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Rokiškio Rotary klubas – 
vėl tarp stipriausių Lietuvoje

Rokiškio Rotary klubo na-
riai dalyvavo kasmetinėje Ro-
tary klubų sporto „olimpiado-
je“- „Rotariadoje“. Šiais metais 
sporto šventė vyko Palangoje ir 
Klaipėdoje rugsėjo 8-12 dieno-
mis.

Rokiškio Rotary klubas nuo pat 
įsikūrimo aktyviai ir gausiai daly-
vauja Rotariadose ir užima aukš-
tas vietas. Ši Rotariada ne išimtis 
– rokiškėnai užėmė aukštą 7-ąją 
vietą į priekį praleisdami tik kelias 
didmiesčių komandas, tuo tarpu, 
kitas rajonų komandas paliko toli 
už nugaros.

Lietuvoje šiuo metu veikia 88 
Rotary klubai.

2021 metų liepos 1-ąją Rokiš-
kio Rotary klubo prezidento postą 
iš Daliaus Trumpos perėmė Ri-
mantas Sakaitis. Rotary klubuose 
vyksta kasmetinė prezidento rota-
cija, todėl kiekvienas klubo narys 
anksčiau ar vėliau paima klubo 

Visi iki šiol buvę klubo prezidentai:Visi iki šiol buvę klubo prezidentai:
2005-2006 Rimgaudas Kilas
2006-2007 Romualdas Šaferis
2007-2008 Raimondas Sirgėdas
2008-2009 Saulius Jasiulevičius
2009-2010 Raimundas Martinėlis
2010-2011 Antanas Vagonis
2011-2012 Algimantas Šablinskas
2012-2013 Leonardas Šablinskas
2013-2014 Eugenijus Markevičius
2014-2015 Viačeslavas Kotliarovas
2015-2016 Vitalis Giedrikas
2016-2017 Stanislovas Dambrauskas
2017-2018 Gintautas Rekerta
2018-2019 Simonas Tuska
2019-2020 Arūnas Skardžius
2020-2021 Dalius Trumpa
2021-2022 Rimantas Sakaitis

vairą į savo rankas.
Rokiškio Rotary klubą 2005 

metais įkūrė Rimgaudas Kilas, 
Pranas Blažys, Romualdas Šafe-

ris, Raimundas Martinėlis ir Euge-
nijus Markevičius.

„Rokiškio Sirenos“
inform.

Informacija apie 
COVID-19 situaciją rajone

Praėjusią savaitę mūsų ra-
jone patvirtinta 17 covid-19 
atvejų (rugsėjo 6 d. - keturi, 
rugsėjo 8 d. - trys, rugsėjo 9 d. 
- septyni, rugsėjo 10 d. - du ir 
rugsėjo 11 d. - vienas atvejis).

Šiuo metu rajone serga 32 as-
menys.

Viso nuo epidemijos pradžios 
rajone fi ksuoti 2 155 susirgimo 
atvejai, pasveiko 1 969 rajono 
gyventojai.

Viso nuo epidemijos pradžios 
mūsų rajone nuo covid-19 mirė 
67 žmonės.    

Rokiškio rajone pagal priori-
tetines grupes paskiepyti:

pirma vakcinos doze - 11 134 
asmenys (69,54 proc. visų rajono 
gyventojų);

antra vakcinos doze - 16 151 
asmuo (58,70 proc. visų rajono 
gyventojų).

„Rokiškio Sirenos“
inform.

Šarūnas Vingelis pasidabino 
Europos čempionato medaliu

Paryžiuje vykusiame Euro-
pos 3x3 vyrų krepšinio čempio-
nate Lietuvos rinktinė, kurioje 
žaidė kraštietis Šarūnas Vinge-
lis, iškovojo sidabro medalius.

Mūsiškiai krepšininkai fi nale 
susikovė su Serbijos rinktine. Iš 
pradžių komandos žaidė apyly-
giai, tačiau esant rezultatui 8:8, 

serbai spurtavo ir pelnė 8 taškus 
iš eilės. Tai ir lėmė jų pergalę. 

Sidabro medaliai – aukščiau-
sios vertės lietuvių pasiekimai 
Europos čempionatuose. Ketvirt-
fi nalyje lietuviai įveikė ukrainie-
čius, pusfi nalyje – lenkų krepši-
ninkus.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

www.rokiskiosirena.lt

Užimtumo tarnyba: gyventojai 
aptarnaujami įprasta tvarka

Šalies gyventojai, kuriems 
reikalingos Užimtumo tarny-
bos paslaugos, nuo rugsėjo 13 
d. aptarnaujami įprasta tvarka. 
Darbo ieškantiems asmenims, 
atvykusiems į klientų aptarnavi-
mo skyrius, galimybių pasas ne-
būtinas. Kontaktinis aptarnavi-
mas išlieka toks pat kaip iki šiol 
–  galės apsilankyti tik iš anksto 
su savo specialistu susisiekę ir 
konkretų aptarnavimo laiką su-
tarę gyventojai.

„Darbo ieškančių asmenų aptar-
navimo srityje nėra pokyčių. Pasi-
baigus karantinui nuo liepos 1 d. 
„gyvai“ priimame visus iš anksto 
įsiregistravusius ir susitarusius su 
mūsų specialistais. Mūsų klientų 
tikslinės grupės labai įvairios, be-
veik pusė ilgalaikių bedarbių gy-
vena atokiose šalies vietovėse ir 
jiems sudėtingiau teikti skaitmeni-
nes paslaugas. Dažnai kontaktinis 
aptarnavimas, ypač individualus, 
yra tikslingesnis ir veiksminges-
nis. Tą ypač pajutome pandemijos 
laikotarpiu, kai nebuvo kontaktinio 
bendravimo. Vis tiktai prioritetu ir 
toliau išlieka nuotolinių paslaugų 
teikimas“, –  sakė Užimtumo tar-
nybos direktoriaus pavaduotojas 
Gytis Darulis.

Nauji klientai registruotis Už-
imtumo tarnyboje, kaip ir iki šiol, 
yra kviečiami internetu. Taip pat 
svarbu žinoti, kad jau užsiregistra-
vusiems asmenims konsultacijos 
dieną atvykti kontaktiniam ap-
tarnavimui nereikia. Paskirtu lai-
ku nuotolinėmis priemonėmis su 
klientu susisieks jį aptarnaujantis 

specialistas. Su juo bus derinami 
tolesni paslaugų teikimo būdai. Tai 
padeda valdyti žmonių srautus kli-
entų aptarnavimo skyriuose ir prisi-
deda prie visų klientų ir darbuotojų 
saugumo. 

