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Jūžintuose šeimininkavo... vagys
Praėjusį penktadienį, rugsėjo 3-ąją, Jūžintuose pasidarbavo va-

gys, apšvarinę automobilius.

7.39 val. pranešta, kad Rokiškio r., Jūžintų mstl., iš nerakinto automo-
bilio „VW“ pavogti gryni pinigai. Nuostolis - 1500 eurų. 

 8.30 val. pranešta, kad Rokiškio r., Jūžintų mstl., iš nerakinto automo-
bilio „OPEL“ pavogtas elektrinis suktukas ir kampinis šlifuoklis. Nuos-
tolis - 350 eurų.

Panevėžio VPK inform.

Telefoniniai sukčiai
Rugsėjo 5 d. apie 16 val. Rokiškyje, moteriai (g. 1938 m.) paskam-

bino vyriškis ir apgaulės būdu išviliojo pinigus. Nuostolis – 1400 
eurų.

Panevėžio VPK inform.

Neblaivus apsivogė
Rugsėjo 5 d. apie 15.40 val. Rokiškio r., Obeliuose, iš parduotuvės, 

neblaivus vyras (g. 1986 m.) pavogė alkoholio. Nuostolis – 27,80 Eur.
Panevėžio VPK inform.

Rugsėjo 7 d. kviečiame į kraujo donorystės akciją Rokiškio ra-
jono savivaldybėje (Respublikos g. 94, Rokiškis),10 – 17 val. 
Būtina registracija telefonu +37063009323. 
Labai lauksime Jūsų!

Senieji pagalbos numeriai 
išeina į pensiją

Senieji pagalbos tarnybų telefono numeriai 01, 101, 
011, 02, 102, 022, 03, 103 ir 033 viešuosiuose ryšio tin-
kluose nuo spalio 1 d. bus nebenaudojami.

 
Paskambinus šiais numeriais iki 2022 m. kovo 31 d. au-

tomatiniu balso įrašu dar bus informuojama, kad pagalbos 
poreikio atveju reikia skambinti skubiosios pagalbos tarny-
bų telefono numeriu 112, o 2022 m. balandžio 1 d. senieji 
pagalbos tarnybų numeriai bus visam laikui išjungti.

Rajono savivaldybės
inform.

„Skiepobuso“ medikams – 
ir padėkos, ir prakeiksmai

Visoje šalyje vėl ėmė mažėti 
skiepijimo nuo covid-19 tem-
pas. Ne išimtis ir mūsų rajonas: 
šeštadienį prie „Norfos“ pre-
kybos centro Panevėžio gatvėje 
vykusioje skiepijimo akcijoje 
pasiskiepijo tik 18 žmonių. Tuo 
tarpu prieš savaitę ir dvi savai-
tes vykusiose skiepijimo akcijo-
se vieną kartą norinčių skiepy-
tis skaičius perkopė 100, o kitą 
kartą iki šio apvalaus skaičiaus 
pritrūko vos 5 asmenų. „Skiepo-
buso“ medikai primena – be re-
gistracijos gyventojai skiepijami 
kiekvieną ketvirtadienį Pirmi-
nės asmens sveikatos priežiūros 
centre. Tik su savimi būtina tu-
rėti asmens dokumentą.

Dėkojo už „skiepobusą“
„Skiepobuso“ vizitui buvo pa-

rinktas puikus metas: šeštadienis 
ir turgus. Norinčiųjų skiepytis, 
iš pirmo žvilgsnio, lyg ir neturė-
jo trūkti: „Norfos“ aikštelė buvo 
sausakimša automobilių. Tiesa, ne 
visi praeiviai iš karto suprato, kad 
čia stovi „skiepobusas“. Smalsuo-
liai manė, kad kažkam prekybos 
centre pasidarė negera, ir buvo 
iškviestas greitosios pagalbos au-
tomobilis. Tik išvydę skelbimus, 
kviečiančius skiepytis, jie supras-

davo apsirikę.
Norintieji skiepytis džiaugėsi, 

kad suteikta tokia galimybė. Štai 
viena jauna moteris prie „skiepo-
buso“ atėjo tiesiog su pirkinių 
krepšeliu. Ji sakė, kad toks skie-
pijimo būdas jai labai patinka: 
patogu, nereikia ruoštis iš anksto, 
tiesiog einant pro šalį galima su-
gaišti porą minučių ir pasirūpinti 
savo sveikata.

Kita jauna moteris į „skiepo-
busą“ atvedė moksleivį sūnų. Ji 
džiaugėsi, kad nereiks sukti gal-
vos, kaip pasiskiepyti, nereikės 
prašytis jai iš darbo, vaikui iš pa-
mokų. 

Žilagalvė močiutė teiravosi, 
kaip būtų galima paskiepyti kai-
myną. Ją domino, kiek laiko žmo-
gus turi negerti alkoholio, kad ga-
lėtų skiepytis. Močiutė sakė, kad 
šitai išsiaiškinti jai pavedęs pats 
kaimynas: pats ateiti ir pasiklaus-
ti tikriausiai nedrįso. O kaimynė 
mano, kad skiepytis yra svarbu ir 
reikia padėti, jei kaimynas to nori. 
Medikai paaiškino, kad skiepijimo 
metu asmuo privalo būti blaivus. 
Ir kokį trejetą dienų po skiepo 
turėtų susilaikyti nuo alkoholio 
vartojimo. Močiutė domėjosi, ar 
skiepijamasis turi būti draustas 
Privalomuoju sveikatos draudimu. 

Jai buvo paaiškinta, kad skiepija-
mi absoliučiai visi žmonės. Svar-
bu tik turėti asmens dokumentą. 
Įdomu tai, kad šeštadienį „Skiepo-
buse“ buvo paskiepytas ir užsie-
nietis.

Dabar artimiausias metas, kai 
kiekvienas be išankstinės regis-
tracijos gali pasiskiepyti – rug-
sėjo 9-oji, ketvirtadienis. Tądien 
Pirminės asmens sveikatos prie-
žiūros centre skiepijami visi no-
rintieji, svarbu tik turėti asmens 
dokumentą.

Ir grasino kalašnikovu
Kalbintos medikės neslėpė: 

rokiškėnų reakcija į „Skiepobu-
są“ įvairi. Daugelis – geranoriški. 
Dėkoja už galimybę pasiskiepyti, 
ateina pasiklausti. Tačiau buvo ir 
tokių, kuriems „skiepobusas“ su-
kėlė pykčio ir agresijos priepuolį. 
Praėjusią savaitę medikėms vyriš-
kis grasino, kad „reikia išsitraukti 
kalašnikovą ir jus iššaudyt“, o šį 
šeštadienį „skiepobuso“ komanda 
buvo apšaukta „žmonių nuody-
tojais“. „Žinoma, tokia reakcija į 
mūsų darbą yra nemaloni. Tačiau 
taip elgėsi vos pora žmonių“, – 
sakė medikės. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Vyčio apygardos 5-osios rinktinės kariai savanoriai – 
žaidynių antrosios vietos laimėtojai

Rugsėjo 5 d. išaiškėjo 31-ųjų Lie-
tuvos kariuomenės Krašto apsaugos 
savanorių pajėgų (KASP) sporto  žai-
dynių nugalėtojai.  Šiaulių rajone dvi 
dienas vykusiose žaidynėse devyniose 
sportinėse rungtyse varžėsi iš visos 
Lietuvos atvykusios stipriausios KASP 
karių komandos ir svečiai iš Lenkijos 
Teritorinės gynybos pajėgų.

Pirmąją vietą iškovojo KASP Didžio-
sios Kovos apygardos 8-osios rinktinės 
kariai, kurie buvo nepralenkiami vyrų 
karinės penkiakovės ir savanorių galiū-
nų rungtyse. Antrąją vietą laimėjo Vyčio 
apygardos 5-osios rinktinės kariai, ku-
riems geriausiai sekėsi virvės traukimo ir 
kovinio šaudymo rungtyse. Trečiąją vie-
tą Savanorių žaidynėse užėmė Žemaičių 

apygardos 3-iosios rinktinės kariai. Ka-
riai savanoriai žaidynėse dalyvavo indi-
vidualiose rungtyse arba komandinėse, į 
kurias iš jau įvykusių varžybų „Žvalgo 
takas 2021” ir Geriausio pėstininkų sky-
riaus varžybų „atsinešė“ nemenką balų 
skaičių. Pastarosiose varžybose šiemet 
ypač puikiai pasirodė rokiškėnai kariai: 
jie rinktinės varžybose buvo antri, o visų 
KASP rinktinių varžybose – penkti.

Rokiškio garbę šiose žaidynėse gynė 
KASP Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 
506-osios pėstininkų kuopos kariai. 3x3 
krepšinio varžybose dalyvavo žinomas 
rajono krepšininkas Karolis Kvedaravi-
čius. O karinio biatlono rungtyje rinktinę 
atstovavo grandinis Deividas Daukas ir 
vyr. seržantas Linas Subačius.

KASP žaidynės yra viena seniausių 

ir unikaliausių KASP tradicijų, kuria 
populiarinama kūno kultūra ir sportas 
tarp karių savanorių bei profesinės karo 
tarnybos karių, keliamas jų fizinis pasi-
rengimas bei stiprinami tarpusavio ryšiai 
Savanorių pajėgose. Šiiemet žaidynes 
rengė Krašto apsaugos savanorių pajėgų 
vadovybės štabas kartu su Prisikėlimo 
apygardos 6-ąją rinktine.

Pernai metais KASP žaidynes laimė-
jo Didžiosios Kovos apygardos 8-osios 
rinktinės kariai, antrąją vietą iškovojo 
Žemaičių apygardos 3-ioji rinktinė, tre-
čiąją vietą iškovojo Vyčio apygardos 
5-oji rinktinė. Pirmą kartą žaidynės orga-
nizuotos 1991 m. liepos 6–7 d. Vilniaus 
Vingio parke.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Jūžintų ir Ragelių žmonės su ašaromis išlydėjo savo kunigą Leoną Lindą

Pijaus X atlaidai, kitaip dar rageliečių vadinami „grūšnine“, šiemet Ragelių krašto žmo-
nėms buvo liūdni. Jie, kartu su jūžintiškiais atsisveikino tris dešimtmečius jų sielovadai ati-
davusiu klebonu Leonu Linda. Rageliečiai paskaičiavo, kad per tarnystės metus jis už savo 
krašto žmones paaukojo per 1560 šv. Mišių. O kur dar krikštynos, vestuvės ir laidotuvės? Be 
ganytojo rageliečiai neliks: jų sielovada nuo kito sekmadienio rūpinsis Rokiškio dekanato 
dekanas kunigas Eimantas Novikas.

Atsiuntė autobusą
Dar gerokai prieš 11 val., kada 

sekmadienį buvo aukojamos šv. 
Mišios Rageliuose, jų pusėn suko 
nenutrūkstama automobilių kolo-
na: ir ne tik nuo Jūžintų, bet ir nuo 
Rokiškio. Tikintieji, kraštiečiai 
skubėjo į Pijaus X atlaidus, kurie 
šiuose kraštuose vadinami tiesiog 
„grūšnine“. Kodėl „grūšnine“? 
Nes būtent tada, kaip pasakojo iš 
šio krašto kilęs rajono mero pata-
rėjas Vytautas Saulis, iš po šieno 
buvo traukiamos ir skanaujamos 
jau prisirpusios rudeninės kriau-
šės. Atlaidai rageliečiams – ganė-
tinai džiaugsmingas laikas: kraš-
tiečių susibūrimai, proga susitikti 
kaimams, giminėms. Deja, ne šį 
kartą.

„Kažin kodėl mūsų kunigas at-
sisveikinimui pasirinko šv. Mišias 
Rageliuose, o ne Jūžintuose?“, – 
svarstė Jūžintų seniūnas Vytautas 
Stakys. Žinia apie tai, kad tikin-
čiuosius palieka jiems trisdešimt 
metų tarnavęs klebonas, daugeliui 
buvo tarsi žaibas iš giedro dan-

gaus. Ne vienas ragelietis, jūžin-
tiškis po šv. Mišių atvirai kalbėjo: 
„mylėjom savo kunigą. Nesivar-
žėm jo ir nebijojom. Ir džiaugs-
muose, ir varguose kreipdavomės, 
ir patarimo prašydavome“. Todėl 
nenuostabu, kad palydėti į gimtąjį 
Pasvalio kraštą dvasininką norėjo 
daugelis. Todėl Jūžintų seniūnija, 
kartu su asociacija „Mūsų Jūžin-
tai“ net pavėžėjimą suorganiza-
vo, užsakė didžiulį autobusą, kad 
kiekvienas norintysis galėtų daly-
vauti šv. Mišiose, atsisveikinti ir 
padėkoti savo kunigui.

Skubėjo atlikti išpažintį
Nenuostabu, kad Ragelių ma-

žytė bažnyčia buvo sausakimša 
tikinčiųjų. Dar prieš šv. Mišias 
daugelis skubėjo atlikti išpažintį 
pas savo kunigą. O ir dvasinin-
kas sunkiai betramdė jaudulį. Šv. 
Mišiose giedojo vargonininkės 
Vilmos Likienės suburtas choras. 
Ir aidint paskutinėms giesmėms į 
zakristiją dvasininką rageliečiai 
išlydėjo stovėdami ir gausiais plo-

jimais. Ne vienas širdin dėjosi pa-
skutinius dvasininko pamokymus 
pamoksle. Kuris šįkart buvo apie 
tai, kaip Kristus atrakino kurčne-
bylio ausis ir liežuvį. Dvasininkas 
savo tikintiesiems priminė, kad 
jų ausys ir širdys turi būti atviros 
Dievo žodžiui. Kad reikia būti 
krikščionimis ne dėl įvaizdžio, 
ne dėl pagyrimo. Matyti, jausti, 
girdėti svarbiausius dalykus. Pa-
rodomuoju gerumu, pastangomis 
įsiteikti svetimiems, tolimų atei-
ties planų kūrimu neužmaskuoti ir 
nepraleisti pačių svarbiausių, šian-
dienos akimirkų, skirtų Dievui, 
savo šeimai ir artimiesiems.

O po kelių minučių tikintieji 
pasodino savo kunigą į vainiku 
apipintą kėdę. Kad padėkotų ir iš-
lydėtų į tėviškę, į Pasvalio kraštą. 

Geras parapijiečiams, 
kliuvęs bažnytinei 
vadovybei
Esmę, kodėl kunigas Leonas 

Linda buvo mėgiamas savųjų ti-
kinčiųjų išdėstė mero patarėjas 

V. Saulis. Jo teigimu, dvasininkas 
vaikščiojo plonyčiais peilio ašme-
nimis, balansuodamas tarp parei-
gos neatstumti tikinčiųjų, ir dvasi-
nės vadovybės reikalavimų. Kaip 
sakė V. Saulis, kartais ir vyresnius 
pakrikštydavo, ir sutuokdavo tuos, 
kurie ne visuomet būdavo susi-
tvarkę bažnytinius formalumus. 
Tikintieji eidavo jo klausti pata-
rimų. Ypatingu humoro jausmu 
garsėjęs dvasininkas gebėjo ir pa-
juokauti, ir nepiktai pabarti. Todėl 
tikintieji neslepia: iš savo užrašų 
knygučių braukti klebono telefono 
neskubės. O kartą kitą pro Pasvalį 
važiuodami, ir aplankyti užsuks. 
Kunigas Leonas Linda prisipaži-
no, kad dabar dienas žada leisti 
su savo šeima – broliais, kaip pats 
juokauja „prailgintos jaunystės“. 
„Negražu dabar žmones senber-

niais vadinti“, – juokavo kunigas.
O kad laikas gimtinėje nepra-

ilgtų, laibgaliečiai įteikė ypatingą 
knygelę, skirtą kunigo kūrybai. Po 
metų jie žadėjo užsukti jos pasi-
imti, ir dvasininko užrašus saugoti 
muzijejuje. Dvasininkui Jūžintus 
ir Ragelius primins gintarėlių pa-
veikslas, šilti padėkos žodžiai ir 
gėlės. Lašų kaimas kelionėn įdėjo 
naminės duonos kepalą. 

