektų LG G2. Kaina
30 Eur. Tel. 8 694 01 027.

Sičiūnų ir Baršėnų kaimuose
atnaujinti atminimo ženklai

Rokiškio rajono savivaldybė daug metų bendradarbiauja su Lietuvos gyventojų
genocido rezistencijos tyrimo centro vadovais ir specialistais.
Dar 2000 m. pradėta vykdyti tipinių atminimo ženklų
laisvės kovotojams statymo
programa, mūsų seniūnijose
yra pastatyti 16 vnt. tipinių
ženklų - tai ir signatarų gimtosiose sodybose Vytautui Gužui
- Sičiūnų k. ir Leonui Grigoniui - Pužonių k. bei daugeliui
partizanų jų žuvimo vietose.
Šiais paminklais, atminimo
ženklais ir atminimo lentomis
yra įamžti svarbiausi lietuvių
rezistencijos 1944–1953 m.
istorijos įvykiai istoriškai pagrįstose vietose.
Gamtinės sąlygos nėra
palankios betoniniams ženklams, jų būklė prastėja.
Šiais metais LGGRTC tęsdamas tipinių ženklų statymo ir atnaujinimo programą,
mūsų rajone pakeitė 2 ženklus

naujais gražiais granitiniais
ženklais - Sičiūnų ir Baršėnų
kaimuose.
Taip pat su LGGRTC labai
puikiai sekėsi įgyvendinti informacinių stendų ir rodyklių
pastatymą taip pavyko sukurti
turistinius maršrutus. 5 informaciniai stendai ir rodyklės
labai informatyvūs, reikšmingi, supažindinantys ir padedantys aplankyti pokario laisvės kovas menančias vietas.
Rajono savivaldybės vadovai ir visuomenė labai dėkoja
LGGRTC vadovams ir specialistams už puikų bendravimą
ir bendradarbiavimą, geranoriškumą, kruopštumą, siekant
pateikti ir įamžinti mūsų krašto laisvės kovotojų prasmingus siekius, kovas bei pagerbti
jų atminimą.
Audronė Gavėnienė,
Rokiškio rajono
savivaldybės
Architektūros
ir paveldosaugos
skyriaus
vyriausioji specialistė

Nepasiturintiems gyventojams –
parama saulės jėgainei
Mažas pajamas gaunantys gyventojai jau gali pretenduoti į paramą įsirengiant
iki 10 kW galios saulės elektrinę ar jos dalį, arba keičiant taršius šildymo įrenginius į efektyvesnius. Parama
sudarys 85 proc. išlaidų.
Šiemet tam skirta 1 mln.
eurų iš Klimato kaitos programos, pranešė Aplinkos minisRokiškis
• Be defektų Xaiomi Redmi
7A. Kaina 60 Eur.
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis
• Be defektų Huawei P
Smart. Pilna komplektacija.
Kaina 90 Eur.
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis
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terija.
Dabar už įrengtą 1 kilovatą
(kW) saulės elektrinės kompensuojama 323 eurai už kW,
arba 30 proc.
Kompensacijos bus mokamos socialinę paramą gaunantiems žmonėms. Paraiškas
galima teikti iki metų pabaigos
arba kol pakaks lėšų.
BNS inform.
• Veikiantį Samsung S5.
Nedužęs. Kaina 65 Eur.
Tel. 8 659 64 181. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI
• Tvarkingą pianiną Ryga.
Kaina 100 Eur.
Tel. 8 606 14 217. Rokiškis
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Orų prognozė rugsėjo 3-6 d.
Diena
Rugsėjo 3 d.

Debesuotumas

PRO MEMORIA

Temperatūra
Naktį 11
Dieną 16

Vėjas
ŠV,
5-10 m/s

Rugsėjo 4 d.

Naktį 7
Dieną 15

ŠV,
5-10 m/s

Rugsėjo 5 d..

Naktį 5
Dieną 14

V,
2-6 m/s

Rugsėjo 6 d.