Atvykus į Užimtumo tarnybos 
klientų aptarnavimo skyrius, patal-
pose būtina laikytis asmens apsau-
gos priemonių: dėvėti burną ir nosį 
dengiančias medicinines veido kau-
kes (prisidengę skarelėmis, šalikais 
ar kitomis alternatyviomis priemo-
nėmis – į patalpas įleidžiami ne-
bus). Taip pat išlieka reikalavimai 
dezinfekuoti rankas, kosint ar čiau-
dint – prisidengti veidą alkūne ar 
servetėle, laikytis ne mažesnio nei 
2 metrų atstumo vienas nuo kito, be 
reikalo neliesti paviršių.

Atkreipiame dėmesį, kad ne-
aptarnaujami ūmių viršutinių kvė-
pavimo takų infekcijų požymių 
turintys asmenys (karščiuojantys, 
sloguojantys, kosintys ir pan.).

Šalies gyventojai ir toliau ap-
tarnaujami nuotoliniu būdu šiomis 
priemonėmis:

bendruoju konsultacijų telefonu 
1883 arba +370 5 250 0883,

Sutarti dėl kontaktinės konsul-
tacijos galima susisiekus su savo 
konsultantu telefonu arba paskam-
binus į klientų aptarnavimo skyrių. 
Klientų aptarnavimo skyrių kontak-
tai

registruojantis internetu www.
uzt.lt, paspaudus nuorodą Registra-
cija Užimtumo tarnyboje (per Elek-
troninės valdžios vartus). Nesant 
šios galimybės registruotis taip pat 
galima telefonu.

Užimtumo tarnybos inform.
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Rokiškio futbolo klubas sirgaliams namuose dovanojo pergalę

Rokiškio futbolo komandai nauji marškinėliai buvo sėkmingi: iškovota solidi pergalė.

Po Renato Giriūno smūgio biržiečių vartininkui teliko tik akimis palydėti į vartus skriejantį kamuolį.             L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr. 

Rokiškio futbolo klubo prezidentas Erikas Gaigalas įteikė padėką ištikimam klubo 
sirgaliui ir talkininkui Broniui Trumpai. 

Rokiškio futbolo klubas na-
muose 3:1 įveikė kaimynus 
– Biržų „Širvėnos“ komandą 
ir įsitvirtino Panevėžio apskri-
ties futbolo pirmenybių (Lie-
tuvos futbolo federacijos III 
lyga) trečiojoje vietoje. Be to, 
komanda pasirodė vilkėdama 
naujutėlaitę uniformą. Ir tre-
neris didžiąją dalį rungtynių 
buvo naujas – šiose pareigose 
debiutavo Raimondas Vilkic-
kis, futbolo sluoksniuose labiau 
žinomas „Meistro“ pravarde. 
Debiutas buvo solidus: kol į sta-
dioną atvyko Rokiškio futbolo 
klubo prezidentas Erikas Gai-
galas, „Meistro“ vadovaujama 
komanda jau buvo pelniusi du 
įvarčius.

Sėkmingas ir rezultatyvus 
žaidimas
Rokiškio futbolininkai pasta-

ruoju metu demonstruoja solidų 
ir labai rezultatyvų žaidimą. Kaip 
„Rokiškio Sirenai“ sakė laikinai 
trenerio pareigas ėjęs R. Vilkickis, 
šios rungtynės buvo labai svar-
bios. „Pergalė leistų mums įsitvir-
tinti turnyrinės lentelės trečiojoje 
vietoje“, – sakė pašnekovas tuo-
met, kai rokiškėnai užtikrintai pir-
mavo 2:0. Tačiau jis komandą ra-
mino: solidžia persvara pasitikėti 
neverta ir reikia žaisti iki finalinio 
švilpuko: svarbūs ne tik trys taškai 
komandos sąskaitoje, bet ir pelnyti 
įvarčiai.

Pirmasis mūsiškių gretose, 
baigiantis pirmajam kėliniui pasi-
žymėjo Vaidas Bulovas. Persvarą 
51-ąją minutę įtvirtino Laurynas 
Streikus. 

Atsipalaidavimo akimirka
brangiai kainavo
Įmušę įvartį rokiškėnai nemaži-

no apsukų: jie ramiai ir užtikrintai 
draskė varžovų gynybą. Tą dary-
ti leido ramus ir patikimas saugų 
žaidimas aikštės viduryje. Retas 
varžovų atakas ramiai stabdė mū-
siškių gynybos linijos žaidėjai: 
arba tiesiog atimdami kamuolį, 
arba varžovus įviliodami į nuoša-
les. 

Tuo tarpu puolimas buvo aštrus 
ir aktyvus: biržiečių vartininkui 
neteko nuobodžiauti: tai atmu-
šinėti į vartų tinklą skriejančius 
kamuolius, tai rikiuoti komandos 
draugus gintis nuo mūsiškių kam-
pinių ir baudos smūgių. Kampinių 
gausą lėmė ypač pastebimi greiti 
kraštuose žaidę mūsų komandos 
futbolininkai – Renatas Giriūnas, 
Alikas Samoilovas. Puikiais tech-
niškais smūgiais varžovų vartinin-
ko budrumą tikrino ir komandos 
kapitonas Gedvidas Sirvydis.

Tačiau, kaip ir įprasta futbolo 
rungtynėse, įpusėjus antrajam kė-
liniui jau buvo juntamas ir nuovar-
gis. Trumpa atidumo stokos aki-
mirka, ir biržiečiai uždirbo baudos 
smūgį. Taiklus šūvis į vartus trum-
pam atkūrė rungtynių intrigą. Lai-

mei, neilgam.

Įvartis „vaiduoklis“
Esant tokiai neramiai situaci-

jai, rokiškėnai nusprendė „paau-
klėti“ biržiečius atakomis, kad 
jiems dingtų noras sukinėtis prie 
mūsiškių vartų. Viena po kitos vis 
aštresnės atakos, vis didesni „gais-
rai“ kilo prie svečių vartų. Taiklus 
smūgis privertė sirgalius pašokti 
nuo suolelių: rokiškėnų siųstas 
kamuolys iš vidinės pusės pataikė 
į vartų skersinį, palietė tinklą ir... 
išlėkė į aikštę. Buvo įvartis, ar ne? 
Pagal futbolo taisykles, kad įvar-
tis būtų įskaitytas, visas kamuolys 
turi atsidurti už vartų linijos.  Ir ro-
kiškėnai futbolininkai, ir sirgaliai 
bandė įrodyti akylam arbitrui, kad 
taip ir nutiko. Deja, šis buvo nepa-
lenkiamas: įvarčio nėra, ir nėra ko 
ginčytis.

Įvarčio medžioklė
Tačiau netrukus R. Giriūnas pri-

vertė sirgalius dar kartą kilti nuo 
suolelių su džiaugsmo šūksniais. 
Šis greitas krašto puolėjas jau 
kelerias rungtynes iš eilės tikrino 
varžovų vartų sargų budrumą, da-
lino puikius perdavimus koman-
dos draugams. Sirgaliai nekantriai 
laukė, kada gi pačiam puolėjui pa-
vyks pelnyti įvartį. Ir šios rungty-
nės – ne išimtis, net dviese biržie-
čių gynėjams nepavyko sustabdyti 
mūsiškio žaidėjo. Stiprus smūgis 
iš toli, ir kamuolys pagaliau vėl 

suspurdo biržiečių vartų tinkle. R. 
Giriūno 88-ąją rungtynių minutę 
pelnytas įvartis faktiškai padėjo 
galutinį tašką rungtynėse.