O tikintiesiems kunigo darbus 
dar ilgai primins iš pagrindų sure-
montuota Jūžintų „baltoji gulbė“ 
barokinė bažnyčia bei suremon-
tuota Ragelių varpinė.

Tikintieji, atsisveikindami su 
dvasininku, neslėpė savo ašarų. 
Tokia pat išdavikė ašara nuriedėjo 
ir žilagalvio klebono skruostu...

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Ugniagesių patarimai artėjant šildymo sezonui
„Artėjant šildymo sezonui 

norime priminti gyventojams, 
kad jau pats laikas išsivalyti 
dūmtraukius, apžiūrėti šildymo 
įrangą ir susiremontuoti kros-
nis, – sako Priešgaisrinės apsau-
gos ir gelbėjimo departamento 
Valstybinės priešgaisrinės gelbė-
jimo valdybos viršininkas Jūris 
Targonskas. – Tuo labiau, kad 
rugpjūčio pabaigoje ugniage-
siams gelbėtojams jau ne kartą 
teko važiuoti gesinti kaminuose 
degančių suodžių.“ 

Dėl neišvalytų dūmtraukių ir ne-
tvarkingų krosnių kyla nemažai gais-
rų. Šaltuoju metų sezonu nuo 2020 
m. rugsėjo 30 iki šių metų balandžio 
30 d. šalyje kilo 5056 gaisrai,  iš jų 
1947 – individualiuosiuose ir dau-
giabučiuose gyvenamuosiuose na-
muose. Šių gaisru metu dėl krosnių, 
židinių bei dūmtraukių gedimo ar jų 
įrengimo ir eksploatavimo reikala-
vimų pažeidimų kilo 1044 gaisrai, 
juose žuvo 19 žmonių, iš jų 3 vaikai.  

Kai dūmtraukyje susikaupę suo-
džiai ir dervos užsidega, ugnis gali 
išplisti į degias pastato konstrukcijas. 
Todėl prieš pradedant kūrenimo se-
zoną, iš dūmtraukių ir krosnių būtina 

išvalyti suodžius, o jo metu, kūrenant 
kietuoju kuru, kaminas turi būti va-
lomas kas tris mėnesius. Suodžius 
rekomenduojama valyti mechaniniu 
būdu – specialiu šepečiu užlipus 
ant stogo. Palėpėse ir kitose gaisro 
atžvilgiu pavojingose patalpose mū-
riniai dūmtraukiai  su dūmų kanalais  
turi būti išbaltinti, kad matytųsi įski-
limai. 

Ugniagesiai gelbėtojai taip pat 
įspėja nelaikyti šalia šildymo įrengi-
nių degiųjų medžiagų. Draudžiama 
džiovinti ir laikyti malkas ar kitas de-
gias medžiagas arčiau kaip 0,5 m nuo 

krosnių, šildymo katilų ir jų vamzdy-
nų arba ant jų.

Gaisrų statistika rodo, kad pra-
sidėjus  kūrenimo sezonui, didėja ir 
gaisrų rizika. Todėl ugniagesiai pa-
taria, jog norint išvengti  skaudžių 
nelaimių, namuose būtina įsirengti 
autonominius dūmų detektorius, nes 
jie gelbsti gyvybes ir padeda išvengti 
didelių nuostolių.

Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo departamento

Rokiškio priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos

inform.

Rugsėjo 18 d. - MEMENTO II

Atmink.
Žvangantį plieną, dengiantį be-

veidžio raitelio širdį. Lyg akmeninė 
siena.

Aštrią priešo strėlę, užtikrintai 
skriejančią į tavo ir mano kiemą. 
Vienišą sodą ir neišdirbtus laukus. 
Smilkstantį rankraštį ir blyškų jo 
autoriaus portretą.

Buką kūjį ir smailias kaimyno 
ietis, naikinančias protėvių svajas.

Beribę ugnies pievą, godžiai ry-
jančią visas ateities spalvas.

Aš ir tu esame gyvi, nes jau-
čiam. Laisvi, nes prisimenam. Ti-
kri, nes keičiamės.

Neišsigąsk.
Išvydęs šešėlyje ištirpusį sniegą 

ir auštant pasirodžiusią mėnulio 
šviesą.

Nesupranti?
Ir nebūtina.
Tik atmink.
Nėra blogai, jei ir tu pasauli regi 

atvirkščiai.
 Tradicija tampanti kultūriš-

kai reikšmingų renginių serija ir 
antrasis Alchemikų gimtadienis - 
viename. Įvykis, skirtas naktinio 
pasaulio senbuviams ar naujai į 
elektroninės muzikos pasaulį žen-
giantiems smalsuoliams.

 Line up:
Jack Krass Live (Play4n4)
https://soundcloud.com/jkrasso-

fficial
Koneliūnas (Skalbiankė)
https://soundcloud.com/kone-

liunas
Call Me V
https://soundcloud.com/fedas
 *Renginys yra visiškai nemoka-

mas, tačiau bet kokia parama kuria-
mam menui būtų stipriai įvertinta.

**Renginys yra skirtas „Muzie-
jų kelio“ ir Europos kultūros pavel-
do dienų programai.

„Rokiškio Sirena“ inform.

Vasarą NT rinka užbaigė žemesne pavara
Rugpjūtis nekilnojamo tur-

to (NT) sandorių rinkoje buvo 
mažiau aktyvus, nei pirmieji du 
vasaros mėnesiai. Šį mėnesį įre-
gistruota 12,9 tūkst. NT sando-
rių – 9 proc. daugiau nei pernai 
rugpjūtį, bet 13 proc. mažiau 
nei šių metų liepą.

Sausį-rugpjūtį Lietuvoje įre-
gistruota 106,5 tūkst. NT pir-
kimo-pardavimo sandorių – 37 
proc. daugiau nei pernai, pranešė 
Registrų centras.

Laikinasis registrų centro Duo-
menų sprendimų ir analizės depar-
tamento vadovas Paulius Rudzkis 
sako, kad aktyvumo sumažėjimą 
galėjo lemti tai, jog rugpjūtis yra 
vasaros atostogų metas.

„Nepaisant šio sulėtėjimo, 
bendras šių metų rezultatas viso-
se NT objektų kategorijose yra 
maždaug trečdaliu geresnis nei 
praėjusiais metais, kurie buvo 

pažymėti pandemijos ir karantino 
suvaržymų“, – pranešime sakė P. 
Rudzkis.

Lietuvoje šiemet parduota 26 
tūkst. butų – 31 proc. daugiau nei 
pernai sausį-rugpjūtį, o vien rug-
pjūtį – 3 tūkst. – 5 proc. daugiau 
nei prieš metus, bet 16 proc. ma-
žiau nei liepą.

Vilniuje šių sandorių skaičius 
šiemet augo 29,5 proc. iki 9,2 
tūkst., Kaune – 23 proc. iki 3,6 
tūkst., Klaipėdoje – 56 proc. iki 
2,4 tūkst.

Gyvenamųjų namų per aštuo-
nis mėnesius parduota per 10,5 
tūkst. – 36 proc. daugiau nei per-
nai, vien rugpjūtį – 1,4 tūkst. (8 
proc. daugiau ne pernai rugpjūtį ir 
13 proc. mažiau nei liepą), žemės 
sklypų – 54 tūkst. – 41 proc. dau-
giau, o vien rugpjūtį – 6,7 tūkst. 
(atitinkamai 11 proc. daugiau ir 
11 proc. mažiau).

BNS inform.

Finansų ministerija vidaus rinkoje pasiskolino 60 mln. eurų
 „Nasdaq“ Vilniaus biržoje 

pirmadienį įvykusiame trejų su 
puse metų trukmės Vyriausybės 
vertybinių popierių (VVP) emi-
sijos, iki kurios išpirkimo liko 
998 dienos, papildymo aukcione 
obligacijų išplatinta už 60 mln. 
eurų, vidutinė palūkanų norma 

buvo minus 0,39 procento.
Ši emisija pradėta platinti pernai 

lapkričio 30 dieną, paskutiniame 
jos papildymo aukcione rugpjūčio 
16 dieną obligacijų parduota už 
65 mln. eurų, vidutinės palūkanos 
buvo minus 0,389 procento. Po pir-
madienio aukciono bendras emisi-

jos nominalus dydis pasiekė 640 
mln. eurų.Aukcione pasiūlyta ma-
žiausia palūkanų norma buvo mi-
nus 0,4 proc., patvirtinta didžiausia 
– minus 0,385 procento. Šiai VVP 
emisijai nustatytas nulinis atkarpos 
dydis.

BNS inform.

Siūlymas leisti vartoti silpną alkoholį 
nuo 18-likos gali riboti konkurenciją

Kai kurių Seimo narių siūlymas 
leisti nuo 18-kos iki 20 metų žmo-
nėms vartoti silpną alkoholį (iki 
15 proc.) gali sukurti skirtingas 
konkurencines sąlygas prekybi-
ninkams, perspėja Konkurencijos 
taryba. 

Taryba mano, kad reikėtų pasi-
domėti, ar yra tyrimų, rodančių, kad 
didesnis pavojus jaunų žmonių svei-
katai kyla vartojant būtent stipresnį 
nei 15 proc. alkoholį. 

Įvertinusi Alkoholio kontrolės 
įstatymo pataisas, taryba siūlo atlikti 
poveikio konkurencijai vertinimą ir 
patobulinti teisinį reguliavimą.

„Pavyzdžiui, ūkio subjektai, pre-
kiaujantys 14 laipsnių stiprumo vynu, 
jį galės parduoti 18–20 metų asme-
nims, o prekiaujantys 16 laipsnių 
vynu, negalės“, – pranešime teigė 
taryba.

Ji teigė negalinti nuspręsti, ar to-
kiu atveju konkurencijos ribojimas 
yra proporcingas, nes tai vertinant 
būtina atsižvelgti į siekį saugoti jau-
nimo interesus ir sveikatą, o tai nėra 
tarybos kompetencija.

Įstatyme taip pat siūloma leisti in-
formaciją apie alkoholį, jei ji nelaiko-
ma reklama, internete viešinti ne tik 
gamintojams ar prekybininkams, bet 
ir jį pristatančioms įmonėms „Bolt“, 
„Wolt“ ar „Last Mile“. Tačiau tai su-
kurtų nelygiavertes sąlygas kitoms 
internetinės prekybos platformoms, 
pavyzdžiui, „Amazon“ ar „Pigu.lt“. 

Seimo Liberalų sąjūdžio frakcija 
birželį Seime įregistravo Alkoholio 
kontrolės įstatymo pakeitimus, ku-
riais siūloma sumažinti amžių, nuo 
kurio galima vartoti alkoholį, suvie-
nodinti prekybos laiką visomis savai-
tės dienomis.

BNS inform.
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Vasaros  stovyklos  ,,Vaikai vaikams” atgarsiai
Rokiškio Rudolfo Lymano 

muzikos mokykla į vasaros sto-
vyklą ,,Vaikai vaikams“ birželio 
- rugpjūčio mėnesiais sukvietė 
daugiau nei 90 vaikų turiningai 
vasaroti, džiaugtis draugais ir 
bendryste kūryboje, muzikoje, 
šokyje ir žaidimuose. Stovyklos 
tema ,,Menų pilies karalystė“ 
apjungė įvairių muzikos ins-
trumentų ir dainavimo, šokio 
ir judesio, piešimo ir lipdymo, 
sporto, kelionių ir žygių, su dvi-
račiais ir pėsčiomis veiklas, po-
pieriaus, molio, žalvario, stiklo, 
vilnos ir kt. edukacijas, pažintį 
su gamtos, gyvūnų ir augalų pa-
saulio stebuklais, Rokiškio kraš-
to kultūros objektais, jų istorija, 
legendomis ir teatralizuotais pa-
sakojimais. 

 Menų pilies karalystėje ste-
buklai prasidėjo birželio mėne-
sio karščiui skrudinant. Vaikai 
vėsinosi Rokiškio dvaro parko 
paunksmėje, Sartų ir Rokiškio 
ežerų vandenyse. Storos Rokiškio 
krašto muziejaus sienos, kuriose 
vyko edukacijos, maloniai gaivi-
no, leido kruopščiai dirbti, klau-
sytis ir kurti. Kelionės, žygiai su 
dviračiais vyko anksti ryte, kol 
saulutė dar nespėdavo visų spin-
dulėlių išskleisti. 

Jaunieji mūsų mokyklos akor-
deonistai, įkvėpti ir vadovaujami 
mokytojos Rasos Pertučionienės, 
kartu su draugais iš Panevėžio 
muzikos mokyklos, stovyklavo 
Žiukeliškėse.  Vaikai grojo, mu-
zikavo, kūrė, džiaugėsi vasaros 
saule ir smagiu, aktyviu bei kūry-
bišku poilsiu. Paskutiniąją stovy-
klos dieną akordeonistai pakvietė 

į baigiamąjį savo stovyklos užda-
rymo koncertą Nepriklausomy-
bės aikštėje. Per stovyklą suburto 
akordeonistų ansamblio muzika 

skambėjo puikiai, karštai ir saulė-
tai. Džiaugėsi visi:  žiūrovai, klau-
sytojai ir stovyklautojai. 

      Ketvirtoji stovyklos pamai-

na (rugpjūčio 23-25 dienomis) 
džiugino vaikų aktyvumu ir noru 
įdomiai ir išradingai praleisti be-
sibaigiančias vasaros atostogų die-
nas instrumentų ir balso, šokio ir 
judesio kūrybinėse laboratorijose. 
Vaikai keliavo į ,,Lėlių muziejų“, 
pamatė ir grožėjosi lėlėmis, žaidė 
su jomis -  pasiūtomis ir kalbančio-
mis, didelėmis ir keistomis, patys 
gamino skambančią lėlę - peliuką. 
Važiavo ir į Salų dvarą, aplankė 
Dapkų ūkį, Salų dvaro amatų dirb-
tuves. Lipdė iš molio, susipažino 
su mielomis alpakomis ir mažai-
siais alpakiukais. Lesino Nundu 
stručių šeimyną, glostė žirgus ir 
jojo mažiausiu pasaulyje arkliuku. 
Salų dvaro parkas ir Dviragio eže-
ro pakrantės plyšo nuo vaikų kle-
gesio, juoko ir džiaugsmo.

      Menų pilies karalystėje buvo 

ir lietaus, ir skėčių pasaka. Lietus, 
norėdamas išbandyti styginių  ins-
trumentų derėjimą, pylė vandenį 
kibirais ir klausė, ar lakštingala 
smuikas, sodresnio garso - altas, 
barchatinio balso - violončelė, di-
džiausias ir žemiausiai skamban-
tis smuikų šeimos instrumentas 
kontrabosas Menų pilyje džiugins 
vaikus. Bet, kai išsiskleidė akor-
deonas, nustojo lyti. Pasirodžiusi 
pro dedesėlį saulutė sukvietė visus 
į  choreografijos menę linksmai ir 
smagiai šokio improvizacijai. 