Naktį 7
Dieną 17

PV,
3-8 m/s

Pastabos

Ten, kur medžiai lyg broliai sustoję,
Ten, kur kvepia drėgna smiltele,
Sugrįžtu į tave, mano žeme gimtoji.
Per anksti sugrįžtu, kad priglaustum mane.
Dėl Aleksandro Kiseliovo mirties
nuoširdžiai užjaučiame seseris, brolį
ir dukras.
Valios kursiokės

Juozo Keliuočio viešoji biblioteka kviečia

PARODOS
Viešojoje bibliotekoje
Jubiliejinė Dano Andriulionio tapybos darbų paroda, parodų galerijoje „Autografas“.
Rokiškėno Vido Seibučio atvirukų kolekcija „Visas pasaulis delne“, Meno ir muzikos
erdvėje.
Arūno Augučio ekslibrisų paroda, Meno ir muzikos erdvėje.
Spaudinių paroda „Aplik pasaulį“, Viešosios bibliotekos Skaitytojų skyriuje.
Spaudinių paroda „Rudens šventės“, Informacijos ir kraštotyros skyriuje.
Spaudinių paroda „Aukštaitiško temperamento kūrėjas“ (Alfonso Keliuočio 110-osioms g. m.), Informacijos ir kraštotyros skyriuje Informacijos ir kraštotyros skyriuje.
Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje:
Knygų paroda „Langas į vaiko pasaulį“.
Spaudinių paroda „Ruduo su knyga“.
„Didžiosios Lokės sūnų pėdomis“, skirta garsios vokiečių mokslininkės, istorikės ir
rašytojos Liselotte Welskopf - Henrich 120-osioms g. m.
RENGINIAI
Viešojoje bibliotekoje
Rugsėjo 4 d. 14 val. – „Poetinis Alfonso Keliuočio ruduo“, skirtas poeto 110-osiosm gimimo metinėms. Literatūrinės Juozo Keliuočio premijos teikimas. Žurnalo
„Prie Nemunėlio“ naujo numerio pristatymas.

Vyriausybė iš esmės pritarė siūlymui
didinti MMA iki 730 eurų
Rugpjūčio 27-osios kryžiažodžio atsakymai:

Vertikaliai: Šiam. Eglė. Parugėm. Miegok. Egida. Morė. Rakija. Madam. Aja. Rami.
Anam. Alsa. Patina. Kopija. Joti. Tu. Batika. Tolyn. Nevada. Daka. Molėtai. Statutas.
Horizontaliai: Laura. Igrekas. Ugija. Nė. Magija. Bet. Ėda. Kava. Šema. Potai. „Rapid“. Flegmatikas. Amija. Medina. Va. Tai. Emma. Jodu. Bėgo. Nuolat. Orša. Tyka.
Rikė. Mainas.
Pažymėtuose langeliuose: POMIDORAS.
AUGALAI
• Žieminius kviečius Skagen
C-3. Tinka sėjai.
Tel. 8 615 78 695. Rokiškis
• Valytus žieminius Spelta
kviečius sėklai ar maistui.
Kaina sutartinė.
Tel. 8 611 22 383. Rokiškis
• Miežius, kviečius, avižas,
žirnius, kukurūzus, įvairius
miltus, jų mišinius. Atvežu.

Tel. 8 682 36 692. Rokiškis

BALDAI

• Pufą, su daiktadėže viduje.
Kaina 20 Eur.