Akivaizdu, kad naujieji ko-
mandos marškinėliai – neįpras-
tai ryškių spalvų, kuriuos puošia 
ir „Rokiškio Sirenos“ logotipas 
(kartu su „Rospo“ klubo bei mi-
neralinio vandens „Ūpas“ logoti-
pais) yra sėkmingi.

Turnyrinė situacija
nuteikia optimistiškai
Po šių rungtynių Rokiškio fut-

bolo klubas įsitvirtino pirmenybių 
lentelės trečiojoje vietoje. Mū-
siškių sąskaitoje – 14 taškų per 
8 rungtynes. Lyderiai – Panevė-
žio komandos „Atomas“ bei „FK 
Dembava“ – jau sunkiai bepaveja-
mos. „Atomo“ komada surinko 26 
taškus, „FK Dembava“ – 22. Ta-
čiau jos sužaidė po 10 rungtynių. 
Rokiškėnai šį savaitgalį komanda 
vyks žaisti į Pasvalį, o toliau na-
muose laukia dvejos atidėtos rung-
tynės: su „Atomu“ bei Panevėžio 
futbolo akademijos auklėtiniais. 

Laimėtos rungtynės lėmė, kad 
nuo ketvirtoje vietoje esančios 
FK „Orfa“ komandos mūsiškiai 
atsiplėšė jau 5 taškais. O be to, 
„Orfa“ yra sužaidusi rungtynėmis 
daugiau, nei rokiškėnai. Į penk-
tąją vietą nukritę Pasvalio futbo-
lininkai dabar yra sužaidę dešimt 
rungtynių, ir kaip ir „Orfa“, turi 9 
taškus. Po pralaimėjimo Rokišky-
je biržiečiai nukrito net į šeštąją 
turnyrinės lentelės vietą. O jos du-
gne – Panevėžio futbolo akademi-
jos jaunieji auklėtiniai. 

Svarbios permainos...
Į rungtynių pabaigą iš Utenos 

grįžęs Rokiškio futbolo klubo 
prezidentas Erikas Gaigalas atve-
žė įdomių žinių. Mat tądien vyko 
Utenos apskrities futbolo federa-
cijos vadovo rinkimai. Juos lai-
mėjo futbolo entuziastas Dainius 
Širvys. Rokiškio futbolo klubas 
turėjo rinkimuose vieną balsą.

... ir pagarba klubui 
nusipelniusiems
Rokiškio futbolo klubas bebai-

gia skaičiuoti jubiliejinius metus. 
Prieš 15 metų, 2005-ųjų spalio pa-
baigoje grupelė entuziastų subūrė 
klubą. Tada jie Kūno kultūros ir 
sporto centre tilpo prie vieno sta-
lo. Dabar klubas išaugo į didelę 
organizaciją, vienijančią įvairaus 
amžiaus ir patirčių žmones. Rug-
sėjo 3-ąją klubas pakvietė savo na-
rius bičiulius į gimtadienio šventę 
(apie ją papasakosime artimiausiu 
metu). 

Joje buvo pagerbti žmonės, 
kurie visus šiuos metus buvo su 
klubu: vieni aikštelėje, kiti už jos 
ribų, džiaugdamiesi pergalėmis ir 
palaikydami iššūkių laikotarpiu. 
Vienas tokių žmonių, ištikimiau-
sių sirgalių ir talkininkų – Bronius 
Trumpa. 

Kadangi jis nedalyvavo gim-
tadienio šventėje, tai įspūdingo 
grožio padėką už didelę širdį Ro-
kiškio futbolo klubo prezidentas 
Erikas Gaigalas aidint komandos 
ir sirgalių plojimams, jam įteikė 
stadione. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Savaitgalį – karių savanorių pratybos
Šį savaitgalį rengiamos Kraš-

to apsaugos savanorių pajėgų 
Vyčio apygardos 5-osios rinkti-
nės 506-osios pėstininkų kuopos 
pratybos. 

Kaip informavo Vyčio apygar-

dos 5-osios rinktinės 506-osios 
pėstininkų kuopos vadas kapito-
nas Sergejus Afanasjevas, mūsų 
kariai šių pratybų metu atliks 
įprastinį daugiau nei 10 km žygį 
Rokiškio apylinkėmis. 

Taip pat viename miesto stadi-

onų bus tikrinamas karių fizinis 
parengtumas. Visą informaciją 
apie pratybas teikia 506-osios pės-
tininkų kuopos vadas kapitonas S. 
Afanasjevas, tel. (8-686)79554.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Spalio 12 d. Nepriklausomybės a. 
„Norfa“ uždaroma rekonstrukcijai

Spalio 12 d. Nepriklausomybės a. esanti „Norfa“ parduotuvė uždaroma re-
konstrukcijai. Prekybos tinklo „Norfa“ atstovas spaudai Darius Ryliškis „Ro-
kiškio Sirenai“ pasakojo, jog parduotuvė pirkėjams duris atvers po mažaug 1,5-
2 mėnesių. Parduotuvėje bus atnaujintas interjeras bei didžioji dalis įrangos.

„Rokiškio Sirenos“ inform.
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Devintoji „Lino mūka“: ar originalus renginys konkurencingas švenčių maratone?

Devintoji „Lino mūkos“ 
šventė Irenos ir Romualdo 
Kaminskų sodyboje paliko 
įdomų ir nevienareikšmiš-
ką įspūdį. Viena vertus, 
viskas lyg ir įprasta: ir 
linų laukelis, belaukiantis 
rovėjėlių. Ir tautodailės 
darbų mugė, ir panemu-
nėliečių saviveiklininkų 
gyvas „Lino mūkos“ pri-
statymas. Ir skoninga pro-
grama. Ir šeimininkų sve-
tingas nuoširdumas. Tik... 
šiemet gerokai mažiau 
automobilių besuko nuo 
žiedo link Panemunėlio 
geležinkelio stoties. Šven-
tės žiūrovų, lyginant su 
praėjusiais metais, beliko 
koks trečdalis. Kodėl?