       Paskutinioji stovyklos 
,,Vaikai vaikams” diena papuošta 
liaudies instrumentų skambesiu, 
senaisiais vaikų žaidimais, kūry-
binėmis užduotimis, linksmais pa-
sakojimais. Visko būta labai daug: 
ir edukacija ,,Senovė žalvariu 
prabyla”, Liongino Šepkos droži-
niai, muziejaus menės, ekspozici-
jos, lobiai, apie kuriuos pasakojo 
gidas Rokiškio krašto muziejuje, 
ir paslaptinga edukacija ,,Prisi-
jaukink Baubą” J. Keliuočio vie-
šosios bibliotekos vaikų skyriuje. 
Daininga kelionė atgal į muzikos 
mokyklą, kurioje laukė LOBIO 
skrynelės užduotys ir saldus sura-
dimas, žolynų verpstės kūrimas iš 
įvairiausių spalvų gėlyčių, lapelių, 
kankorėžių, smėlio, žemių, obuo-
liukų ir... Stovyklos užbaigimas 
- vaikų darbelių paroda, pyragai, 
klegesys, nuostabūs įspūdžiai, ir 
bendrystė. Lietus šniokštė nenorė-
damas vaikučių išleisti namo, tad 
muzikos mokyklos Menų pilies 
bokštai ilgai tądien drebėjo nuo 
liūties ir džiaugsmingo vaikų kle-
gesio... IKI kitos vasaros! 

 Mokytoja Asta Vajagienė,
 stovyklos organizatorė

Kviečia įsijungti 
į Jaunųjų lyderių klubą

Ar kažkada domėjaisi mūsų veikla, norėjai išbandyti save pri-
sijungiant prie mūsų būrio? Antradienį kviečiame Tave į atvirą 
Jaunųjų lyderių klubo susirinkimą ir labai laukiame prisijun-
giant prie mūsų komandos!

 
Jei turi klausimų - drąsiai rašyki mums asmenine žinute!
 Laikas: Rugsėjo 7d. 16:00 val.
Vieta: Rokiškio kultūros centras, įėjimas nuo Topocentro pusės.
 Dėl COVID-19 situacijos, privaloma dėvėti apsaugines veido 

kaukes!
Jaunųjų lyderių klubo inform.

Juodupės gimnazija siūlo rinkti žingsnius

Mieli mokiniai, tėveliai, glo-
bėjai, mokytojai, darbuotojai – 
VISA JUODUPĖS GIMNAZI-
JOS BENDRUOMENE, mūsų 
gimnazija dalyvauja projekte 
aktyvumui skatinti – MOKY-
KLOS EINA.

 
Kreipiamės į jus su prašymu 

prisijungti prie šio MOKYKLOS 
EINA žingsnių iššūkio ir padėti 
Juodupės gimnazijai nueiti kuo 
daugiau žingsnių.

 Kadangi telefonai tapo neat-
siejama kiekvieno žmogaus gyve-

nimo dalimi, tai jie padės mums 
einant skaičiuoti nueitus žings-
nius. O jų reikia kuo daugiau...

 Ką reikia padaryti?
1. Parsisiųsti nemokamą mobi-

liąją programėlę #walk15 į savo 
telefonus.

2. Prisijungti prie žingsnių iš-
šūkio MOKYKLOS EINA.

3. Pasirinkti mokyklų sąraše 
Rokiškio r. Juodupės gimnaziją.

 Nuo rugsėjo 1 d. nemoka-
moje vaikščiojimo programėlėje 
#walk15 startavo žingsnių iššū-
kis, kuriame dalyvauja visos ša-

lies mokyklos. Iki spalio 31 d., 
mokyklos tarpusavyje varžysis 
surenkamų žingsnių skaičiumi, o 
lapkričio antrojoje pusėje 60 ak-
tyviausiai iššūkyje ėjusių moky-
klų bus pakviestos tapti projekto 
dalyvėmis.

 Prašome susitelkimo, kuris 
padėtų Juodupės gimnazijai tapti 
projekto MOKYKLOS EINA da-
lyve!

Plačiau apie projektą https://
mokykloseina.lt/

Juodupės gimnazijos 
inform.

Rokiškio baseine naujo 
sezono atidarymas

Rugsėjo 6 d. Rokiškio baseine naujo sezono atidarymas.

Renkamos grupės vaikų plaukimo treniruotėms.
Nuo 2007 m. iki 2015 m.
 Prašymus galite pateikti Rokiškio baseine. Išsamesnė nformacija 

dėl plaukimo pamokėlių tel. 8 612 62703
Baseinas lankytojus aptarnaus tik su galimybių pasais.

Rokiškio baseino inform.

www.rokiskiosirena.lt
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Savivaldybės delegacija dalyvavo 
„Europa piliečiams“ projekto 
„Jaunimas – senjorams. Aktyvi senatvė“renginiuose

Rokiškio rajono savi-
valdybės delegacija daly-
vavo „Europa piliečiams“ 
projekto „Jaunimas – sen-
jorams. Aktyvi senatvė“ 
susitikime Kesego mieste 
Vengrijoje.

 
Projekte dalyvauja 12 

partnerių tinklo „Douzela-
ge“ miestų. Susitikimuose 
keičiamasi jaunimo ir sen-
jorų bendrų veiklų patirti-
mi, būsimų veiklų idėjomis, 
pagal galimybes lankomos 
senjorų priežiūros įstaigos, 
apžiūrima vyresnio amžiaus 
žmonėms pritaikyta miesto 
infrastruktūra.

 Projekto darbo grupės 
Rokiškyje skirtingų įstai-
gų atstovai planuoja pradėti 
projekto veiklas lapkričio 
mėnesį. Numatyti seminarai 
apie senjorų globą, jų psichi-

nę psichologinę būklę, vaikų 
ir senstančių tėvų dialogą. 
Artėjant kalėdiniam laikotar-
piui senjorai ir vaikai galės 
apsikeisti laiškais, prisiminti 
šventines senjorų vaikystėje 
išgyventas tradicijas. Pro-
jekto partnerių patirtį, kurią 
galima pritaikyti Rokiškyje, 
taip pat bus siūloma įgyven-
dinti socialinės paramos ir 
globos įstaigose, mokyklose.

 Išvykoje apsilankyta ir 
Kesego miesto savivaldy-
bėje, nuo pat įsikūrimo vei-
kiančioje sename istoriniame 
pastate. Su Kesego turizmo 
informacijos centro vado-
vu sutarta apsikeisti miestų 
turizmo informacija ir sė-
kmingomis idėjomis, kurios 
taip pat sėkmingai gali būti 
pritaikomos naujoje vietovė-
je. Naujai įkurto tarptautinių 
partnerių parko parodoje nu-

tūpė Liongino Šepkos drožy-
bos stiliaus paukštis, rajono 
vėliava ir metalinė plokštelė 
su herbo graviūra. Tikimės, 
kad Rokiškio vardas skatins 
parko lankytojų smalsumą 
sužinoti apie jį daugiau, gal-
būt ir apsilankyti.

 Projektinio susitikimo 
organizatorius Douzelage 
organizacijos atstovas Ven-
grijoje, Istvan Matrai visuo-
met šiltai sutinka Rokiškio 
delegacijas, atsiliepia į pro-
jektinius pasiūlymus. Lini-
nės dovanos iš Lietuvos be 
jokios abejonės vengrams 
padarė didelį įspūdį ir ma-
loniai atlygino už išskirtinį 
svetingumą, kuriuo pasižy-
mi 5 minutes nuo Austrijos 
sienos tenutolusio Kezego 
miesto gyventojai.

Rajono savivaldybės
inform.

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 krašto-
tyros 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, istori-
kės ir rašytojos Liselotte Welskopf - Henrich 120-osioms g. m.
RENGINIAI
Vaikų ir jaunimo skyriuje:
Rugsėjo 9 d. 15 val. – 3D filmas „Alvinas ir burundukai“.

Juozo Keliuočio viešoji biblioteka kviečia
PARODOS
Viešojoje bibliotekoje
Jubiliejinė Dano Andriulionio tapybos darbų paroda, parodų galerijoje „Au-
tografas“.

Rokiškėno Vido Seibučio atvirukų kolekcija „Visas pasaulis delne“, Meno ir 
muzikos erdvėje.

Rugsėjo 11 d. Nepriklausomybės aikštėje
vyks senovinių „vabalų“ bei autobusėlių paroda

Rugsėjo 11 dieną, šešta-
dienį, nuo 12 iki 13:30 val. 
Rokiškio Nepriklausomy-
bės aikštėje vyks senovi-
nių vabalų bei autobusė-
lių paroda. Parodos metu 
organizuojami gražiausio 
automobilio rinkimai, ku-
rių metu miesto gyventojai 
bei svečiai bus kviečiami 
balsuoti už labiausiai jiems 
patikusį automobilį. 

Vėliau, balsavusiųjų 
miesto gyventojų ir svečių 
laukia trys šventės rėmėjo 
„Beko“ įsteigti prizai.

Ne pelno siekiantis Lie-
tuvos Vabalų klubas, savo 
veiklą vykdantis jau nuo 
1996 metų, šiemet mini 
25-tuosius gyvavimo metus. 
Iki šių dienų nariai puoselėja 
pagrindines klubo vertybes – 
bendruomeniškumą, būvimą 
kartu su visa šeima ir didelį 
norą dalintis skirtingus žmo-
nes vienijančiu pomėgiu su 
aplinkiniais.

Kasmetinė VW Vabalų 
šventė yra vienas didžiausių 
automobilių renginių Lietu-
voje ir yra svarbiausias metų 
įvykis vabalų gerbėjų tarpe. 
Šventė, pradžioje suburda-
vusi vos kelis dalyvius, išau-
go į tarptautinį renginį, į kurį 
su mielu noru atvyksta VW 
Vabalų gerbėjų iš Latvijos, 
Lenkijos, Estijos ar Rusijos. 
Šiemet, nors ir turime sudė-
tingesnes sąlygas prisijungti 
užsienio svečiams, tikimės 
sulaukti bent jau netolimose 
Rokiškio apylinkėse esančių 
bičiulių vabalistų iš Latvijos. 

Patys vabalistai yra nuo-
širdus bendraminčių būrys, 
kuris per daugelį metų tapo 

tarsi šeima vieni kitiems. 
Mažiausieji vabalų gerbė-
jai išaugo į vabalistus, ku-
rie dabar jau patys vairuoja 
savo transporto priemones 
ir skatina kitus jungtis prie 
klubo veiklos, skleidžiant 
pagrindines jo idėjas. Klu-
bui augti leidžia ir įtrau-
kianti veikla. Tai įvairios 
ekskursijos po gražiausius 
Lietuvos kampelius, skati-
nančios pažinti savo kraš-
tą, susitikimai su miestų ir 
miestelių bendruomenėmis 
bei dalinimasis žinia apie 
įvairiausius klubo automobi-
lius bei jų istorijas.

„Rokiškio Sirenos“
inform.
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Klasės draugų susitikimas
Jau rudeniu alsuojančio 

rugpjūčio paskutinio šešta-
dienio popietę turėtume pri-
siminti dar ilgai. Juk susiti-
kome po šitiek metų – mes, 
1981 metais E. Tičkaus vi-
durinės mokyklos (dabar – 
Juozo Tumo Vaižganto gim-
nazijos) duris užvėrę XIc 
klasės abiturientai ir kiek 
anksčiau mokyklą palikę 
mūsų bendraklasiai.  Tiesa, 
šįkart mūsų nedaug, nes, 
matyt, įvairios negandos  ir 
rūpesčiai buvo stipresni nei 
troškimas vėl susitikti ir 
drauge prisiminti prabėgu-
sias mokyklines dienas. 

Taigi trumpam stabteli-
me Rokiškio širdyje, Ne-
priklausomybės aikštėje, 
įsiamžiname prie paminklo 
,,Arka“ ir jau skubame į 
kapines, kuriose amžiams 
atgulė mūsų visų gerbiamas 
ir mylimas klasės auklėtojas 
Mykolas Kakeranas, mie-
li klasės draugai: Danutė, 
Alvydas, Ramūnas, Virgi-
nijus... O ten vėjyje besi-
plaikstančių uždegtų žvakių 
liepsnelės ir akinančiu bal-
tumu pražydusių chrizan-

temų, subtiliu purpuru nu-
sidažiusių kardelių žiedai, 
užkloję kapus, tarsi liudijo 
gilų netekties skausmą...  

Kiek vėliau – ilgas ir iš-
ties labai smagus vakaras 
vienoje iš miesto kavinių. 
Daug juoko,  emocijų, pri-
siminus visokiausius nutiki-
mus ir įvykius iš anų dienų. 
Aišku, rūpėjo sužinoti ir tai, 

kaip gi sekasi kiekvienam iš 
mūsų jau dabar. O besiskirs-
tydami ir atsisveikindami 
visi gerai žinojom, kad ti-
krai susitiksime dar ne kartą 
– juk metams bėgant tampa 
vis aiškiau, kokie artimi ir 
brangūs vienas kitam mes 
esam...             

Klasės draugų vardu – 
Milda      

Kunigui, dailininkui, rašytojui, 
pedagogui Juozui Vaičioniui 
rugsėjo 3-ąją būtų 95-eri

Kunigui, dailininkui, 
rašytojui, pedagogui 
Juozui Vaičioniui (1926–
2014) rugsėjo 3-ąją būtų 
95-eri.

Juozas Vaičionis gimė 
1926 m. Vieversynės kai-
me Rokiškio apskrityje 
neturtingoje daugiavaikėje 
šeimoje. Mokėsi Panemu-
nėlio, Martiniškėnų pra-
džios mokyklose, 1944 m. 
baigė Rokiškio gimnaziją. 
1944–1949 m. studijavo 
Kauno kunigų seminarijo-
je. 1963–1969 m. studijavo 
keramiką Lietuvos dailės 
instituto (dabar Vilniaus 
dailės akademija) Kauno 
vakariniame skyriuje.

1949–1963 m. kunigavo 
Biržų, Skapiškio, Krekena-
vos, Rokiškio, Panemunė-
lio, Antazavės bažnyčio-
se. Po 14 m. kunigavimo 

suprato neturįs pašaukimo, 
pasitraukė iš kunigystės, 
sukūrė šeimą. Dirbo Kaune 
elektros gamykloje, pieno 
kombinate, Kauno EDKG 
„Jiesia“ darbininku, daili-
ninku-etalonų kūrėju, kūrė 
etalonus masinei gamybai. 
Dirbo tikybos mokytoju.  

Nuo 1985 m. – Lietuvos 
dailininkų sąjungos narys. 
Sukūrė monumentalių kera-
mikos darbų visuomeninių 
pastatų interjeruose. Suren-
gė 7 personalines keramikos 
ir tapybos parodas. 1991, 
2001 ir 2006 m. personali-
nes tapybos parodas surengė 
Rokiškio krašto muziejuje.

1994 m. išleido poezijos 
knygelę „Pažadėtoji žemė“, 
vėliau pasirodė eilėraščių 
knygos „Langas“ (2007), 
„Sunkus kelias į Nepriklau-
somybę“ (2009), poezijos 
rinkinys „Ieškau Dievo žo-

džio“ Senojo ir Naujojo 
Testamento tematika, „Iš-
protėjusios gėlės“, „Ange-
liukas su smuiku“ (2013), 
„Esam Kristaus Lietuva“ 
(2019). 2008 m. išleido au-
tobiografinę prisiminimų 
knygą „Iš prisiminimų“. 
Paskutinius metus gyveno 
Gaižiūnuose, mirė 2014 m. 
Jonavoje. 

2012 m. muziejininkai 
aplankė J. Vaičionį Gai-
žiūnų kaime Jonavos rajo-
ne. Viešnagės metu daili-
ninkas pasakojo apie savo 
gyvenimo ir kūrybos kelią, 
dalijosi išgyvenimais. Dai-
lininką kalbino Marijona 
Mieliauskienė, filmavo 
Dalia Kiukienė, fotogra-
favo Raimundas Slabada. 
Videomontažas – Dariaus 
Baltakio.

Rokiškio krašto 
muziejaus inform.