Tel. 8 611 71 133. Rokiškis
• Pagal užsakymą pagamintą
makiažo stalą su veidrodžiu
ir LED apšvietimu. Mažai
naudotas. Kaina 200 Eur.
Tel. 8 612 80 825. Rokiškis
• Rašomąjį stalą be stalčių.
Raudonmedžio spalvos.
Kaina 35 Eur.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Balzena pagal užsakymą
pagamintą jaunuolio baldų

Vyriausybė iš esmės pritarė Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos (SADM)
siūlymui minimalią mėnesio
algą (MMA) nuo 2022 metų
sausio didinti 88 eurais, arba
beveik 14 proc. – nuo 642 iki
730 eurų.
Pasak Lietuvos banko ekonomistų, MMA padidinus 13,7
proc., vidutinis darbo užmokestis 2022 metais augtų maždaug
1,5 proc. punkto sparčiau nei
nedidinant minimalios algos.
„Teikiame (...) kitą sumą
negu buvome siūlę anksčiau
diskusijai Trišalėje taryboje.
Šio projekto tikslas yra padidinti minimalią mėnesio algą
sparčiau negu buvo planuota,
tuo būdų darbuotojų, gaunančių mažiausią darbo užmokestį, pajamos augtų“, – Ministrų
kabineto pasitarime kalbėjo
ministrė Monika Navickienė.
Pasak jos, atskaičius mo-

kesčius 730 eurų MMA būtų 518
eurų „į rankas“.
Toks siūlymas teikiamas Finansų ministerijai atnaujinus
ekonominės raidos prognozes.
„Pasak jos, paskutinį kartą
MMA daugiausia kilo 2013 metais – 43 eurais.
„Auga imunitetą COVID-19
įgijusių žmonių skaičius, ūkinės veiklos suvaržymų beveik
neliko, mažėja nedirbančiųjų
ir auga darbo vietų skaičius, o
ekonomistai prognozuoja spartų
ekonomikos augimą“, – SADM
pranešime sako ministrė.
Anot Finansų ministrės Gintarės Skaistės, nuo kitų metų
pradžios didinti MMA leidžia
gera padėtis šalies ūkyje, palankios prognozės kitiems metams
bei geras pajamų surinkimas į
valstybės biudžetą.
„Įvertinus atnaujintas ekonomines prognozes, valstybės
finansines galimybes ir numatomą poveikį šalies ūkiui bei

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

remiantis Trišalėje taryboje
sutarta formule, nutarta siūlyti
MMA nuo kitų metų didinti iki
730 eurų. Nesiimant šio sprendimo ir šalyje sparčiai augant
visiems atlyginimams, atotrūkis tarp mažiausiai ir daugiausiai uždirbančiųjų tik dar
labiau išaugų. Todėl šiuo metu
metu nėra priežasčių nedidinti
MMA pagal sutartą formulę“,
– pranešime teigė ji.
Lietuvos banko (LB) vertinimu, MMA didinimas turėtų
gana juntamą poveikį vidutinio darbo užmokesčio augimui
2022 metais.
Anksčiau buvo siūloma
MMA didinti 61 euru (9,5
proc.) iki 703 eurų, tačiau M.
Navickienė anksčiau šį mėnesį užsiminė, kad MMA galėtų
augti ir daugiau.
Darbo kodeksas numato,
kad MMA galima mokėti tik
už nekvalifikuotą darbą.
BNS inform.

2021-09-03
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komplektą. Komplektą
sudaro kompiuterinis stalas
1,5x1,4x0,76 m, spintelė
0,45x0,45x2,1 m ir spinta
su komoda 1,4x1,1x2,2 m.

Kaina 270 Eur.
Tel. 8 615 69 947. Rokiškis
• Geros būklės Siguldos
gamintojo miegamojo
baldų komplektą. Lova

2,0x1,6x0,5 m, spinta
1,85x0,65x2,3 m, kosmetinis
staliukas ir komoda. Kaina

ANEKDOTAI

Instrukcija vyrams: jei
jūsų akis uždengė švelnūs
delnai, o į nugarą įsirėmė
iškili krūtinė, ir gundantis
balsas klausia:
– Atspėk, kas čia?
Geriausia sakyti:
– Ar ne tu, Petrai?
Patikėkit, taip visiems
bus geriau.
***
Nuo rugsėjo 1-osios
iš feisbuko dingo daug
politikos, ekonomikos,
karybos ir epidemiologijos
ekspertų. Nesijaundinkite,
nenutiko nieko blogo. Jie
tiesiog sėdi mokykloje.
***
Kiaulystė bibliotekoje:
prieiti prie skaitančio
žmogaus ir šnipštelti
jam į ausį: „O filmas yra
geresnis“.
***
Bibliotekininkė Marytė
primušė savo vyrą, nes
šis jai 30-ųjų sutuoktuvių
metinių proga padovanojo
knygą.