Ar kalti virš miško besi-
telkę lietaus debesys ir vis 
pagrumantis griaustinis? O 
gal „Lino mūka“ su jos vi-
siškai nekomerciška progra-
ma pralaimėjo   neakivaizdi-
nę konkurencinę kovą kitai 
tuo pat metu vykusiai šven-
tei, kitam koncertui – Obeli-
nei? O gal žiūrovus atbaidė 
bandymas renginį paversti 
nors šiek tiek atsiperkančiu: 
šiemet pirmą kartą prekiau-
ta bilietais...  Į tai atsakė 
nuolatiniai šventės dalyviai 
panemunėliečiai: „Visko 
per tuos devynerius me-
tus buvo... Ne kartą  „Lino 
mūka“ su kitomis šventėmis 
sutapdavo. Ir nieko,  žmonių 
rinkdavosi gausiai... Many-
čiau, kad čia tie bilietėliai 
koją pakišo. Sutikite, ne 
vieną Panemunėlio geležin-
kelio stoties gyventoją jie 
ir atbaidė:  kaimo žmogui, 
pensininkui  tie 7 Eur yra 
nemaži pinigai. O vienas 
juk neisi, jei su šeimos na-
riu, jau ir visi keturiolika“, 
– svarstė viena moteris, pati 
įsigijusi ne vieną išankstinį 
bilietą. 

O gal mūsų žmonės jau 
pernelyg išlepinti nemoka-
mų renginių? Kaip viena 
žinoma šio krašto meninin-
kė sakė, kultūros darbuo-
tojų sunki užduotis suburti 
tuos, kurie nenori dainuoti, 
ir rengti pasirodymą tiems, 

kurie nenori žiūrėti?
Kaltinti svetingų šeimi-

ninkų noru pasipinigauti, 
pasipelnyti – neapsiverčia 
liežuvis. Kiek jiems kai-
navo ši šventė, nesunku 
numanyti. Mat jos svečiai 
– tikros klasikinės muzikos 
žvaigždės Ona Kolobovaitė 
ir Egidijus Bavikinas. Tokių 
svečių viešnagė kainavo kur 
kas daugiau, nei buvo su-
rinkta už bilietėlius.

O kur dar pasirengimo 
šventei darbai. Kas, be šei-
mininkų, gali pasakyti, kiek 
rūpesčio, pastangų kainuoja 
kasmet užauginti linų lauke-
lį šventei. Tikriausiai pasku-
tinį visame rajone... Kitados 
visoje Europoje garsėjusia-
me savo linais... 

Kiek kainuoja tuos linus 

paruošti šventei: pernykš-
čius lygiomis eilėmis iš-
guldyti lauke, kad vežimu, 
pakinkytu arkliuku, būtų ką 
šventės dalyviams ir sve-
čiams vežti. O vaikams – 
galbūt pirmą kartą technikos 
amžiuje pamatyti pakinkytą 
arklį, patiems pabandyti iš-
rauti kuokštą linų, patiems 
milžiniškomis metalinėmis 
šukomis nubraukti sėme-
nis, mintuvais išmušti lino 
pluoštą, paliesti besisukan-
tį „kalavartą“ – taip mūsų 
krašte vadinamas verpimo 
ratelis. Patiems pabandyti 
austi lino takelį, rūpestin-
gai mokomiems ir prižiūri-
miems tautodailininkės Ge-
nės Šimėnienės.

Pasigrožėti tikrais tau-
todailės, o ne „kinų liau-

dies“ gaminiais. Paragauti 
tikros naminės duonos. Pa-
čiupinėti saulėje boluojan-
čius senovinius baltus lino 
rankšluosčius, siuvinėtus 
monogramomis. 

Ar to dar kažkam berei-
kia šiais masinės produk-
cijos laikais? Šventė rodo, 
kad vis dar reikia. Kai kla-
sikos žvaigždė O. Kolobo-
vaitė, nusimovusi sidabri-
nius aukštakulnius batelius 
brido į linų lauką paskui 
„Vengerynės“ dainininkes, 
balta skarele matuojančias 
lino barus. Kai senučiukė 
vienuolė, su vaikštynėle, 
ne kiek rovė, kiek rankomis 
glostė nuo vaikystės pažįs-
tamus lino stiebelius. Kai 
šventės simboliu ir veidu 
tapęs kasmet vis labiau au-

gantis simpatiškasis berniu-
kas rodo mamai sukruvintą 
delniuką: matyt beraudamas 
linus bus ir kokią usnį pa-
griebęs...

„Lino mūka“ – ne tik se-
nųjų papročių gyvas paliki-
mas. Tai lino, kurio kančios 
nė pats velnias nesugebėjo 
iškęsti, kova už išlikimą. 
Nors lino drabužiai, namų 
tekstilė vis populiarėja, ta-

čiau linų laukai, kuriems 
žydint ant žemės nusilei-
džia dangus, beliko tik pri-
siminimuose, mįslėse, dai-
nose, Rokiškio krašto poetų 
eilėse. Ir vieninteliame ma-
žame laukelyje netoli „am-
žiaus statyba“ praminto 
Panemunėlio geležinkelio 
žiedo...

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Kas senesnis miestas – Obeliai ar Rokiškis? 
Ar tai tik mandangumo gestas miestui, švečiančiam Obelines?
Šiemetinė Obelinė – įdomi ir įvairi: nuo lietumi 
nulyto muzikos žvaigždžių koncerto, iki Abiejų 
tautų respublikos šlovę rodančių sparnuotųjų 
husarų ir jų ginklo brolių pasirodymo. Nuo vi-
duramžiškojo valdovų šlovinimo iki egzistenci-
nio klausimo: kas senesni – šį savaitgalį miesto 
šventę minėję Obeliai, ar kitą savaitgalį ją ūšian-
tis Rokiškis? Atrodytų, viskas čia seniai aišku: 
Rokiškis pirmą kartą paminėtas 1499-aisiais, o 
Obeliai – dešimčia metų vėliau. Tačiau istorikai 
ir archeologai sako – ne viskas taip paprasta ir 
vienareikšmiška. 
Obeliai dažnai nepelnytai pavadinami „mieste-
liu“. Iš tiesų tai – miestas. Miestas, turintis savo 
gilią ir įdomią istoriją. Apie kurią byloja arche-
ologinių ekspedicijų radiniai, taip pat ir istori-
kų pranešimai. Miestas, pretenduojantis pelnyti 
garsiosios Giedraičių giminės lizdo šlovę. Marty-
no Marcelio Giedraičio, žymaus karvedžio, Salas-
pilio mūšio vieno didvyrių ir jo ainių dėka. Apie 
tai pasakos atidengtas paminklas šiam legendi-
niam kariui miesto parke. Renkamos lėšos ir jo 
bareljefui.
Apie tai byloja ir šv. Mišios Obelių bažnyčioje, 
kurias už obeliečius ir šią didžią karių, dvasininkų 
Giedraičių giminę aukojo kunigas Laimonas Ne-
dveckas. Kuriose skambėjo Didžiojoje Britanijoje 
gyvenančio kompozitoriaus Mykolo Giedraičio 
kūriniai, atliekami moterų choro „Medeina“.
Kur viduramžiška eisena, šlovinimais „Vivat!“ 
Martynui Maceliui Giedraičiui – Obelių seniūnui, 
karvedžiui ir politikui, bei šiandieninei seniūnei 
skambėjo pagrindinė gatvė. Kur garbės sargy-
boje prie paminklo stovėjo senovės sparnuotieji 
husarai ir šių dienų jų tradicijų tesėjai Lietuvos 
kariai. 
O tiems, kurie toli nuo istorijos – kaip visuomet 
tranki, linksma šventė su šalies muzikos žvaigž-
dėmis. Kurios nesugadino didžiulė liūtis. Kas, kad 
po koncerto ne vieną automobilį iš stovėjimo 
aikštelės teko traukti traktoriumi... 
Tai ir žvejyba, ir naktinis krepšinis, ir duetų, trio 
koncertai. Ir preciziški Obelių garbės pilietės Gi-
tos Kolosovienės karpiniai. 