Juozo Tūbelio keliu. Pradžia

Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos iniciatyva pradėtas kurti filmas apie Juozą Tū-
belį - vieną iškiliausių iš Rokiškio krašto kilusių Lietuvos veikėjų. Filmą galima pamatyti  
„Rokiškio Sirenos“ internetiniame puslapyje www.rokiskiosirena.lt.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Andriaus Dručkaus mirties 
trečiųjų metinių paminėjimas

Amžinybės kelionė švie-
saus atminimo muziejaus 
įkūrėjui, partizanų ryši-
ninkui, kraštotyrininkui, 
Rokiškio krašto garbės 
piliečiui Andriui Dručkui 
(1928-2018) skaičiuoja 
trejų metų išsiskyrimo lai-
kotarpį.

 
Prabėgus trejiems me-

tams, suvokiame šios as-
menybės nuveiktų didžiulių 
darbų apimtis ir prasmę, o 
apsilankę Laisvės kovų is-
torijos muziejuje Obeliuo-
se svečiai išsineša širdyje 
meilės ir rūpesčio Tėvynei 
pavyzdį.

 Galime didžiuotis, kad 

Andriaus Dručkaus įkurtas 
muziejus garbingai tęsia 
istorinę, muziejinę ir edu-
kacinę veiklą, paminklinės 
vietos sutvarkytos ir prižiū-
rimos, muziejininkai kartu 
su artimaisiais ir bendramin-
čiais tęsia prasmingą Lietu-
vos laisvės kovų pagerbimo 
ir įamžinimo veiklą.

Pagerbiant šviesaus at-
minimo Andriaus Dručkaus 
atminimą šeštadienį, 12 va-
landą Obelių Šventos Onos 
bažnyčioje klebonas Lai-
monas Nedveckas aukojo 
Šventąsias Mišias. Po Šven-
tųjų Mišių Andriaus Dru-
čkaus atminimą pagerėme-
Obelių kapinėse Amžinojo 

poilsio vietoje.
 Andriaus Dručkaus trejų 

metų mirties paminėjimo iš-
vakarėse Laisvės kovų isto-
rijos muziejų Obeliuose ap-
lankė Lietuvos Respublikos 
Seimo narys, Seimo Kul-
tūros komiteto pirmininko 
pavaduotojas Robertas Šar-
knickas. Muziejaus erdvėse, 
memorialiniame kambaryje 
įamžinome Lietuvos Respu-
blikos Seimo nario Roberto 
Šarknicko pagarbos kreipi-
mąsi į Andriaus Dručkaus 
artimuosius ir bendramin-
čius.

Obelių laisvės kovų 
istorijos muziejaus 

inform.

Istorinės atminties vieta Vaičėnų kaimui atminti.                                    Obelių laisvės kovų istorijos muziejaus nuotr.

Rokiškietis Renatas Jegorovas 
Lietuvos motokroso čempionate 
iškovojo pirmąją vietą

Rugpjūčio 28-29 dienomis Aleksandrijos motokroso trasoje, Šiauliuose vykusiame 
Lietuvos motokroso čempionate rokiškietis Renatas Jegorovas apgynė čempiono titulą ir 
iškovojo pirmąją vietą.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Degalai Lietuvoje rugpjūtį atpigo labiausiai Baltijos valstybėse
Degalų kainos Baltijos vals-

tybėse praėjusį mėnesį labiausiai 
sumažėjo Lietuvoje, kiek kukliau - 
Latvijoje, o buvo stabilios Estijoje. 

95 markės benzino litro viduti-
nė kaina „Circle K“ degalinėse Vil-

niuje sumenko 1,5 proc. iki 1,326 
euro, Rygoje – 0,7 proc. iki 1,328 
euro, tuo tarpu Taline – nepakito 
- iki 1,459 euro. 98 markės benzi-
no kaina – atitinkamai 1,425 euro, 
1,388 euro ir 1,509 euro už litrą.

Dyzelino litras Vilniuje atpi-
go vidutiniškai 3,2 proc. iki 1,196 
euro, Rygoje – 1,4 proc. iki 1,227 
euro, o Taline šių degalų vidutinė 
kaina nepakito – iki 1,229 euro.

BNS inform.
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Nepriklausomas rajono laikraštis

Šiuolaikinio meno festivalis STARTAS kviečia patirti daug daugiau meno!
Didžiausio regione šiuolaikinio meno renginio - 

Tarptautinio šiuolaikinio meno festivalyje STARTAS 
programoje - šokio, teatro, video, muzikos, garso 
bei performatyvaus veiksmo pasirodymai ir perfor-
mansai. Kartu su pasirodymais ir filmų pristatymais 
vyks tinklalaidės su festivalio menininkais bei se-
minarai ikimokyklinio ugdymo pedagogams, jau-
niesiems tėvams ir šokėjams. Šių metų festivalio 
tema – DAUG DAUGIAU MENO – tarytum nuoroda 
į kultūros lauko ir visuomenės išgyventą būseną 
pandemijos metu, kuomet tiek menininkui, tiek 
žiūrovui trūko vienas kito: nenutrūkstamo ryšio ir 
pastovaus dialogo bei bendravimo.

Kviečiame žiūrovus jau penktame festivalyje 
STARTAS patirti skirtingas meno formas per teatro, 
muzikos, šokio, garso ir video meno prizmes ir jų 
sintezes: kiekviena festivalio diena orientuojama į 
vis kitą meno žanrą.

Folkloras, vakarėlis 
ir mirtis
Geresnio varianto kaip 

pradėti festivalį vakarėliu 
– turbūt nėra. Tik Kauno 
miesto kamerinio teatro va-
karėlis šiek tiek kitoks. Tai 
-  vakarėlis su mirtim, pa-
remtas lietuviška mitologija 
ir folkloru: tai žaidimas-ri-
tualas, kuris sugrąžina iš 
feisbukinės egzistencijos į 
gamtos duotą prigimtį. Re-
žisierius Darius Rabašaus-
kas spektaklyje ritualinį 
folklorą jungia su šiandie-
nine kasdienybe, šiuolaiki-
nį humorą su tautosakiniu 
humoru, šimtmečiais meis-
triškai įžeminusiu mitinius 
išgyvenimus. 

Tyrinėjantys režisieriai
Atskiras vakaras skiria-

mas trumpo metro filmams, 
kurie tyrinėja kūno, objektų 
ir žmogaus emocines ribas. 
Per skirtingus patyrimus ir 
šokio raiškos formas, ritu-
alines ir vandens stichijos 
prizmes, Erikos Vizbaraitės 
filmai MA108 ir APNEA 
kviečia patirti judesį kitaip: 
jį kartu išgyventi ekrane, 
išgirsti savo kūną, paaukoti 
savo ego ir nusilenkti.   

Dokumentiniame fil-
me SHAMBHALA, rež. 

Kristaps Opincāns, tyrinė-
jant liminialias (ribines) 
miesto erdves, subjektyviai 
kuriami pasakojimai, kurie 
atveria slaptą pasaulį, eg-
zistuojantį visai šalia mūsų, 
kartais uždengtą nuo mūsų 
akių. (anglų k., su subti-
trais). 

Ketvirtasis vakaro fil-
mas – HUNTING DAY 
(Medžioklės diena) rež. 
Ivo Skanstiņš, per veiksmo 
ir subtilaus juodo humoro 
komedijos žanrą tyrinėja 
žmogaus socialinius įgū-
džius ir gebėjimus suprasti, 
pajusti ir užjausti. Įdomus 
faktas, jog filmo metu ak-
toriai neištaria nė vieno 
žodžio. Kūno kalba tampa 
viena iš pagrindinių veikėjų 
komunikacijos priemonių, o 
nenuspėjami siužeto vingiai 
ir „auksinių valandų“ kadrai 
nepalieka abejingų.

Tyliai garsūs 
dialogai su žiūrovu
Apie nebeegzistuojan-

čius sniego žmones, nesu-
stojantį informacijos srautą, 
žmogaus madingą skubėji-
mą kisti, būti paslankiu ir 
atviru viskam, kalbantys šo-
kio trupės NUEPIKO nariai 
kviečia žiūrovą kartu susto-
ti, apmąstyti ir užduoti sau 

klausimą: „O kur gi aš pats 
degu, deginu save?“. Pasak 
pačių atlikėjų, tai spekta-
klis kiekvienam nors kartą 
„perdegusiam“, ar negalin-
čiam likti abejingu aplinkos 
„gaisrams“. Kaisim kartu 10 
d. 20.00 val. Rokiškio kul-
tūros centro didžioje salėje. 

Tą pačią dieną, per atvirą, 
kritišką ir satyrišką dialogą 
su savimi ir žiūrovais, apie 
visiems puikiai juntamas 
pandemines mintis, įkvėpi-
mus ir nusivylimus kalban-
tis Raimondas Klezys, NO 
SHOES teatras, pristatys 
vis dar neįprastą spektaklio 
formatą Lietuvoje – stand 
up performance. Monos-
pektaklio vyksmas vyks 
žiūrovui neįpareigojančioje 
aplinkoje, 21.00 val. Pub’e 
„Gnomas”.  

Garsinių vibracijų 
potyriai
Festivalio uždarymo die-

ną (11 d.) garsas ir muzika 
tampa pagrindinėmis vaka-
ro žvaigždėmis. Gintauto 
Rožės debiutinė programa 
DENSE pripildyta vintaži-

nių sintezatorių ir autorinių 
aplinkos įrašų bei garsų 
leis klausytojams pasinerti 
į elektroninės muzikos er-
dves, o specialiai festivaliui 
Ambient muzikos stiliaus 
programą ruošia kompozi-
torius ir atlikėjas Gediminas 
Jakubka. Jo meditatyvus pa-
sirodymas, pripildytas kos-
minės sintezatorinės muzi-
kos pasažų, susimaišiusių su 
abstrakcijomis ir deformuo-
tais vokalais, sulėtins klaus-
tytojų laiką ir leis pasinerti į 
momentinę garsų tėkmę. 

Vakaro akcentu tapsian-
tis Alchemikų prodiusuo-
jamos programos saldainis 
MENOTYRA. Trys skir-
tingi atlikėjai: Simas Boo, 
Senkala ir Benas Pociūnas, 
pasitelkdami šviesų instalia-
cijas, kvapus ir gilų elektro-
ninį skambesį, atliks sielos 
higienos funkciją, suteiks 
tiesioginį raktą į vidinį paži-
nimą per muziką. 

Edukacijos
Nepamirštant ir jauniau-

sios kartos, šalia pasiro-
dymų ir performansų vyks 

edukacinės dirbtuvės: iki-
mokyklinio ugdymo peda-
gogai ir jaunieji tėvai savo 
įgūdžius su mažaisiais la-
vins ankstyvojo teatro už-
siėmimuose kartu su Ieva 
Jackevičiūte ir Raimondu 
Kleziu (NO SHOES tea-
tras), Šiuolaikinio šokio 
asociacija (ŠŠA) pristatys 
edukacinį paketą moky-
kloms „Kas yra šiuolaikinis 
šokis?“, o NUEPIKO tru-
pės nariai kvies jau šokio 
patirties turintį jaunimą į 
kūrybiško kūno anatomijos 
meistriškumo pamoką. 

Penktasis tarptautinis 
šiuolaikinio meno festivalis 
„Startas“ Rokiškyje šiais 
metais vyks rugsėjo 7-11 
dienomis 

***
Festivalio pagrindinė 

idėja – tarpsritinio meno 
sklaida Panevėžio apskrityje 
per daugiakryptę festivalio 
pasirodymų, seminarų bei 
kūrybinių dirbtuvių progra-
mą. Vienas pagrindinių fes-
tivalio principų – pristatyti 
įvairias šiuolaikinio meno 
formas Rokiškio miesto ir 

rajono žmonėms, inicijuoti 
Lietuvos ir užsienio šalių 
įvairių vizualiųjų menų, šo-
kėjų, performerių ir t.t. me-
nininkų bendradarbiavimą.

Šiuolaikinio meno festi-
valio STARTAS misija - pri-
statyti skirtingas šiuolaiki-
nio meno formas ir sintezes 
toliau nuo didžiųjų Lietuvos 
miestų nutolusiems gyven-
tojams, siekiant juos įtraukti 
į Lietuvos kultūros lauką. 
Dažnai greta jau pripažintų 
ir visame pasaulyje garsių 
menininkų darbų, galima 
išvysti ir pradedančiųjų kū-
rėjų eksperimentus darbus.

Patekimas į visus ren-
ginius tik su Galimybių 
pasu (išskyrus lauko ren-
ginius). Organizatoriai pa-
silieka teisę keisti festiva-
lio programą. Naujausią 
informaciją rasite feisbuko 
puslapyje https://www.fa-
cebook.com/startasfestival  
arba internetinėje svetainė-
je https://www.rokiskiokc.
lt/produktas/renginiai/arti-
miausi-renginiai/Tarptauti-
nis-siuolaikinio-meno-festi-
valis-STARTAS-2021/ .

Du Lietuvos muitininkai traukiniu per klaidą buvo išvežti į Rusiją
Du Lietuvos muitinės 

pareigūnai, penktadienį Ru-
sijos pasienyje tikrinę trau-
kinį Maksva-Karaliaučius, 
per klaidą buvo išvežti į Ru-
siją, jie grįžo sekmadienį.

Kaip BNS informavo mui-
tinės atstovas spaudai Vitas 
Volungevičius, dėl šio inci-
dento tarnyboje atliekamas 
tyrimas.

„Penktadienį, po pietų, du 
Muitinės pareigūnai, nuėję 
tikrinti traukinio „Kalinin-
gradas-Maskva“, be muitinės 
leidimo traukinys pajudėjo ir 
išvežė juos į Kaliningrado sritį. 

Muitinė iškart kreipėsi į pasie-
niečius, į Lietuvos Užsienio 
reikalų ministeriją, buvo infor-
muoti ir konsuliniai darbuoto-
jai. Su pasieniečių pagalba, su 
Rusijos Federacijos įgalioti-
nais, buvo išspręstas incidentas 
ir Muitinės pareigūnai rugsė-
jo 5-ąją, 14 val. sveiki grįžo 
namo“, – BNS sakė Lietuvos 
muitinės atstovas.

Anot jo, muitininkai Ky-
bartų geležinkelio poste ti-
krino pašto vagoną, tuo metu 
keleivius tikrinę Valstybės 
sienos apsaugos tarnybos 
(VSAT) pasieniečiai išlipti iš 
traukinio spėjo.

Pirmasis apie incidentą 
informavo naujienų portalas 
tv3.lt.

V. Volungevičiaus teigimu, 
šiuo metu vyksta tyrimas, nes 
traukinys gali pajudėti tik ga-
vęs Muitinės leidimą.

Anot jo, Rusijoje pareigū-
nai buvo apnakvindinti, jais 
buvo pasirūpinta. Muitinės 
atstovas patikino, kad ir anks-
čiau yra pasitaikę panašių 
incidentų, kai ir į Lietuvos 
teritoriją yra per klaidą įvežti 
Rusijos pareigūnai.

V. Volungevičius taip pat 
tikino, kad penktadienį apie 
incidentą viešai nebuvo pra-

nešta dėl informacinės siste-
mos sutrikimų.

„Mūsų interneto svetainėje 
buvo sutrikimų, pranešimas 
buvo parengtas. Pirmadienį 
kompetetingos institucijos in-
formuotos ir jos atliko veiks-
mus, kurie priklauso. Mes 
informavome pirmadienį, 
penktadienį buvo trikdis su sis-
tema ir tikriausiai pranešimas 
neįsikėlė“, – paaiškino jis.

Pagal pasirašytą Lietuvos 
ir Rusijos susitarimą, tokius 
incidentus sprendžia abiejų 
šalių valstybės sienos įgalio-
tiniai.

BNS inform.

Su galimybių pasu aptarnauja 
jau 834 įmonės

Aptarnauti tik klientus, 
turinčius galimybių pasą, iki 
pirmadienio pasirinko 834 
įmonės – per savaitę jų skai-
čius išaugo maždaug 80.

Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro (NVSC) duo-
menys rodo, kad didžioji dalis 
– 642 įmonės – dirba maitinimo 
sektoriuje. 54 bendrovės teikia 
apgyvendinimo, 43 – grožio 
paslaugas, 25 organizuoja ren-
ginius, šventes, muges ir festi-
valius, 22 prekiauja ne maisto 
produktais, 16 užsiima laisva-
laikio veiklomis, o dar 32 vyk-

do kitą veiklą.
Didžioji dalis tokių įmo-

nių – 408 – veikia Vilniuje, 94 
– Kaune, 46 – Klaipėdoje, 25 – 
Panevėžyje, 23 – Šiauliuose, po 
16 – Druskininkuose ir Trakų 
rajone, 14 – Neringoje, 166 – ki-
tose savivaldybėse. Įmonės nuo 
rugpjūčio 16 dienos gali pasi-
rinkti, ar aptarnauti tik klientus, 
turinčius galimybių pasą, nelau-
kiant rugsėjo 13 dienos, kuomet 
šis reikalavimas taps privalomas.

Aptarnauti tik galimybių pasą 
turinčius klientus nusprendę 
verslai apie tai privalo pranešti 
NVSC.
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05:05 Kernavės 
archeologinė vietovė
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 Triumfo 
kelias. Jonas Karolis 
Chodkevičius
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Pasaulio stebuklai 
19:30 Snaiperis 
20:30 Pričiupom!
21:00 Kitas pasaulis. 
Kraujo karai
22:45 Kobra
00:30 Mirties įšalas 
01:35 Snaiperis

05:30 Nauja diena
06:30 Mūsų gyvūnai
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
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“ 
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Pasaulio stebuklai 
19:30 Snaiperis 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Kapų plėšikė Lara Kroft. 
Gyvybės lopšys
23:20 Kitas pasaulis. Kraujo 
karai
01:05 Mirties įšalas 
02:15 Snaiperis

05:30 Nauja diena
06:30 Deutsche Welle 
pristato: Keliautojo 
dienoraštis
07:00 „Netikėtas teisingumas“ 
08:00 „Žiedas su rubinu“ 
09:00 „Teisingumo agentai“ 
10:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
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BALDAI

• Pufą, viduje daiktadėžė. 

Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 611 71 133. Rokiškis
• Pagal užsakymą padaryta 
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 pagamintą 
jaunuolio baldų komplektą, 
pagamintas pagal 
užsakymą. 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 
baldų įmonėje pagamintą 
miegamojo baldų komplektą. 
Lova 2,0x1,6x0,5 m, spinta 
1,85x0,65x2,3 m, kosmetinis 
staliukas ir komoda. Kaina 
480 Eur. Tel. 8 615 69 947. 
Rokiškis
• Puikios būklės Balzena 
pagamintą sekciją. 
Pagaminta pagal užsakymą. 
Sekcijos 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
• Puikios būklės pakabinamą 
šviestuvą. Jokių defektų 
nėra. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 647 22 902. Rokiškis
• Nedidelį rašomąjį 
kompiuterio stalą. Nėra 
jokių defektų, kaip naujas. 
Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 647 22 902. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Originalius, odinius, geros 
būklės 32 dydžio batus 
Nike. Vidpadis 20,5 cm. 
Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 675 14 084. Rokiškis

• Originalius, nedaug 
dėvėtus, odinius geros 
būklės 32 dydžio batus. 
Vidpadis 20,5 cm. Kaina 
13 Eur. Tel. 8 675 14 084. 
Rokiškis
• Geros būklės tamsiai 
mėlyną odinę striukę. 
Rankovė 45,5 cm, ties 
pečiais 31 cm, nugaros ilgis 
53 cm. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 675 14 084. Rokiškis
• Naują klasikinę mėlyną 36 
dydžio suknelę. 20 Eur.  
Tel. 8 615 92 745. Rokiškis
• Pilną dėžę kūdikio 
drabužėlių, 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 
batelių lakstyti po kiemą. 
Galite atvažiuoti ir išsirinkti 
nuo 21 iki 24-25 dydžio. Ir 



Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

2021-09-07 10 psl.

rūbelių, šiltų komplektukų 
ir kelnyčių nuo 80 dydžio 
maždaug. Simbolinės 
kainos. Tel. 8 688 09 949. 
Rokiškis

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

GYVULIAI, GYVŪNAI
• Veršingą telyčią. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 642 65 578. 
Rokiškis
• 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

IEŠKO DARBO
• Ieško darbo 28 m. vyras. 
Siūlykite įvairius variantus. 
Galiu dirbti ilgalaikius ir 
pavienius darbus.  
Tel. 8 623 64 978. Rokiškis
• Ieškau pardavėjos darbo . 
Tel. 8 636 35 260. Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Galiu 
prižiūrėti vaikus, senyvo 
amžiaus žmones. Turiu 
patirties. Tel. 8 615 92 745. 
Rokiškis
• Ieškau vairuotojo darbo. 
Lauksiu pasiūlymų.  
Tel. 8 646 97 019. Rokiškis
• Ieškau darbo. Turiu A1, 
A2, B, C, CE vairuotojo 
pažymėjimą, 95 kodą, 
vairuotojo kortelę, 
traktoristo 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 vienai dienai 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, kur reikia 
moteriškų rankų. Galiu 
dirbti po darbo valandų ir 
per išeigines.  
Tel. 8 620 31 695. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ
• Reikalinga moteris su 
patirtimi, kaime savaitėmis 
slaugyti du ligonius.  
Tel. 8 672 27 507. Rokiškis
• UAB Ramundas GM 
reikalingas(-a) padėklų 
surinkėja(s). Darbo vieta - 
Panemunėlio gelž. Stotis., 
Rokiškio r. Iš Rokiškio 
darbuotojai vežami įmonės 
transportu. Darbo laikas nuo 
8 iki 17 val.  
Tel. 861003980.  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• 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 mėnesį. 
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 – patirtis prie 
fasado, vidaus apdailos. 
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

KITA

• Ieškau darbo. Pjaunu ir 
skaldau malkas. Dirbu gerai 
ir greitai. Įvairius darbus. 
Kaina sutartinė. Obelių sen., 
Rokiškio raj.  
Tel. 8 676 70 405. Rokiškis
• Išmanųjį laikrodį. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 603 82 518. 
Rokiškis
• Naują sulankstomą lazdelę 
reguliuojamo aukščio 
nuo 86 cm iki 97 cm, ir 
apšvietimu. Atlenkiama 
šoninė rankena, aliarmo 
signalas, bei guma dengtas 
platus antgalis. Kaina 11 
Eur. Tel. 8 675 14 084. 
Rokiškis
• Prekybinį kioską. 2x5 

m, apšiltintas, apsauginės 
žaliuzės, elektra. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Naudotą gerą šildymo 
katilą. Išsamesnė 
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, 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 
ką siūlys, 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 
12 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Reaktyvinės elektros 
energijos skaitiklį. 380 V, 5 
A. Kaina 10 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
• Transformatorius 230/24 
V – 0,05 KVA ir 230/24 V – 
0,1 KVA. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Programines laiko reles 
BЛ–34У4, BC–10–33  230 
V, 50 Hz. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Naudotus magnetinius 
paleidėjus PME-211  380 
/230 V, 25 A, PME-121.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Trifazius elektros 
automatus: AE tipo 63 A - 1 
vnt., 25 A - 2 vnt. Kaina 
5 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Kabinamus ant sienos 
veidrodžius.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis

• Puikios būklės naudotus 4 
radiatorius su laikikliais ir 
temperatūros reguliatoriais 
po 80 Eur 160x50x81, 
60x50x81, 20x50x81, 
10x50x8. Tel. 8 687 19 631. 
Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI
• Tvarkingą pianiną Ryga. 
Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 606 14 217. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI
• Idealios būklės Samsung 
S20 FE 128 GB. Pilna 
komplektacija. Dar su 
plėvele ant stikliuko. Kaina 
250 Eur. Tel. 8 608 68 903. 
Rokiškis
• 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. 
Rokiškis
• 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

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 3 kambarių butą, 2 aukšte, 
Kavoliškyje. Buto plotas 
66,67 kv. m. Padarytas 
kapitalinis remontas. 
Šildymas kietuoju kuru arba 
dujomis. Grindinis šildymas, 
plastikiniai langai, šarvo 
durys, įstiklintas balkonas. 
Kaina 36000 Eur.  
Tel. 8 618 60 304. Rokiškis

• Sodybą su namu ir 30 a 
žemės Vanagynės k. Statytas 
1959 m. Yra šulinys, rūsys, 
ūkiniai pastatai. Negyveno 
kelerius metus, reikalingas 
remontas. Jauki, šviesi vieta, 
800 m nuo miško. 15 km - 
Rokiškis, 4 km - Lukštai. 
Galimas pirkti išsimokėtinai. 
Kaina 5100 Eur.  
Tel. 8 603 53 641. Rokiškis
• 2 kambarių butą Kauno g. 
2 aukštas. Tel. 8 673 56 283. 
Rokiškis
• Įvairių dydžių namų 
valdos sklypus už miškų 
urėdijos. Graži vieta, geras 
susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė.  
Tel. 8 657 75 999. Rokiškis
• 2 ha mišką Kriaunų 
seniūnijoje.  
Tel. 8 612 72 422. 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. 28 a 
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 į virtuvės, 
keturių kambarių, vonios ir 
tualeto kambarius, verandos 
bei sandėliuko. 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. Reikalingas 
kapitalinis remontas. 
Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 20000 Eur. 
Tel. 8 628 04 434. Rokiškis
• Juodupėje nedidelį 3 
kambarių butą 58 kv. m. 
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 vanduo, 
nuotekos. Šildymas 
kietuoju kuru. Du balkonai, 
erdvus kambariai. Atskiras 
įvažiavimas, namo įėjimas. 
Rūsys kuriame stovi pečius. 
Ūkinis. 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
• 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 
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Laisvės g.13

Informuojame SB „Vingerinė“ pirmininką, kad 
R. Barono žemėtvarkos darbų įmonės matinin-
kas Rimantas Baronas (kvalifikacijos pažymėjimo 
Nr.2M-M-327) 2021-09-14d. 9 val. vykdys žemės 
sklypo (kadastro Nr. 7385/0003:16), esančio Vin-
gerinės 1-oji g.3., Steponių k., Rokiškio k. sen., 
Rokiškio r., ribų ženklinimo darbus. 

Prireikus išsamesnės informacijos, 
prašome kreiptis į R. Barono 

žemėtvarkos įmonės matininką R. Baroną 
adresu Taikos g.5, Rokiškis 

el. paštu rim@parok.lt. 
arba telefonu 861295721

Pranešame, jog likviduojama 
N. Misiovič padangų montavimo įmonė, 
kodas 17313445, adresu Pagojės g., Rokiškis

aikštelė. Tel. 8 605 22 152. 
Rokiškis
• Jaukų dviejų kambarių 
butą 31 kv. m be patogumų, 
Respublikos g. 13-1, 
Rokiškis. Tinkamas 
gyvenimui ir komercijai. 
Šildomas kietuoju kuru, 
prijungti radiatoriai. 
Yra techninė galimybė 
prisijungti prie vandentiekio 
ir nuotekų įvado. Kaina 
16000 Eur.  
Tel. 8 688 41 425. Rokiškis

NUOMA

• Ieškau išsinuomoti 2 
kambarių butą Rokiškyje. 
Tel. 8 676 83 179. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti vieno 
kambario butą, kad būtų 
kažkiek baldų. Kaina 130 
Eur. Tel. 8 625 09 712. 
Rokiškis
• Išsinuomočiau 1 kambario 
butą be patogumu 
Rokiškyje. Iki 50 Eur.  
Tel. 8 600 01 491. Rokiškis
• Išnuomojamas namelis. 
Visos komunikacijos, baldai, 
dušo kabina, tualetas, 
židinys, šalia yra malkinė. 
Galimi įvairūs nuomos 
variantai – tiek trumpalaikė, 
tiek ilgalaikė nuoma.  
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
• Išsinuomotume 1 kambario 
butą. Tel. 8 636 35 260. 

Rokiškis
• Išsinuomočiau ūkio 
paskirties žemę. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 629 23 449. 
Rokiškis
• Dirbantis vyras 
išsinuomotu vieno kambario 
butą Rokiškyje.  
Tel. 8 608 28 256. Rokiškis

PASLAUGOS

• Medžių genėjimas, žolės, 
krūmų pjovimas, gyvatvorių 

formavimas, medžių 
kirtimas, malkų ruošimas, 
lapų grėbimas, obuolių 

surinkimas ir išvežimas, 
žemės dirbimas, buldozerio 
stumdymo, ekskavatoriumi 
kasimo, kelio formavimo 
darbai. Galiu atvežti mėšlo. 
Tel. 8 682 95 902. Rokiškis
• Valome kaminus, 
krosnių angas, atliekame 
santechnikos ir smulkius 
remonto darbus.  
Tel. 8 644 41 260. Rokiškis
• Karpome formuojame 
gyvatvores. Smulkiname, 
genime šakas, krūmus. 
Pjauname, smulkiname 
žolę,  pjauname pavojingai 
augančius medžius.  
Tel. 8 644 41 260. Rokiškis
• 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 oro-
jūrų uostus.  
Tel. 8 684 48 006. Rokiškis

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

PERKA

• Išsinuomočiau arba 
pirkčiau žemę Kriaunų, 
Jūžintų seniūnijose.  
Tel. 8 629 49 995. Rokiškis
• Perku įvairias plokštes, 
mikroschemas, tranzitorius, 

kondensatorius, reles, 
magnetinius paleidėjus, 
skaičiavimo-matavimo, 

telekomunikacijų techniką, 
kompiuterius, jungtis, 
kontaktus, oscilografus, 
dažnometrius, savirasčius, 
racijas ir kt. Pasiimu iš 
namų. Tel. 8 606 84 377. 
Rokiškis
• Pirkčiau žemės ūkio 
paskirties žemę Rokiškio 
raj. Tik nuo 10 ha ir 
didesnius plotus. Siūlyti 
įvairius variantus.  
Tel. 8 603 05 033. Rokiškis
• Senas monetas, 
banknotus, kapeikas, 
laikinuosius talonus 
(vagnorkes). Medalius, 
ordinus, ženkliukus. Senas 
nuotraukas, atvirutes, 
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, 
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geros būklės šaldytuvą 
ar šaldyklį. Veikiantį 
televizorių su pulteliu. Su 
atvežimu ir užnešimu į 4 
aukštą. Neturiu transporto ir 
sveikatos. Ačiū.  
Tel. 8 646 51 495. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS
• Geros būklės, nedaug 
naudotą laikrodį Gudrutis 
R10. Pilna komplektacija. 
Atsparus vandeniui ir 
dulkėms. Veikia kaip 
telefonas. Buvimo vietos 
nustatymas: visada žinokite, 
kur yra Jūsų vaikas. 
Knygelėje 10 telefono 
numerių. Integruotas 
žingsniamatis. Kaina 29 Eur. 
Tel. 8 675 14 084. Rokiškis
• Vaikišką dviratį. Tinkamas 
vaikams nuo 4 iki 7 m. 
Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 682 38 705. Rokiškis
• Apsauginius vartelius. 
Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 606 02 944. Rokiškis

RASTA\PAMESTA
• 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
• Tvarkingą savaeigę 
žoliapjovę su surinkimo 
krepšiu. Yra mulčiavimo 
kamštis, galima mulčiuoti. 
Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Motobloką. Užsiveda, 
važiuoja su inventoriumi. 
Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 603 03 994. Rokiškis

SPORTO IR 
LAISVALAIKIO PREKĖS

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

STATYBINĖ ĮRANGA

• Vienfazį pusautomatį 
kempą. Tel. 8 625 04 387. 
Rokiškis
• Geros kokybės, pjautą 
statybinę medieną.  
Tel. 8 618 33 452. Rokiškis
• Vejos trinkelių bortus. Ilgis 
1 m, plotis 20 cm, storis 8 
cm. Yra 24 vnt. kaina visų 

40 Eur. Tel. 8 687 80 527. 
Rokiškis
• Naują kietojo kuro katilą 
Viadrus U 22 5 D. 25 kW. 
Kaina derinama. Kaina 
550 Eur. Tel. 8 617 28 911. 
Rokiškis
• Dvejas naudotas buto 
duris. Vienerios durys su 
stiklu. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS
• Tvarkingą, mažai naudotą 
kalnų dviratį Scott Aspect 
940. M dydis, pagamintas 
2021 m., 18 bėgių, ratų 
dydis 29, priekiniai 
amortizatoriai, užraktas. 
Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Paauglio dviratį. Reikia 
sutvarkyti bėgių troso 
rankenėlę, atsipalaidavęs 
trosas. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 674 54 495. Rokiškis
• Geros būklės, nedaug 
naudotą aliuminį paspirtuką 
Spokey. Reguliuojamas 
vairo aukštis, yra kojelė, 
kojinis galinis stabdis, 
sulankstomas, rankenos 
dengtos guma. Maksimali 
apkrova 100 kg. Kaina 38 
Eur. Tel. 8 675 14 084. 