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

***
Teisiamas ginekologas
už tai, kad primušė
prostitutę. Teisme jis ginasi:
– Ryte klinikoje ligonių
lankymas ir apžiūra,
apie 10 ligonių, po pietų
poliklinikoje priėmiau ir
apžiūrėjau 7 pacientes,
vakare dar privačioje
klinikoje kelių klienčių
apžiūra ir procedūros.
Grįžtu visas nusikalęs ir
apspangęs, akyse vien tik
ginekologija stovi, o čia
tarpuvartėje šita prišoka
ir sako „Duok 10 eurų, ką
parodysiu“.
***
Dėdė Petras taip mėgdavo
skaityti tualete, kad jis net
nepastebėjo, kaip prikiaulino
bibliotekoje...
***
Mačiau reklamą: „Indų
ploviklis dar tirštesnis“.
Laukiu nesulaukiu, kada jis
pagaliau virs akmeniu.
***
– Kodėl tu visada sutinki

su žmonos nuomone, ji ką
tokia protinga?
– Ne .Ji tokia stipri.
***
Kranininkas Petraitis iš 30
metrų aukščio netyčia išmetė
butelį degtinės. Bet, laimei,
jis nesudužo. Butelį pagavo
uždusęs ir labai išsigandęs
kranininkas Petraitis.
***
– Jei vyras 4 kartus nueis
į kairę,tai pagal geometrijos
dėsnius jis grįš pas žmoną.
– O jei žmona?
– Tai ji grįš pas mamą.
***
Užknisa,kai tu jodinėji ant
savo mylimo vienaragio, o
tave bando surišti ir išvežti į
ligoninę.
***
Tikybos pamokoje :
– Na ir kada Dievas
išmetė Adomą su Ieva iš
Rojaus?
– Rudenį.
– O kodėl būtent rudenį?
– Nes obuoliai sunoksta
tik rudenį.

DIREKTORIUS
Simonas Tuska
info@rokiskiosirena.lt

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

480 Eur. Tel. 8 615 69 947.
Rokiškis
• Puikios būklės pagal
užsakymą Balzena
pagamintą sekciją.
Matmenys 3,2x0,9x2,1 m.
Kaina 420 Eur.
Tel. 8 615 69 947. Rokiškis
• Ištiesiamą minkštą
kampą su patalynės dėže.
Matmenys 3x1,9 m.
Tel. 8 615 69 947. Rokiškis
• Geros būklės kavos žurnalinį staliuką. Kaina
60 Eur. Tel. 8 615 69 947.
Rokiškis
• Nedidelį rašomąjį
kompiuterio stalą. Nėra
jokių defektų, kaip naujas.
Kaina 15 Eur.
Tel. 8 647 22 902.
Rokiškis
• Baldų komplektą.
Skambinti tel. +370 604
06479. Kaina 50 Eur.
Rokiškis