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Prie paminklo – Giedraičių ainis aktorius ir režisierius Rimantas Giedraitis.

Kas senesni – Obeliai ar Rokiškis – galbūt atskleis archeologės Romos 
Sungailaitės tyrimai.
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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.
Arūno Augučio ekslibrisų paroda, Meno ir muzikos erdvėje.
Spaudinių paroda „Knyga rudenio vakarui“, Viešosios bibliotekos Skaitytojų 
skyriuje.
Spaudinių paroda „Rudens  šventės“, Informacijos ir kraštotyros skyriuje.
Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje:
Knygų paroda „Langas į vaiko pasaulį“.
Spaudinių paroda „Ruduo su knyga“.
 „Didžiosios Lokės sūnų pėdomis“, skirta garsios vokiečių mokslininkės, istori-
kės ir rašytojos Liselotte Welskopf - Henrich 120-osioms g. m.
RENGINIAI
Vaikų ir jaunimo skyriuje:
Rugsėjo 16 d. 15 val. – 3D filmas „Linksmosios pėdutės“.
Viešojoje bibliotekoje
Rugsėjo 16 d. 17 val.  – Sofijos Tyzenhauzaitės rašytojų sąskrydis.

Besilaukiančioms moterims 
organizuotas susitikimas – 
kitokie pasikalbėjimai su dula

Jau penktą kartą Rokiš-
kio mamų klubo renginių 
ciklo „Laimės burbulas“ 
komanda pakvietė daly-
ves į susitikimą. Šį kartą 
renginys buvo skirtas be-
silaukiančioms moterims. 
Būsimos mamos buvo pa-
kviestos į Rokiškio dvaro 
kumetyną kitokiems pasi-
kalbėjimams su dula.

Besilaukiančios moters
vidinė būsena 
be galo svarbi
„Kūdikio laukimas yra 

nepaprastas momentas, to-
dėl norėjome pasidalinti 
savo patirtimi, galimais rū-
pesčiais ir emocijomis. Iš 
patirties žinome, kokia svar-
bi yra gydytojo priežiūra, 
tačiau ne mažiau svarbi ir 
būsimos mamos psichologi-
nė bei emocinė būsena. Gy-
dytojas suteikia medicininę 
pagalbą, o mes būsimas ma-
mas norėjome supažindinti 
su dar viena pagalbininke, 
gimdyvės padėjėja – dula. 
Tai žmogus, padedantis 
dvasiškai ir psichologiškai 
pasiruošti gimdymui bei 
vėliau, jau gimus vaikeliui 
suteikti reikiamą pagalbą 
žindymo laikotarpiu“- apie 
susitikimą pasakojo „Lai-
mės burbulo“ iniciatyvos 
autorė Raminta Katinienė.

Pati su dulos pagalba 
gimdžiusi iniciatyvos orga-
nizatorė Dovilė Juškevičie-
nė sako, jog dulos pagalba 
gimdymo metu labai praver-
tė. „Dula gelbėja ne tik gim-
dyvei, užmezga ir palaiko 
ryšį su visa besilaukiančios 
moters šeima. Besilaukianti 
moteris turi dula pasitikėti, 
kad galėtų kreiptis į ją pa-
galbos. Man labai pasisekė, 
jog dula Dalia, kuri pagelbė-
jo man priešgimdyviniu lai-
kotarpiu ir gimdymo metu 
yra mano vyro giminaitė. Su 
jos pagalba gimdžiau abu 
savo vaikus“- sako Dovilė 
Juškevičienė.

Po truputį 
uždangos sklaidosi
Ne vienas, išgirdęs, jog 

dulos padeda gimdyvėms, 
susieja ją su pribuvėja. Iš to 
galėtume spręsti, jog dulos 
profesija nėra tokia paplitu-
si. Tai patvirtina ir į renginį 
iš Kupiškio atvykusi dula 
Dalia Smirnovienė.

„Yra tam tikrų susifor-
mavusių mitų, bet po truputį 
ši uždanga sklaidosi. Dulos 
skinasi kelią ir vis daugiau 
moterų nugali baimę ir krei-
piasi į jas pagalbos. Suteik-
dama dvasinį, emocinį pa-
laikymą padedu moterims 
priimti save ir besikeičiantį 
laukimo laikotarpį. Daugy-
bė emocijų aplanko moteris 
- nuo nuotaikų kaitos, bai-
mės gimdyti iki abejonių, ar 
sugebės tinkamai užauginti 
ir išauklėti savo vaikus. Pa-
dedu pasiruošti gimdymui, 
galiu lydėti šeimas gimties 
kelionėje ir būti šalia tiek, 
kiek manęs reikės. Daž-
niausiai susitinku su viena 
besilaukiančia moterimi ar 
jos šeima, tad šis renginys, 
kuriame dalyvavo net 10 
besilaukiančių moterų, man 
pačiai buvo nemenkas iššū-
kis. Norisi įsiklausyti į kie-
kvienos moters poreikius, 
emocijas, baimes, abejones 
ir nuogąstavimus, pajusti ir 
išgirsti, kas joms yra svar-
bu, tad susitikimui skirtų 
dviejų valandų tikrai yra 
per mažai. Labai tikiuosi, 
jog su šiomis moterimis dar 
susitiksime. Galbūt būsiu 
ta, kuri paskatins moteris 
susirasti savo dulą. Tokių 
moterų Lietuvoje yra ir dau-
giau“- apie savo profesiją 
pasakojo dula Dalia.

Visas Lietuvos dulas vie-
nija asociacija, o daugiau 
informacijos galima rasti 
socialiniuose tinkluose arba 
internetiniame puslapyje 
www.dula.lt

Renginys pateisino 
lūkesčius
Didžiajai daliai į susitiki-

mą atėjusių moterų tai pir-
mas laukimas, tad džiaugs-
mų, rūpesčių ir baimių tikrai 
nestinga. Dula Dalia pamo-
kė atsipalaidavimo būdų, 

ritualų, papasakojo apie tei-
singas sėdėsenos pozas. Ne 
viena dalyvavusi renginyje 
būsima mamytė patvirtino, 
jog susitikimas pateisino jų 
lūkesčius, o skirtas laikas 
prabėgo lyg viena minutė. 
Nors dalyvės nevaržomos 
galėjo pasisakyti, bet neišsa-
kytų minčių pas daugelį dar 
liko ir kitiems sutikimams. 
Moterys pripažino, jog bai-
mės ir nežinomybės dėl 
gimdymo, po šio susitikimo 
liko daug mažiau. Renginy-
je dalyvavo ir profesionali 
fotografė Ineta Sakapilvytė 
www.nemnemphoto.eu , tad 
dalyvės galėjo sudalyvauti 
ir nėštukių fotosesijoje.