Rokiškis
• 2004 m. Opel Zafira, 2 l, 
74 kW, dyzelis. Kaina 1295 
Eur. Tel. 8 612 89 032. 
Rokiškis
• Gražų moterišką dviratį. 
Žemas rėmas, atraminė 
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 
km rida. Kaina 2500 Eur. 
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Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• 2 dviračius už 50 Eur.  
Tel. 8 625 53 137. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Įvairių matmenų padangas 
50 Eur/vnt. Ratlankius 
R17,5, R22,5 25 Eur/vnt. 
Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 682 77 421. Kupiškis
• Ratlankius Cromodora R16 
5x100. Tinka VW Golf 4, 
Audi A3, Octavia, Subaru. 
Tiesūs, nevirinti. Nėra vieno 
dangtelio, yra kosmetinių 
defektų. Kaina 100 Eur.  

Tel. 8 626 93 439. Rokiškis
• 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. 
Matmenys195/65 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 padangų su 

ratlankiais R15 185/60 M+S 
112×5. Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 686 74 923. Rokiškis
• VW Sharan, Ford Galaxy 
galinės sėdynes. Pasidaro 
vaikiškos. 2 vnt. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 686 74 923. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA
• Tvarkingą LG 50PC55, 55 
colių. Nėra pultelio. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 626 88 021. 
Rokiškis
• Palydovinę anteną. 1,65 m 

skersmens. 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

• 2 priekabas. Savivartės, 
iš GAZ. Galiu atvežti. 
Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 625 17 722. Kupiškis
• 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.
• 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

Vyriausybinį ryšį pakeis Saugusis valstybinis 
duomenų perdavimo tinklas

Vyriausybinio ir valstybės 
institucijų ryšio paslaugas, 
kuriomis dabar naudoja-
si 210 institucijų, nuo 2022 
metų gegužės numatoma 
teikti per Saugųjį valstybinį 
duomenų perdavimo tinklą.

Tokiam Krašto apsaugos 
ministerijos (KAM) siūlymui 
dar turės pritarti Vyriausybė. 
KAM teigimu, šiuo metu vy-
riausybiniame ryšio tinkle (179 
naudojančios institucijos, apie 
900 abonentų) ir valstybės ins-
titucijų ryšio tinkle (31 ir apie 
17,5 tūkst.) naudojamos pase-
nusios technologijos, neužti-

krinamas balso skambučių šif-
ravimas ir pokalbių saugumas, 
dideli infrastruktūros palaiky-
mo kaštai.  

Be to, anot KAM, šie tinklai 
teisiškai ne visiškai įforminti, 
nėra aiškaus mechanizmo ir kri-
terijų, pagal ką įstaigos įtraukia-
mos į naudotojų sąrašus.  

„Valstybės fiksuoto ryšio 
paslaugų teikimas per Sau-
gųjį tinklą užtikrintų saugų 
šifruotą telefoninį ryšį, ryšio 
autonomiškumą tinklo viduje 
mobilizacijos ir krizių atvejais 
bei sumažintų šiai paslaugai  
naudojamų technologijų ir jų 
infrastruktūros palaikymo iš-

laidas“, – pabrėžė KAM.
Ministerijos teigimu, insti-

tucijos, naudojančios vyriausy-
binį ryšio tinklą, toliau naudo-
tųsi Saugiuoju  tinklu, nes jos 
yra jo naudotojų sąraše. Kitos 
šiame sąraše esančios instituci-
jos (apie 350), nenaudojančios 
vyriausybinio ryšio, irgi galėtų 
naudotis naujuoju ryšiu.

Tik 20 institucijų, šiuo metu 
naudojančių vyriausybinį ryšį 
ir nesančių Saugiojo tinklo 
vartotojų sąraše., turėtų ryšio 
paslaugas perkelti į institucijos 
fiksuoto ryšio tinklą arba įsigy-
ti jas rinkoje.

BNS inform.

Nigeryje choleros protrūkio aukų padaugėjo iki 104
Choleros epidemija šešiuose 

pietiniuose Nigerio regionuose 
jau pareikalavo 104 žmonių gy-
vybių. 

Sostinėje Niamėjuje, Maradyje, 
Zindere, Dose, Tahvoje ir Tilabe-
ryje buvo užregistruoti 2 874 šios 
pavojingos infekcinės žarnyno li-
gos atvejai.  

Iki rugpjūčio 19-osios buvo 
nustatyti 845 ligos atvejai, iš kurių 

35 baigėsi mirtimi. Tačiau rugsėjo 
1 dieną aukų skaičius išaugo iki 
104, o mirštamumo rodiklis siekia 
4 proc. Dauguma susirgusiųjų yra 
15–37 metų amžiaus. 

Cholera dažniausiai užsikrečia-
ma per nuotekomis ar išmatomis 
užterštą maistą ar vandenį. Daliai 
užsikrėtusiųjų liga pasireiškia len-
gvai: jokių simptomų nebūna arba 
lengvai viduriuojama, tačiau gali 
išsivystyti ir sunkios ligos formos, 

pasireiškiančios stipriu vandeningu 
viduriavimu. 

Liga gydoma prarastų skysčių 
atstatymo procedūromis ir antibio-
tikais.

Pastarąjį kartą choleros epide-
mija Nigeryje kilo 2018 metais. 
Tąsyk šalyje buvo nustatyta 3 824 
šios ligos atvejai, iš kurių 78 baigė-
si mirtimi, rodo Pasaulio sveikatos 
organizacijos duomenys.   

BNS inform.
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Rugsėjo 7-oji, 
penktadienis, 

37 savaitė
Iki Naujųjų liko 115 dienų

Saulė teka 6.34 val., 
leidžiasi 20.00 val. 

Dienos ilgumas 13.26 val. 
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
 Bartas, Bartenė, Bartė, Bartys, 

Palma, Palmyra, Pulcherija, 
Pulkerija, Regina, Rėda.

Rytoj:  Adriana, Adrijonas, 
Daumantė, Gražina, Klementina, 

Marė, Marija, Vytautas.
Poryt:  Arginta, Argintas, 

Argintė, Darius, Pobiltas, Pobiltė, 
Pogilas, Pogilė, Ramutė, Ramutis, 

Sergijus.

Dienos citata
„Turėk drąsos naudotis 

savo protu“ 
(I. Kantas).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1812 m. per Borodino mūšį 
Napoleono armija sutriuškino 
generolo Kutuzovo vadovaujamą 
Rusijos armiją. Po savaitės Napo-
leonas įžengė į už 70 kilometrų 
esančią Maskvą.

1813 m. Niujorko laikraštyje 
„Troy Post“ JAV apibūdinti pirmą 
kartą panaudota pravardė „Dėdė 
Semas“.

1822 m. Brazilija paskelbė 
apie nepriklausomybę nuo Por-
tugalijos.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1625 m. po dešimties dienų pa-
sipriešinimo švedams pasidavė Biržų 
pilis. Tai buvo pirmasis priešo įsiver-
žimas į etnografinę Lietuvą nuo 1435 
metų.

1764 m. Stanislovas Augustas 
Poniatovskis išrinktas paskutiniuoju 
Lenkijos karaliumi ir Lietuvos didžiuo-
ju kunigaikščiu.

1993 m. Lietuvoje viešėjęs 
popiežius Jonas Paulius II au-
kojo Šv. Mišias Kryžių kalne ir 
lankėsi Šiluvoje.

2004 m. Japonijoje vy-
kusiame Pasaulio nudegimų 
traumų kongrese Kauno me-
dicinos universiteto docento 
Ryčio Rimdeikos pranešimas 
apie nudegimų traumatizmą 
Lietuvoje bei prevencijos prie-
mones buvo pripažintas ge-
riausiu ir pelnė pirmąją vietą.

Post scriptum
Nuogas gimei, 
nuogas ir mirsi

Sotus bulvių, grybų ir sūrio apkepas
Ingredientai:
• kilogramas  bulvių
• 200 gramų fermentinio sūrio
• 200 gramų  voveraičių (ar kitų miško 
grybų arba pievagrybių)
• 150 gramų 35 proc. riebumo 
grietinėlės, 
• 2 svogūnai
• 3 skiltelės česnako
• 1 pundelis petražolių (ar kitų mėgsta-
mų žalumynų)
• pagal skonį druskos
• pagal skonį maltų juodųjų pipirų

PAPILDOMAI:
• šlakelis aliejaus (arba sviesto, kepti)
• pagal poreikį aliejaus (arba sviesto, kepimo indui aptepti)
• pagal poreikį vandens (virti)

Gaminimas:
Bulves gerai nuplauti. Į puodą pripilti vandens, užvirti, sudėti bulves su lupenomis ir 
virti apie 20 minučių, jų pervirti nereikia, nes dar keps orkaitėje. Jei norite virti be lupe-
nų, tai virimo laikas bus dar trumpesnis. Bulves nulupti ir supjaustyti vidutinio storio 
griežinėliais. Į keptuvę įpilti aliejaus, įkaitinti. Svogūnus susmulkinti, suberti į keptuvę ir 
kelias minutes apkepti. Svogūnus atidėti. Voveraites gerai nuvalyti ir suberti į keptuvę, 
pakepti apie 10 minučių. Petražoles pasmulkinti. Į dubenėlį išspausti česnaką, įpilti 
grietinėlės, suberti petražoles, pagardinti druska, pipirais ir išmaišyti. Kepimo formą 
ištepti aliejumi, dėti ploną sluoksnį bulvių griežinėlių, šiek tiek svogūnų, užpilti šlakelį 
grietinėlės, tuomet dėti dar bulvių, svogūnų, užpilti grietinėlės, sudėti grybus. Sūrį 
sutarkuoti, pabarstyti ant grybų sluoksnio. Kepti įkaitintoje iki 180 C laipsnių tempera-
tūros orkaitėje 30 - 35 minutes.

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Rugsėjo 7 d. Naktį 8

Dieną 20
V, 
4-9 m/s

Rugsėjo 8 d. Naktį 11
Dieną 22

V,
3-8 m/s

Rugsėjo 9 d.. Naktį 14
Dieną 23

V,
2-6 m/s

Orų prognozė rugsėjo 7-9 d.

G. Nausėda: mūsų pareiga – rasti partizanų 
vado J. Lukšos-Daumanto palaikus

Prezidentas Gitanas Nausėda 
sako, kad rasti partizanų vado 
Juozo Lukšos-Daumanto palai-
kus yra „mūsų pareiga“.

„Žinome, kad už laisvą ir ne-
priklausomą Lietuvą žuvo apie 20 
tūkstančių partizanų, kurie savo 
garbės reikalu laikė ginkluotą pa-
sipriešinimą. Tačiau šiandien ta-
riame su pagarba ir padidžiavimu: 
nė vienas jų nėra tik vienas iš tų 
tūkstančių; kiekvienas iš jų yra ir 
vienintelis“, – sakė šalies vadovas, 
šeštadienį dalyvaudamas J. Luk-
šos-Daumanto žūties metinių mi-
nėjime Kalvarijos savivaldybėje, 
Liubavo kaime,

Pasak Prezidento, savo darbais 
J. Lukša-Daumantas į mus šian-
dien prabyla kaip nepajudinamų 
vertybių patriotas, kuris, atėjus ap-
sisprendimo metui, pasirinko kartu 
su gimtąja Lietuva „per dienų tam-
sumas“ eiti į Laisvę.

„Mūsų pareiga – susitelkti ir 
toliau ieškoti tiek J. Lukšos-Dau-
manto, tiek kitų dar neatrastų ir tin-
kamai nepagerbtų laisvės kovotojų 
palaikų. Drąsa ir pagarba Tėvynei 
negali būti ir nebus užmiršti“, – 
renginyje sakė šalies vadovas.

Prezidentas taip pat padėkojo 
tėvams ir mokytojams, kurie „jau-
nimui skiepija patriotizmo ir pilie-
tiškumo idėjas“, taip pat Lietuvos 
kariuomenei, šauliams, mokslinin-
kams, muziejininkams ir daugybei 
žmonių už tai, kad J. Lukšos-Dau-
manto atminimas tebėra gyvas, o 
„jo ginti idealai išlieka jiems ver-
tybiniais orientyrais“.

Minint partizano Juozo Luk-

šos-Daumanto 70-ąsias mirties me-
tines, Kalvarijos savivaldybėje, Liu-
bavo kaime, šeštadienį atidengtas 
jam skirtas paminklas. Jis įrengtas 
netoli tos vietos, kur partizanų va-
das, palaikydamas ryšį su Vakarais 
ir nešdamas žinią apie lietuvių tau-
tos pasipriešinimą okupacinei val-
džiai, kartu su bendražygiais kirto 
Lenkijos ir Lietuvos sieną.

Renginio metu paminklą pa-
šventino vyskupas Rimantas Norvi-
la, čia taip pat vyko jaunųjų šaulių 
pasižadėjimo ceremonija, šventinis 
koncertas.

Minėjime taip pat dalyvavo Juo-
zo Lukšos giminaičiai, krašto ap-
saugos ministras Arvydas Anušaus-
kas, Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centro (LGGR-
TC) vadovas Arūnas Bubnys, Šau-
lių sąjungos vadovybė, Kalvarijos 
savivaldybės meras Vincas Plikaitis, 
Seimo nariai, kariuomenės padali-
nių atstovai.

Renginį organizuoja LGGRTC, 
Lietuvos Šaulių sąjunga, Kalvarijos 
savivaldybė.

Taip pat šeštadienį J. Luk-
šos-Daumanto žūties 70-ųjų meti-
nių minėjimas surengtas ir Kauno 
rajone esančiame Pabartupio kaime.

Minėjime Lietuvos didžiojo ku-
nigaikščio Gedimino štabo bataliono 
Garbės sargybos kuopos kariai atliko 
pagarbos ceremonijas. Karo istorijos 
„Grenadieriai“ ir „Partizanai“ suren-
gė inscenizaciją ir pagal liudininkų 
atsiminimus atkūrė paskutinį J. Luk-
šos ir jo bendražygių mūšį.

Taip pat šio renginio metu su 
vėliavomis leidosi kariuomenės pa-
rašiutininkai, Garliavos J. Lukšos 

gimnazijos moksleiviai skaitys Ni-
jolės Bražėnaitės ir Juozo Lukšos 
laiškų ištraukas.

Kultūrinėje programoje numa-
tytos Generolo J. Žemačio Lietu-
vos karo akademijos choro „Kariū-
nas“, bardo Romo Naidzinavičiaus, 
dainininkės Agnės Sabulytės, mu-
zikantų Aistės Bružaitės, majoro 
Egidijaus Ališausko bei kitų atlikė-
jų pasirodymai.