***
Dispečeris :
– „Lietuvos oro
linijos“, 345, siekiant
išvengti bereikalingo
triukšmo,pasukite prašau 45
laipsnių į kairę!
„Lietuvos oro linijų
pilotas“:
– Dispečeri,mes esam 7
kilometrų aukštyje, koks dar
gali būti triukšmas?
Dispečeris:
– „Lietuvos oro linijos“,
345,o jūs žinote koks bųna
triukšmas, kai Boingas-747
susiduria su Boingu -727?
***
Liaudies medicina teigia,
kad kaktusą galima naudoti
įvairiai. Pavyzdžiui jį galima
pridėti prie tų vietų kurios
dar neskauda.
***
Atlyginimas išėjo gerti ir
negrįžo.
***
– Na kiek pagavai
žvejyboje?
– Šiek tiek mažiau, negu
Petras.
– Pala pala, bet Petras gi
nieko nepagavo?
– Na aš dar ir meškerę
pamečiau...
***
Mūsų žiurkės nebėga iš
laivo. Jos jį vairuoja.
***
–Aš jau 15 metų vedęs
ir myliu vieną ir tą pačią
moterį.
– Tavo žmona turbūt
laiminga?
– Na ji apie tai nežino.
***
– Šite bebrų kailiniai man
labai patinka. Sakykit, o jie
nebijo lietaus?
– Madam, o jūs kada nors
matėt bebrą su skėčiu?
***
„Mielas Kalėdų Seneli,
rašau tau jau trečią laišką,
nes pirmuosius du mama
surado ir suplėšė... Sako, kad
eičiau darbo ieškotis... Petras
42 m.“

***
Pas okulistą :
– Na, kokią aš jums
raidę rodau?
– O jūs kur?
***
Pastaruoju metu
atlyginimai ėmė vis labiau
priminti grąžą.
***
Po rinkimų priminti
valdžiai jos rinkiminius
pažadus – nedovanotinas
ekstremizmas.
***
Vyrukas ant namo
tvoros perskaitė skelbimą:
„Atsargiai, pikta papūga“,
nusispjovė ir atidarė
vartelius. Iš kiemo
pasigirdo:
– Reksai, fas!
***
Piketo „Už tylą mieste“
tikslas buvo pažadinti
miegančius ir išgąsdinti
kurčiuosius.
***
Lėčiausiu pasaulyje
interneto ryšiu buvo
pripažintas graikų karys,
kuris po Maratono mūšio
per tris valandas atbėgo
42 km, kad atėniečiams
perduotų:
– Džiaukitės, atėniečiai,
mes nugalėjom!
***
Motina apie dukters
išrinktąjį:
– Dar ne žentas, o jau
niekšas.
***
Grįžta medžiotojas
namo. Žmona klausia:
– Užmušei ką nors?
– Aha. Laiką.
***
– Sūneli, nueik į
parduotuvę duonos.
– O stebuklingas žodis?
– Grąža tavo.
***
Kodėl algos pabaigoje
lieka tiek daug mėnesio?
***
Paspirtukininkas –
kamikadzės reinkarnacija.

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

Leidėjas - UAB „Rokiškio Sirena”
Leidžiamas antradieniais ir
Spausdina - UAB „Vakarų spaustuvė” penktadieniais
Laikraščio tiražas – 1100 egz.
Laikraščio elektroninės versijos
Skelbimai priimami:
tiražas – 1983 egz.
www.rokiskiosirena.lt
Redakcija už skelbimų, reklamos
UAB Zirzilė, Panevėžio g. 12-1
ir užsakomųjų straipsnių turinį
Rokiškis
neatsako

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

DIENOS
KETUREILIS
RUGSĖJIS
PRASIDĖJO

Jau ruduo ir štai rugsėjis
Mokinius mieste pasėjo.
Su rožytėm, su kardeliais
Ir po vieną ir būreliais.
Tad vairuok atsakingiau
Atidžiau ir daug lėčiau.
Nors vaikai ir apdrausti
Būsit skaudžiai nubausti.
Klausiat: ką šiandien nuveikti?
Tai galiu liūdnai nuteikti.
„AquaJump“ jau užsidarė
Ir Vyšniauskas „neatvarė“…
Išdalino liūdesį, džiaugsmą
ir nerimą,
Bet bilietų išdalinti
daugiau buvo galima…
Saldi naktis į miestą nusileis,
Deja, Ovidijaus išgirst
šiandien neleis
Greta Paliulionytė