Poreikis 
susitikimams auga
Renginio organizatorės 

sako, jog moterų poreikis 
susitikti bendraminčių drau-
gijoje auga. „Stengiamės or-
ganizuoti renginius panašaus 
amžiaus vaikučius turinčių 
ar panašius poreikius turin-
čių mamų. Tikrai matome, 
jog į renginius norėtų ateiti 
daugiau moterų, bet sten-
giamės, jog susitikimai būtų 
šilti, tad orientuotuojamės į 
kokybę, o ne į kiekybę. Or-
ganizuojamuose renginiuo-
se galime priimti tik 10-15 
moterų. Labai tikimės, jog 
mūsų rengiami susitikimai 
taps tradicija ir toliau su-
lauks tokio susidomėjimo. 
Taip pat džiaugiamės, jog 
mumis tiki ir remia gausus 
būrys rėmėjų. Jų dėka da-
lyvės namo grįžta dar ir su 
dovanomis. Prieš šį renginį 
mus susirado viena iš rėmė-
jų- papuošalų kūrėja Ineta 
„Beauty crown“, kuri daly-
vėms dovanojo savo ranko-
mis gamintas apyrankes, o 
renginio organizatorė Dovilė 
Juškevičienė mamoms dova-
nojo pačios užaugintas gėles. 
Tai, kad sulaukiame vis di-
desnės pagalbos mums rodo, 
jog einame teisingu keliu“- 
sako renginio organizatorė 
Raminta Katinienė.

Enrika
PAVILONIENĖ
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Žmonėms, neturintiems galimybių paso,
užsiveria didieji prekybos centrai, dalis paslaugų

Galimybių paso netu-
rintys žmonės nebegalės 
gauti kai kurių nebūtinų 
paslaugų, bus apribotos 
jų galimybės lankytis pre-
kybos ir viešojo maitinimo 
vietose.

Prekyba ir paslaugos:
Turintiems galimybių pasą 

žmonėms netaikomi jokie 
apribojimai, tačiau jiems ir 
toliau rekomenduojama lai-
kytis saugumo priemonių, 
pavyzdžiui, dezinfekuoti ran-
kas, išlaikyti atstumą, dėvėti 
kaukes.

Neturintiesiems galimybių 
paso bus draudžiama lankytis 
nebūtinųjų prekių parduo-
tuvėse, dideliuose prekybos 
centruose, turgavietėse (kai 
plotas viršija 1,5 tūkst. kv. 
metrų), jie negalės gauti gro-
žio paslaugų, lankytis sporto 
klubuose ar dalyvauti rengi-
niuose, į kuriuos susirenka 
daugiau nei 500 žmonių.

Tačiau be galimybių paso 
bus galima:

* Lankytis parduotuvėse, 
turgavietėse, kurių pagrindi-
nė veikla yra maisto prekių, 
veterinarijos, pašarų gyvū-
nams, vaistinių, optikos pre-
kių ir ortopedijos techninių 
priemonių, augalų, sėklų, 
trąšų pardavimas. Tačiau šios 
parduotuvės turi turėti atskirą 
įėjimą iš lauko, o jų plotas ne-
gali viršyti 1,5 tūkst. kv. me-
trų. Ši tvarka galioja ir tokio 
dydžio prekybos centrams.

* Užsisakyti maistą išsi-
nešti ar jį valgyti kavinės, 
barų atvirose erdvėse. Tokiu 
atveju prie stalo gali sėdėti 
ne daugiau nei penki žmonės. 
Tarp skirtingų klientų turi 
būti išlaikytas dviejų metrų 
atstumas.

* Patekti į degalines, už-
sisakyti smulkias remonto 
paslaugas, kai kontaktas tarp 
paslaugos gavėjo ir teikėjo 
trunka ne ilgiau nei 15 minu-
čių.

* Gauti laidojimo paslau-
gas, patekti į laidojimo rei-
kmenų parduotuves.

* Lankytis bibliotekose, 
muziejuose, parodose, gauti 
socialines, teisines, būtiną-
sias valstybės ir savivaldybių 
institucijų, įstaigų paslaugas.

* Lankyti terminalinės bū-
klės asmenis, nepilnamečius 
bei nėščiąsias, gauti sociali-
nes paslaugas.

Transportas:
Galimybių paso nereikės 

naudojantis miesto, priemies-
tiniu ar tarpmiestiniu viešuoju 
transportu. Tačiau juo vyks-
tantiems reikės dėvėti kaukę, 
išlaikyti saugų atstumą.

Vežant keleivius tarpmies-
tinio reguliaraus susisiekimo 
keleivinio transporto marš-
rutais, specialiaisiais ir už-
sakomaisiais reisais gali būti 
užimtos tik sėdimos vietos.

Švietimas:
Ikimokyklinis, priešmoky-

klinis, pradinis, pagrindinis, 
vidurinis ugdymas, pirminis 
profesinis mokymas, nefor-
malusis vaikų švietimas ir 
švietimo pagalba vykdoma 
be galimybių paso.

Tęstinis profesinis moky-
mas, aukštojo mokslo studi-
jos ir neformalusis suaugu-
siųjų švietimas kontaktiniu 
būdu taip pat galės būti vyk-
domas ir neturintiems gali-
mybių paso, tačiau jie turės 
reguliariai testuotis, tai galės 
atlikti nemokamai. Ši išlyga 
galios iki spalio 16 dienos.

Sveikatos priežiūra:
Medicininė pagalba bus 

teikiama be galimybių paso. 
Teikiant planines stacionari-
nes paslaugas, būtina atlikti 
tyrimą dėl koronaviruso. Jis 
finansuojamas valstybės lė-
šomis.

Sveikatos apsaugos mi-
nisterija numato galimybę 
ateityje įvesti privalomą tes-
tavimą, siekiant gauti spe-
cializuotas ambulatorines 
paslaugas. Tai priklausys nuo 
epidemiologinės situacijos.

Galimybių paso 
gavimas:
Galimybių pasą gali gauti 

paskiepyti, persirgę arba be-
sitestuojantys žmonės. Nuo 
pirmadienio vėl bus pripažįs-
tami antigeno testai, tačiau jie 
taip pat turės būti atliekami 
savo lėšomis.

BNS inform.