Renginyje dalyvavo prezi-
dentas Gitanas Nausėda, Seimo 
pirmininkės pavaduotoja Radvilė 
Morkūnaitė-Mikulėnienė, Lietuvos 
kariuomenės vadas gen. ltn. Valde-
maras Rupšys, Kauno rajono savi-
valdybės meras Valerijus Makūnas.

J. Lukša, turėjęs Skirmanto ir 
Daumanto slapyvardžius, pokariu 
buvo vienas iš Lietuvos partizanų 
vadų, kelis kartus buvo prasiveržęs 
į Vakarus perduoti žinią apie kovo-
jančią Lietuvą.

1947 metais gegužę J. Luk-
ša-Daumantas kartu su Jurgiu 
Krikščiūnu-Vytautu, kaip kuriamos 
partizanų vadovybės įgaliotiniai 
perėjo SSRS ir Lenkijos sieną, per-
davė užsienio lietuvių organizaci-
joms partizanų dokumentus, infor-
mavo apie sunkią padėtį Lietuvoje 
ir grįžo atgal.

Antrą kartą J. Lukša į Vakarus 
prasiveržė 1947-ųjų gruodį kartu 
su Kazimieru Pypliu-Audroniu.

J. Lukša žuvo patekęs į pasalą 
per susišaudymą 1951 metų rugsėjį 
Garliavos apylinkėse, netoli Kauno. 
Partizano palaikai iki šiol nerasti. 
Seimas 2021-uosius yra paskelbęs 
J. Lukšos-Daumanto metais. 

BNS inform.

ICAO planuoja ataskaitą 
apie „Ryanair“ lėktuvo nutupdymą 
Minske paskelbti lapkritį

Jungtinių Tautų aviaci-
jos agentūros ataskaita apie 
oro bendrovės „Ryanair“ 
lėktuvo priverstinį nutupdy-
mą Minske, kai Baltarusijos 
valdžia suėmė šiuo laineriu 
skridusį disidentą, bus pa-
skelbta šį rudenį, pranešė 
pareigūnai.

„Ryanair“ lėktuvas, skridęs 
iš Atėnų į Vilnių, buvo pri-
verstas neplanuotai nusileisti 
Minske, Baltarusijos autorita-
riniam prezidento Aliaksandro 
Lukašenkos režimui pakėlus į 
orą naikintuvą ir perspėjus apie 
neva orlaivyje padėtą bombą.

Šiuo lėktuvu skrido baltaru-
sių opozicijos tinklaraštininkas 
Ramanas Pratasevičius ir Vil-
niuje studijuojanti jo mergina 
– Rusijos pilietė Sofija Sapega. 
Laineriui nusileidus Minske, 
jiedu buvo nedelsiant sulaikyti.

Lėktuvo nutupdymas išpro-
vokavo tarptautinį pasipiktini-
mą. Virtinė Vakarų šalių paskel-
bė Baltarusijai naujų sankcijų.

Monrealyje įsikūrusi Tarp-
tautinė civilinės aviacijos or-
ganizacija (ICAO) penktadienį 
paskelbtame pranešime nurodė, 
kad „šiuo metu tyrimo rezulta-
tų ir išvadų laukiama šių metų 
lapkritį“.

Baltarusijos tarnybos kaltino 
R. Pratasevičių prisidėjus koor-
dinuojant pernai vykusius isto-
rinius didžiulio masto protestus 
prieš A. Lukašenkos ginčijamą 
perrinkimą prezidentu.

Kai pora buvo sulaikyta, 
neilgai trukus buvo paskelbti 
vaizdo įrašai, kuriuose R. Pra-
tasevičius ir S. Sapega pareiškė 
pripažįstantys savo kaltę. Ak-
tyvistų šalininkai sako, kad tie 
prisipažinimai veikiausiai buvo 
išgauti prievarta.

R. Pratasevičiaus ir S. Sape-
gos suėmimas buvo dalis dides-
nio susidorojimo su Baltarusijos 
disidentais, aktyvistais ir nepri-
klausoma žiniasklaida šalyje, 
kurią A. Lukašenka geležiniu 
kumščiu valdo jau 27 metus.

BNS inform.

Ekstremalios situacijos pažeidimų 
išaugo viešajame transporte, 
teikiant paslaugas

Per savaitę išaugo nusižen-
gimų viešajame transporte bei 
viešųjų paslaugų sektoriuje, dau-
giausia – dėl kaukių dėvėjimo, 
paskelbė Sveikatos apsaugos mi-
nisterija.

Pasak ministerijos, kassavaiti-
nę apribojimo laikymosi kontrolę 
vykdančių institucijų duomenimis, 
paskutinę rugpjūčio savaitę viso 
atlikta 1916 patikrinimų viešajame 
transporte, nustatytas 191 pažeidi-
mas. Didžioji dalis jų – apsauginių 
kaukių dėvėjimo pažeidimai.

Viešųjų paslaugų sektoriuje iš 
166 patikrintų subjektų, trijuose 
nustatyti pažeidimai. Patikrinus 
911 turgaviečių ir lauko prekybos 
vietų, 6-iose buvo nesilaikoma šiuo 
metu taikomų ribojimų. Dažniausiai 
pasitaikantis pažeidimas išlieka ap-
sauginių veido kaukių nedėvėjimas 
arba netaisyklingas jų užsidėjimas.

Ministerija akcentuoja, kad per 
savaitę neužfiksuota nė vieno pa-
žeidimo dėl įmonių, aptarnaujančiu 
asmenis tik su galimybių pasais, 
nenustatyta nė vieno laisvalaikio ir 
pramogų sektoriaus pažeidimo, jų 
neužfiksuota kino teatruose, meno 

įstaigose, renginiuose. 
Nenustatyta ir saviizoliacijos 

pažeidimų – iš viso savivaldybėse 
patikrinta beveik 1,2 tūkst. asmenų.

Šešis saviizoliacijos pažeidimus 
nustatė policija, iš viso atlikusi per 
1,5 tūkst. patikrinimų, taip pat po-
licija nustatė 13 nusižengimų dėl 
kaukių dėvėjimo.

Valstybinės maisto ir veterinari-
jos specialistai, patikrinę 115 viešo-
jo maitinimo įstaigų, nustatė 6 pa-
žeidimus, 56-iose prekybos maisto 
produktais vietose – 6 pažeidimus.

Nacionalinis visuomenės svei-
katos centras (NVSC) nustatė pažei-
dimą viename iš patikrintų renginių 
– jį kurį žiūrovai stebėjo ne tik iš 
sėdimų vietų, pačių žiūrovų skai-
čius buvo neribojamas, dalyvavo 
asmenys be galimybių paso, nebuvo 
valdomi žiūrovų srautai, neužtikrin-
ta higiena.

NVSC taip pat nustatė pažeidi-
mų dvejose asmens sveikatos prie-
žiūros įstaigose. Pastarosiose iš viso 
dirbo 12 darbuotojų, kurie nebuvo 
pasitikrinę sveikatos, t. y. atlikę pri-
valomo periodinio testavimo grei-
taisiais antigeno testais.

BNS inform.
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AVINAS. Ne-
griebkite kelių 
užduočių iš karto: 
vis tiek nespėsite 
jų įgyvendinti. 

Verčiau dėmesį koncentruo-
kite į vieną svarbų reikalą ir jį 
iki galo įgyvendinkite. Darbo 
reikalų gausės su kiekviena 
diena, todėl poilsiui teliks tik 
trumpos valandėlės vakarais. 
Savaitės viduryje įgausite ryž-
to ir jėgos užsiimti tuo, apie 
ką nuolatos svajojote. Galite 
tikėtis ir finansinės paramos. 
Sveikintinas noras užsiimti 
sportu, plėsti akiratį. Šeimos 
reikaluose jusite šiokią tokią 
įtampą, skauduliai gali prasi-
veržti pačiu netinkamiausiu 
metu. Šeštadienį skirsite daug 
laiko ir pastangų sukauptiems 
namų darbams ir reikalams 
tvarkyti. Nusiteikite aktyviam 
savaitgaliui. 

JAUTIS. Tu-
rėsite daug palan-
kių progų, tad jas 
pajutę, nedelsda-
mi imkite veikti. 

Darbe laukia labai daug svar-
bių užduočių, tačiau jei jas są-
žiningai atliksite, pamatysite 
puikų rezultatą. Tinkamai pa-
sirinkite, kam skirti savo laiką. 
Monotoniško, rutininio darbo 
geriau atsisakyti. Antradienį, 
tikėtina, įsigysite daiktą, apie 
kurį seniai svajojote, bet vis 
pagailėdavote pinigų. Nesijau-
dinkite, netrukus jie grįš kaip 
premija. Savaitgalį užsiimkite 
aiškių planų ateinančiai sa-
vaitei rengimu. Keliones pla-
nuokite antrai savaitės pusei. 
Be to, pasirūpinkite sveikata, 
ypač stuburu.

D V Y N I A I . 
Ramybės neduos 
darbo ir namų 
reikalai. Tikėtina, 
kad vadovybė 

skirs naujų užduočių, todėl 
teks užsiimti kruopščiu infor-
macijos rinkimu, priimti daug 
neatidėliotinų sprendimų. Na-
muose taip pat laukia daug 
svarbių reikalų, todėl reikės 
ieškoti aukso vidurio, kaip 
viską spėti darbe, ir neapleis-
ti namų. Laisvą laiką skirkite 
sau, nes dėl įtempto darbo gra-
fiko greitai pajusite moralinį 
išsekimą. Venkite impulsyvių 
pirkinių. Savaitgalį sau skir-
kite tik vieną užduotį, kurią 
galėsite tuo metu įgyvendinti, 
o likusį laiką skirkite sau ir 
šeimai. Sekmadienį venkite 
ginčų ir konfliktų, nes jie il-
gam sugadins santykius su 
artimaisiais.  

V Ė Ž Y S . 
Liaukitės sukti 
galvą dėl praei-
ties, prarasto laiko 
nebesugrąžinsite. 

Jei galite paprašyti atleidimo, 
paprašykite, jei nieko negalite 
pakeisti – tiesiog susitaikyki-
te. Venkite neigiamų emocijų, 

Astrologinė prognozė savaitei 
rūpinkitės tuo, kas jums teikia 
džiaugsmą. Turėsite daug dar-
bo, kurį greitai ir efektyviai 
atliksite. Pirmojoje savaitės 
pusėje nebijokite imtis daugiau 
atsakomybės, būkite savaran-
kiškesni. Antroje savaitės pu-
sėje darbų rutiną praskaidrins 
smagūs susitikimai su draugais. 
Tikėtinos finansinės įplaukos. 
Jei turite skolų, stenkitės jas su-
grąžinti kuo greičiau.

L I Ū T A S . 
Seksis kūrybinių 
profesijų atsto-
vams. Jei teisin-
gai nusiteiksite, 

spėsite daugiau, nei praėjusią 
savaitę. Savaitės pradžioje pa-
sidarykite aiškų planą, jis leis 
sutaupyti laiko ir jėgų, efekty-
viau įgyvendinti suplanuotas 
užduotis. Savaitės viduryje 
metas pirkti bilietus: bet ko-
kia kelionė bus sėkminga. Jei 
sprendėte būsto klausimą, va-
dinasi, tikėtina, kad rasite sva-
jonių namus. Į juos įsikraustyti 
reiktų per mėnesį. Šeštadienį 
praleiskite tyloje ir ramybėje. 
Sekmadienį skirkite laiko skai-
tymui ar įdomiam filmui.

MERGELĖ.  
Skirkite dėmesio 
santykiams su 
žmonėmis tvar-
kyti: atkurkite 

ryšius su senais pamirštais 
draugais, nebijokite pirmieji 
paskambinti ar parašyti. Darbe 
ieškokite naujų krypčių, plės-
kite profesinį akiratį. Radikalių 
sprendimų priimti nepatartina. 
Savaitę skirkite pradėtų, ap-
leistų reikalų tvakymų. Meilės 
fronte jausite tam tikrus nuo-
monių skirtumus, pabandykite 
juos išspręsti ramioje aplinko-
je. Savaitgalį jausite energiją ir 
įkvėpimą. Praleiskite laiką su 
arimaisiais, o sekmadienį lau-
kite įdomių žinių iš giminaičių 
užsienyje.

S VA R S T Y-
KLĖS. Darbe 
imsitės pačių su-
dėtingiausių už-
duočių, apie kurių 

sprendimą anksčiau nedrįsote 
net pagalvoti. Nesusigriebkite 
visų įmanomų darbų: jūs galite 
drąsiai prašyti kolegų ir bičiu-
lių pagalbos, ir jos sulauksite. 
Stenkitės neignoruoti įdomių 
minčių ir idėjų, kad ir kokios 
absurdiškos jos dabar atrodo. 
Užsirašykite viską, kas šauna 
į galvą, apie darbą, asmenini-
nį gyvenimą, sveikatą ir išorę. 
Būkite atviri naujiems pasiū-
lymams, ir jie netruks ateiti. 
Savaitgalį praleiskite gamtoje. 
Jei turite galimybių, aplanky-
kite giminaičius ar surengikte 
mažą kelionę, kad pakeistumė-
te aplinką.

SKORPIONAS. Blašky-
sitės tarp darbų ir 
asmeninių tikslų. 
Pagaliau ims sek-
tis, todėl energiją 

kreipkite efektyvia linkme. 
Jūsų noras ir motyvacija leis 
pasiekti ilgai trokštų tikslų. 
Savaitės vidurį skirkite sa-
vitvarkai. Rūpinkitės tvarka 
ir disciplina, atsikratykite 
fizinio ir moralinio šlamšto. 
Skirkite laiko miegui. Savait-
galį imkitės tų darbų, kuriems 
vis pritrūkdavo laiko. Šiek 
tiek pakeliaukite, užsiimkite 
kūryba. Sekmadienio vakarą 
apgalvokite ateinančios sa-
vaitės darbus.

Š A U LY S . 
Rami savaitė, 
viskas seksis, 
bus įdomu. Dar-
be džiugins ma-

lonūs santykiai su kolegomis, 
o asmeninis gyvenimas dova-
nos geras emocijas. Pirmoji 
savaitės pusė palanki dvasi-
niam tobulėjimui: metas pri-
siminti maldas, gilintis į reli-
ginius klausimus. Jei ką norite 
keisti gyvenime, tą keiskite 
trečiadienį. Norėsite išeiti iš 
komforto zonos. Savaitgalį 
imkitės malonių reikalų: ga-
minkite, skaitykite, žiūrėkite 
filmus.

O Ž I A R A -
GIS. Lemtinga 
savaitė. Suprasi-
te, kad jums nie-
ko nėra neįma-

nomo, imkite aktyviai veikti. 
Sudarykite norų sąrašą, kad 
suprastumėte, kur norite eiti, 
ir imkitės aktyviai veikti. Nu-
stebsite, kiek iš to sąrašo suge-
bėsite pasiekti. Nepamirškite 
ir poilsio, atkreipkite dėmesį 
į sveikatos problemas, judėki-
te. Raskite laiko gerai knygai, 
įdomiam filmui.

VANDENIS. 
Reikia šią savai-
tę analizuoti vis-
ką, kas su jumis 
vyksta. Netrukus 

pamatysite tai, kas jums truk-
do, atima daug laiko. Savaitė 
prabėgs labai greitai, nes dar-
bai plūs nenutrūkstamu srau-
tu. Būkite atsargūs leisdami 
pinigus, nes galite prisipirkti 
daug nereikalingų ar dabar ne 
pagal kišenę esančių daiktų. 
Geriau pataupykite vertin-
giems pirkiniams. Savaitgalį 
laukia geros naujienos, susiję 
su šeima. Skirkite dėmesio 
sveikatai, sveikai mitybai.