Į „Sodrą“ – be galimybių paso, 
bet su išankstine registracija

Gyventojai, kuriems 
būtina apsilankyti „So-
dros“ klientų aptarnavimo 
skyriuose, ir toliau galės 
tai padaryti be galimybių 
pasų. Svarbu nepamiršti, 
kad prieš ateinant į pada-
linį būtina užsiregistruoti 
iš anksto.

Nuo rugsėjo 13 d. įsiga-
lios Vyriausybės nutarimas 
reglamentuojantis naujas 
pandemijos valdymo prie-
mones – bus ribojamos vei-
klos ir paslaugos žmonėms 
be galimybių paso. Šie ri-
bojimai neturės įtakos „So-
dros“ paslaugoms – jos bus 
teikiamos tokiu pat būdu, 
kaip ir iki šiol.

Klientai galės apsilanky-
ti „Sodros“ skyriuose net ir 
nepateikę galimybių paso, 
tačiau turės užsiregistruoti 
iš anksto, pasirinkę padalinį 
ir priėmimo laiką. Atvykus į 
„Sodrą“, būtina paisyti visų 
saugumo reikalavimų – dė-
vėti nosį ir burną dengiančią 
kaukę, dezinfekuotis rankas, 
laikytis saugaus atstumo.

„Į „Sodros“ skyrius daž-

niausiai kreipiasi žmonės, 
kuriems būtinos kontaktinės 
paslaugos: senjorai, neturin-
tys galimybės pateikti pra-
šymo internetu, gyventojai, 
tvarkantys ypatingai svarbius 
reikalus dėl išmokų, įmokų, 
draudiminių įvykių.

Juos aptarnaujame gyvai, 
o išankstinės registracijos 
dėka galime geriau valdyti 
klientų srautus ir pasirūpinti 
gyventojų ir darbuotojų sau-
gumu. Vis dėlto gyventojus, 
kuriems nebūtina atvykti į 
klientų aptarnavimo skyrius, 
raginame rinktis elektronines 
paslaugas“ – sako „Sodros“ 
Klientų aptarnavimo valdy-
mo skyriaus vedėjas Evaldas 
Mikutis.

Registruotis vizitui galima 
užpildžius registracijos for-
mą „Sodros“ internetiniame 

puslapyje www.sodra.lt/re-
gistracija, paskambinus tele-
fonu 1883 arba (+370) 5 250 
0883. Kiekvienas klientas, 
užsiregistravęs konsultacijai, 
gaus patvirtinimą ir bilieto 
numerį su tiksliu apsilanky-
mo laiku.

Daugeliu klausimų kon-
sultuotis su „Sodros“ spe-
cialistais galima ir telefonu 
1883. Per dieną „Sodros“ in-
formacijos centras sulaukia 
apie 4 tūkst. skambučių.

Prisijungęs prie asme-
ninės „Sodros“ paskyros 
sodra.lt/gyventojui arba so-
dra.lt/draudėjui  kiekvienas 
vartotojas gali pateikti pra-
šymus, paklausimus, ben-
drauti realiuoju laiku (chat), 
suformuoti reikiamus duo-
menis.

BNS inform.

Tautodailės galerijoje priimami darbai 
liaudies meno konkursui „Aukso vainikas”

Nuo rugsėjo 29 d. iki 
spalio 29 d. Pasvalio krašto 
muziejuje (P. Avižonio g. 
6, Pasvalys) vyks liaudies 
meno konkurso „Aukso vai-
nikas” regioninio turo paro-
da. 

Darbai priimami nuo 
rugsėjo 17 d. iki 22 d. nuo 
10 iki 19 val. Tautodailės 
galerijoje. Pristatoma po 5 
darbus.

Parodos uždarymas - 
spalio 29 dieną 12 val.

Organizatorių inform.

Rokiškio „Spiečiaus” nariai dalyvavo 
„Spiečiamės’21” renginyje

Rokiškio „Spiečiaus” na-
riai Kornelija Žiaugraitė ir 
Iveta Balyura dalyvavo pir-
majame „Spiečiamės’21” 
renginyje - neeilinėje gali-
mybėje susitikti su visų Lie-
tuvoje veikiančių „Spiečių” 
bendruomene, apsikeisti ne 
tik vizitinėms kortelėmis, 
bet ir unikaliomis verslo 
patirtimis bei idėjomis.

 
Renginyje kartu su „Spi-

etiečiais” diskutavo Algirdas 

Stonys - „Telesoftas” įkūrė-
jas ir vadovas - vizionierius, 
filantropas, startuolių mento-
rius ir investuotojas.

 Orijana Mašalė - strate-
ginės komunikacijos konsul-
tantė, viena stipriausių lais-
vai samdomų valdybos narių 
Lietuvoje!

 Simona Kerpetienė - tin-
klaraštininkė, verslininkė.

 Aktyviai laikas buvo pra-
leistas dalyvaujant kūrybiš-
kumo ir konktaktų dirtuvėse.

 „Tu nebūtinai turi būti 
versle žinovas ir viską išma-
nyti, užtenka į viską žiūrėti 
paprastai. Bet tai nereiškia, 
kad negali vykdyti verslo”, - 
motyvacijos pasisėmė I. Ba-
lyura. K. Žiaugraitei labiau-
siai įstrigo paprastas renginio 
formatas ir pranešėjai, kurie 
apie sudėtingus verslo užku-
lisius kalbėjo labai supranta-
ma kalba.

Rajono savivaldybės
inform.

Rugsėjo 19 d. Velykalnio bendruomenės aikštyne – 
paplūdimio tinklinio sezono uždarymo varžybos

Rugsėjo 19 dieną, 10.30 
val. Velykalnio bendruo-
menės aikštyne (Sporto 
g. 13, Rokiškis) vyks pa-
plūdimio tinklinio sezono 
uždarymo varžybos.

 
 Laukiami visi, norintieji 

žaisti - ir vyrai, ir moterys 
(partnerio ieškoti nereikia).

 Varžybos vys vykdomos 
trijose grupėse, pagal pajė-
gumą.

 Kiekvienas sužaisite ne 
mažiau 8 setų.

 Kiekvienam setui Jums 
burtų keliu bus parenkamas 

partneris.
Startinio mokesčio nėra.
 Kiekvienoje grupėje pa-

gal pajėgumą bus apdovano-
jama po tris žaidėjus (asme-
ninė įskaita).

 Varžybas planuojama 
baigti 18 val.

 Telefonas pasiteirauti 
+370 614 99306 (Aurimas).

„Rokiškio Sirenos“
inform.
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Nepriklausomas rajono laikraštis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Triušiukus, atvestus 
birželio 15 d. Kaina 9 Eur. 
Juodupė. Tel. 8 653 31 557. 
Rokiškis
• Išparduodu įvairių veislių 
triušius. Kaina sutartinė. 