ŽUVYS. Imki-
tės tik rimtų ir 
svarbių reikalų, 
atidėkite kas-
dienes užduo-

tis, kurios atima daug laiko. 
Jį skirkite naudingesniems 
dalykams. Jums reikės ak-
tyvumo, pasitikėjimo savo 
jėgomis. Laisvalaikį skirkite 
intelektualiniam tobulėjimui. 
Tai puikiai atsilieps jūsų pro-
duktyvumui. Jūsų nuotaiką 
kels puikiai atliktas darbas, 
todėl negailėkite pastangų. 

Darbo užmokesčio atotrūkis 
tarp regionų per ketvirtį padidėjo

Vidutinis mėnesinis pa-
skaičiuotasis (bruto) dar-
bo užmokestis Vilniaus 
regione antrąjį ketvirtį, 
palyginti su pirmuoju, pa-
didėjo 3,6 proc. iki 1743,3 
euro, tuo metu Vidurio ir 
vakarų Lietuvos regione – 
3 proc. iki 1428,5 euro.

Bruto darbo užmokesčio 
atotrūkis tarp abiejų regi-
onų antrąjį ketvirtį buvo 
314,8 euro – 19 eurų dau-
giau, nei sausio-kovo mė-
nesiais, pranešė Statistikos 
departamentas.

Vidutinis mėnesinis bru-
to darbo užmokestis šalies 
ūkyje antrąjį ketvirtį padi-
dėjo visose apskrityse, nuo 

1,5 proc. Utenos iki 3,9 proc. 
Šiaulių apskrityje. Antrąjį 
ketvirtį didžiausią – 1743,3 
euro – bruto darbo užmokes-
tį gavo Vilniaus apskrities 
įmonių, įstaigų ir organiza-
cijų darbuotojai. Mažiausiai 
– 1246,6 euro – uždirbo Tau-
ragės apskrities darbuotojai.

Vidutinis mėnesinis išmo-
kėtasis (neto) darbo užmo-
kestis per ketvirtį taip pat iš-
augo visose apskrityse – nuo 
1,3 iki 3,4 procento.

Statistikų teigimu, darbo 
užmokesčio padidėjimui ke-
tvirtąjį ketvirtį įtakos turėjo 
išmokėtos didesnės vien-
kartinės premijos, priedai ir 
piniginės išmokos, sezoni-
niai svyravimai, dirbtų dienų 

skaičiaus pasikeitimas ir ki-
tos priežastys.

 Per metus (antrąjį ke-
tvirtį, palyginti su tuo pačiu 
2020-ųjų laikotarpiu) vidu-
tinis mėnesinis bruto darbo 
užmokestis padidėjo visose 
apskrityse, labiausiai – 13,9 
proc. – Kauno apskrityje. 
Kitose apskrityse vidutinis 
mėnesinis bruto darbo už-
mokestis per metus augo 
nuo 10,1 proc. iki 12,6 pro-
cento.

Per metus vidutinis mė-
nesinis bruto darbo užmo-
kestis sparčiau augo Vidurio 
ir vakarų Lietuvos regione – 
12,2 proc., Sostinės regione 
jis padidėjo 12 procentų.
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Neigiamą nepilnamečiams informaciją 
siekiama žymėti ir interneto platformose

Nepilnamečius neigia-
mai veikiančią audiovizu-
alinę informaciją siekiama 
žymėti specialiais indeksais 
ir dalijimosi vaizdo medžia-
ga platformose.

Kultūros ministerijos tei-
kimu Vyriausybė pakoregavo 
Neigiamą poveikį nepilna-
mečių vystymuisi darančios 
viešosios informacijos žy-
mėjimo ir skleidimo tvar-
kos aprašą, suvienodindama 
reikalavimus dėl programų 
žymėjimo amžiaus indeksu 
(„N-7“, „N-14“, „S“) visiems 
audiovizualinės žiniasklaidos 
paslaugų teikėjams, nepri-
klausomai nuo to, ar progra-
mos rodomos per kabelinę 
televiziją, internete, ar per 
dalijimosi vaizdo medžiaga 
platformas. 

Kaip BNS sakė ministe-
rijos Visuomenės informavi-
mo ir autorių teisių politikos 
grupės vadovas Deividas 
Velkas, aprašas pakoreguotas 
derinant jo nuostatas su Eu-

ropos Sąjungos Audiovizuali-
nės žiniasklaidos paslaugų di-
rektyvos pakeitimais bei sausį 
priimtomis atitinkamomis 
įstatymų pataisomis.

Anot jo, Vyriausybės pa-
tvirtintas išaiškinimas turėtų 
aiškiau apibrėžti neigiamos 
informacijos žymėjimą daliji-
mosi vaizdo medžiaga platfor-
mose, tokias, kaip „Youtube“, 
kur iki šiol žymėjimui taikyta 
žemesnė kartelė.  Vis dėlto jis 
patvirtino, kad įpareigoti žy-
mėti informaciją galima tik 
Lietuvoje registruotus minė-
tus paslaugų tiekėjus, o tokių 
Lietuvos jurisdikcijoje kol kas 
nėra.

„Aprašas iš esmės nieko 
daugiau nenustatė, kas buvo 
nustatyta sausį, gal tik pa-
tikslino tam tikrus dalykus ir 
suvienodino sąvokas iš su-
dėtingesnių į paprastesnes. 
Žymėjimas turi būti progra-
moms arba televizijų progra-
moms ir radijo programoms, 
jos gali būti transliuojamos 
įvairiais būdais, tad ir tas žy-

mėjimas turi būti įvairiais 
būdais transliuojamoms pro-
gramoms vienodai. Jei to-
kia programa yra platinama 
internete, ji turi būti pagal 
amžiaus cenzą suskirstoma 
iki 7, iki 14 ir iki 18 metų ir 
atitinkamai pažymima indek-
sais“, – pabrėžė D. Velkas.

Pasak Kultūros ministeri-
jos, apraše lieka galioti anks-
tesnė nuostata, kad jei asme-
nys, atsakingi už visuomenės 
informavimo priemonių turi-
nį, patys negali nustatyti, ar 
informacija priskirtina minė-
tai kategorijai, dėl to turėtų 
konsultuotis su žurnalistų 
etikos inspektoriumi arba 
Lietuvos radijo ir televizijos 
komisija.

Naujojoje aprašo redakci-
joje taip pat nustatoma, kad 
viešuosiuose renginiuose, 
kuriuose skleidžiama neigia-
mą poveikį nepilnamečiams 
daranti informacija, nepilna-
mečiai gali dalyvauti lydimi 
suaugusio asmens.
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Pradedama Palangos oro uosto rekonstrukcija
Palangos oro uostas 

oficialiai pradėjo rekons-
trukciją – jos metu bus 
atnaujinti lėktuvų kilimo 
ir tūpimo, riedėjimo ta-
kai bei orlaivių peronas, 
inžinerinės ir apšvietimo 
sistemos, pranešė Susisie-
kimo ministerija. 

Kol vyks pagrindiniai 
darbai, nuo rugsėjo 6 iki 
spalio 20 dienos oro uos-

tas bus uždarytas – tuo metu  
darbai vyks nepertraukia-
mai. Vėliau jis atnaujins 
veiklą, o darbai bus tęsiami 
iki gruodžio 2 dienos.

Rekonstrukcijos darbus 
už 16,5 mln. eurų atliks La-
tvijos bendrovė „A.C.B.“.

Darbų pradžios ceremo-
nijoje dalyvaus susisiekimo 
ministras Marius Skuodis, 
jis taip pat lankysis Ne-
ringoje, kur aptars kelių, 

dviračių ir pėsčiųjų takų, 
marių krantinių tvarkymą. 
Vizito metu ministras susi-
tiks su Palangos ir Nerin-
gos vadovais, apsilankys 
Šventosios uoste.

Naujienų agentūros BNS 
informaciją atgaminti vi-
suomenės informavimo 
priemonėse bei interneto 
tinklalapiuose be raštiško 
UAB BNS sutikimo drau-
džiama.
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– Ar jūs domitės 
politika?

– Ne, tai ji manimi 
domisi.

***
Kai moteris meta svorį, 

tai prieš savo valią svorį 
meta jos vyras, vaikai, šuo, 
katė, žuvytės akvariume, 
kaktusai ant palangės ir net 
jos meilužis.

***
Kalbasi du įsimylėjėliai:
–  Atleisk,vakar pas tave 

negalėjau atvažiuoti. Mes 
Jono bernvakarį šventėm.

– Bernvakarį?! Reiškia 
aš čia tavęs laukiu, kaip 
padori moteris, o tu ten su 
palaidūnėmis triniesi?!

– Kokios palaidūnės? 
Į bernvakarius gi niekas 
apskritai merginų 
nekviečia!

– Tik nereikia man čia 
pasakot! Tipo aš niekada 
bernvakariuose nebuvau!

***
– Daktare, ar jums visada 

pasiseka išrauti dantis be 
skausmo?

–Ne visada.Va vakar ranką 
išsinarinau.

***
Priėmimas vienos šalies 

prezidentūroje.
– Pone ambasadoriau, jūs 

kažkuo susirūpinęs?
– Neslėpsiu, pone 

Prezidente. Priėmimo 
metu dingo mano auksinis 
laikrodis.

– Kaip namalonu. Jūs ką 
nors įtariate?

– Manau, jį paėmė štai tas 
žmogus su melsvu kostiumu.

– Tai gi čia mūsų 
Sveikatos apsaugos ministras!

– Oi, nuoširdžiausiai 
atsiprašau, pone Prezidente, 
aš matyt suklydau.

Prezidentas kažkur 
pasišalina ir grįžta po penkių 
minučių:

– Pone ambasadoriau, ar 
čia jūsų laikrodis?

–Taip, pone Prezidente. 
O ką jums pasakė Sveikatos 
apsaugos ministras?

–Pasakė?! Jis nieko 
nepastebėjo!

***
Pokalbis vieno universiteto 

Filosofi jos fakulteto dekanate:
– Pone Petraiti, o kur jūs 

buvote?
– O jūs atsiverskite tą 

naują fi losofi jos tomelį, 157 
psl.

– Ten nėra jokio 157 psl. – 
jis išplėštas.

– Na ir kaip jums atrodo, 
kur aš buvau?

***
Įdomu, kokios šalies 

nacionalinis valgis yra 
plovas... su kiauliena.

***
– Tėti, o kas yra saugus 

seksas?
– Kai dama nežino nei 

tavo vardo, nei pavardės.
***
Drabužių parduotuvė. 

Išeina vyrukas iš matavimosi 
kabinos. Jauna pardavėja ir 
sako:

– Oj, pone, šitie džinsai 
jums visiškai netinka. 
Palaukite, aš atnešiu 
pasimatuoti kitus.

– Panele, šiaip tai aš 
marškinėlius matavausi.

***
– Labas rytas brangioji, 

kaip miegojai?
– Koks tau labas?! Visą 

naktį uodai kandžiojo.
– Keista, o manęs – ne.
– Kur jau čia tave kąs, kai 

šalia toks skanumynas guli!
***
Senukas varto savo 

telefonų knygelę. Ir sako 
anūkui:

– Man reikia naujos 
knygelės. Šitoj jau visi 
numirė.

***
Moteriškos viltys: „Lauki 

princo ant balto žirgo, 
o atvažiuoja nykštukas 
paspirtuku“.

***
Du vyrukai iš kaimo 

važiuoja į Vilnių. Vienas ir 
sako:

– Panašu, kad mes jau 
visai netoli sostinės.

– Kodėl taip manai?
– Jau ketvirtą 

paspirtukininką suvažinėjai.
***
Šuo – žmogaus draugas, 

katė – sielos draugas.
***
Roskosmosas moko 

kolegas amerikiečius, 
kaip pasikarti nesvarumo 
būsenoje.

***
Va ir vasara praėjo. Yra 

žmonių, kurie tik kartą ežere 
maudėsi. Ir tai eketėje.

***
Mokykloje, pradinių klasių 

mokytoja:
– Petriuk, o kodėl vakar 

atėjo jau trečias tavo tėtis?

***
Kaimyninės šalies 

sūrių gamykla nusprendė 
pradžiuginti savo šalies 
vartotojus, ir sukūrė sūrį 
„Covid-19“: nei skonio, nei 
kvapo.

***
Ko žmogų moko 

begemotas? Kad suliesėti 
vien mintant salotomis, 
vaikščiojant ir plaukiojant 
yra neįmanoma.

***
– Veidrodėli, veidrodėli, 

ir ką tu čia dabar man 
parodei?

***
Raštelis vėlai grįžusiam 

vyrui: „Tavo vakarienė – 
šuns skrandyje“.

***
Mūsų futbolininkai vėl 

pradžiugino sirgalius. Šįkart 
– Šiaurės Airijos sirgalius.

***
Geriausiai ir gražiausiai 

sumuštinius moka tepti 
tinkuotojai.

***
Kaimo žąsiaganė gavo 

naują pravardę – Ledi Gaga.
***
Mergina pasakoja 

mylimajam:
– Mano tėtis labai 

apsidžiaugė sužinojęs, kad 
tu – poetas. 

– Jis taip poeziją mėgsta?
– Ne visai. Tiesiog 

ankstesnis mano vaikinas, 
kurį jis bandė nuleisti nuo 
laiptų, buvo boksininkas.

***
– Alio, ar čia policija?
– Taip, klausom jūsų.
– Gelbėkit, į moterų 

vienuolyną įsibrovė 
plėšikas.

– O kas čia skambina?
– Kaip tai kas?! Plėšikas!
***
Kuo piečiau šalis, tuo 

labiau jos ekonomika 
stengiasi laikytis šešėlyje.

***
Labutenai, gimtadienis, 

sodyba, ramentai...

DIENOS 
KETUREILIS
AUKSINIS PROTAS 
AR ŠIRDIS?
Ar Tu jaunas ar kuprotas
Kviečia jau „Auksinis protas“!
Griebki galimybių pasą
Ir parodyk savo drąsą!

Jau šiandieną laukia startas –
Aplankys visus azartas.
Rokiškio savivaldybėj
Dalyvauki šioj linksmybėj!

Nevilioja šis žaidimas?
Kitas bus pasirinkimas!
Šiandien iki pat pietų
Kraujo donoru tapk Tu!

Gerą darbą greit nuveiksi
Šansą gal kažkam suteiksi.
Karma mato, karma girdi,
Kad turi auksinę širdį.

Taigi šiandien dilema:
Proto ir širdies drama.
Aš ir ten ir ten skubu,
Bet gal spėsiu į abu?

Greta Paliulionytė

BUITINĖ TECHNIKA
• Oro šildymo įrenginį 
- virtuvinę krosnelę 
KALVIS KO 2A (kairinis), 
nenaudotas. Kaina sutartinė. 

Tel. 8 621 31 995. Rokiškis
• Naudotą įmontuojamą 
viryklę. Veikia gerai. Be 
spintelės. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 612 80 825. 
Rokiškis

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

DOVANOJA
• Dovanoju vaikišką lovą. 
Juodupė. Tel. 8 622 11 109. 
Rokiškis
• Senamiesčio progimnazijos 
megztinį (Juozo Tumo-
Vaižgantas). Mažai nešiotas dėl 
karantino, reikėtų išplauti ir 
prisiūti emblemą. Už didelį Milka 
šokoladą 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

MAISTO PRODUKTAI
• Avietes. Tel. 8 678 03 831. 
Rokiškis
• Šviežią grikių medų. 
Suktas rugpjūčio 30 d. 
Išpilstytas po 1 kg - 5 Eur. 
Rokiškio, Kupiškio raj. 
Tel. 8 692 46 231. Rokiškis
• Baravykus. Užsakyti iš 
vakaro. Kibiras 12 l – 10 
Eur. Pirma antra rūšys. 
Kaina 10 Eur. 
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