Tel. 8 617 54 414. Rokiškis
• Metinę avytę. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 617 54 414. 
Rokiškis
• Šių metų žąsis.  
Tel. 8 625 50 844. Rokiškis
• Pieninės veislės buliuką. 
Tel. 8 623 31 100. Rokiškis

• Avis. Tel. 8 672 82 334. 
Rokiškis
• Cvergšnaucerių veislės 
juodus šuniukus. Iš vados 
liko du patinėliai. Su kilmės 
dokumentais, sužymėti 
mikrochemomis, vakcinuoti 
pagal amžių. Tėtis Modus 

Maximus Sanktum, mama 
Ebony Eddys Sheina. Kaina 
1200 Eur. Tel. 8 676 19 056. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA
• Radiotehnika S-90 
kolonėles. Veikia gerai. 

Yra ir stiprintuvų. Kaina 
140 Eur. Tel. 8 693 04 817. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO
• Ieškau darbo. Galiu 
prižiūrėti seną, jauną ligotą 
žmogų, vaiką, kūdikį nuo 2 

-3 m. Atlygis sutartinis.  
Tel. 8 646 25 082. Rokiškis
• Du vyrai ieško bet kokio 
darbo. Galime dirbti 
pagalbinius ir vienadienius 
darbus. Tel. 8 699 28 563. 
Rokiškis
• 35 m. vyras ieško 
darbo. Turiu vairuotojo 
pažymėjimą, transporto 
priemonę. Tel. 8 613 33 541. 
Rokiškis
• Ieškau darbo Rokiškyje. 
Esu darbšti ir atsakinga. 
Labiausiai domintų auklės 
darbas. Tiktu nepilna 
darbo savaitė ar po puse 
darbo dienos. Galiu dirbti 
savaitgaliais arba vakarais, 
jei yra poreikis.  
Tel. 8 625 05 409. Rokiškis
• Esu 29 m. vaikinas ir 
ieškau darbo. Galiu dirbti 
įvairius pavienius arba 
ilgalaikius pagalbinius 
darbus. Su pasiūlymais 
skambinkite telefonu.  
Tel. 8 625 05 409. Rokiškis
• Mergina ieško darbo. 
Gyvenu ne Rokiškyje, todėl 
būtų sudėtinga jį pasiekti dėl 
transporto. Greitai mokausi, 
darbo nebijau, tinka ir 
laikinas. Nesiūlyti intymaus. 
Esu pasiskiepijusi. Galiu 
atsiusti CV aprašymą. 
Lauksiu pasiūlymų.  
Tel. 8 616 27 809. Rokiškis
• Moteris ieško darbo. 
Turi slaugytojos padėjėjos 
pažymėjimą. Turi darbo 
patirties. Tel. 8 615 92 745. 
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ
• Ieškau tvarkingos, 
rūpestingos moters be 
žalingų įpročių prižiūrėti 
ligonį. Skambinti iki 11.30 
val. Tel. 8 656 49 305. 
Rokiškis
• Ieškau žmogaus galinčio 
tvarkingai nukarpyti tujų 
gyvatvorę Rokiškyje.  
Tel. 8 620 38 151. Rokiškis
• Reikalinga pardavėja 
Panemunėlio gelež. st. 
Darbas slenkančiu grafiku. 
Tel. 8 685 14 722. Rokiškis
• Kavinė Rokiškio centre 
ieško virėjo (-os). Patirtis  
- didelis privalumas. 
Visos soc. garantijos, 
konkurencingas atlyginimas. 
Kreiptis nurodytu telefonu. 
Tel. 8 699 58 377. Rokiškis
• Ieškome pastolių 
montuotojų darbui 
Nyderlanduose/Belgijoje. 
Neturintiems patirties 
siūlome baigti kursus 
nemokamai. Išsamesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 694 69 699. Kaunas
• Ieškomi darbininkai dirbti 
statybų srityje.  
Tel. 8 673 73 067. Rokiškis
• Ieškome autoserviso 
vadybininko/ės. Išsamesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 646 04 035. Rokiškis
• Reikalinga moteris tvarkyti 
ir prižiūrėti namus Airijoje. 
Apgyvendinama šeimoje su 
pilnu išlaikymu. Įdarbiname. 
Alga 300 Eur per savaitę į 
rankas. Galime apmokėti 
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05:05 Magijos mokslas. 
Odisėjas ir kiaulės
05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
08:55 Įstatymas ir tvarka 
09:40 Magijos mokslas. 
Odisėjas ir kiaulės
09:50 Euromaxx
10:15 EK pirmininkės 
U. von der Leyen 
metinis pranešimas. 
Tiesioginė transliacija
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Triumfo 
kelias. Jonas Karolis 
Chodkevičius
13:00 Daiktų istorijos
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:20 Kalnų daktaras
17:10 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda

19:30 Kitą kartą Afrikoje
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Lietuva kalba
22:30 Dviračio žinios
23:00 Paryžiaus policija 1900
00:00 Grančesteris
00:45 Kelionių atvirukai
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Kitą kartą Afrikoje
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Lietuva kalba
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Stilius
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Šoka Lietuva
05:15 Ponių rojus

05:45 Gyvenimo išdaigos
06:15 Vėžliukai nindzės
06:40 Ančiukų istorijos
07:05 Madagaskaro pingvinai
07:35 Prieš srovę 
08:35 Meilės sūkuryje 

09:45 Daugiau jokių klasės 
susitikimų
11:45 Midsomerio žmogžudystės
12:40 Kenoloto
12:42 Midsomerio žmogžudystės 
14:00 Gyvenimo išdaigos 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Gero vakaro šou
20:30 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios 
22:30 Rizikinga erzinti 
diedukus 2
22:45 Vikinglotto 
22:50 Rizikinga erzinti 
diedukus 2
23:15 Jėga ir Kenoloto 
23:18 Rizikinga erzinti 
diedukus 2
00:55 Kaulai 
01:50 Havajai 5.0 
02:50 Majų baikerių klubas 
03:55 Kaulai 
04:55 Saldainiukas 
05:45 Gyvenimo išdaigos

06:00 Balta - meilės 
spalva
07:00 KK2
07:30 Monikai reikia meilės 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Du gyvenimai 
11:10 Keičiu žmoną 
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius 
15:30 Stebuklas 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Šeškinės 20. 
Giedriaus ir Džiugo šou
21:00 Monikai reikia meilės 
21:30 Žinios
22:30 Jonukas ir Grytutė.
 Raganų medžiotojai
00:15 Strėlė
01:15 Visi pasaulio pinigai
03:40 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 

06:15 CSI. Majamis 
07:15 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Teisingumo agentai
09:40 Pėdsakas 
10:35 Apuokas 
11:35 Naujokai 
12:30 CSI. Majamis 
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai 
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Naujokai 
18:30 Apuokas 
19:30 Snaiperis 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Spąstai
23:20 Baimės kaina
01:45 Iš visų jėgų 
02:35 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
12:30 4 kampai
13:00 Nauja diena
14:00 „Pėdsakas“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Valstybės simboliai
17:00 „Netikėtas teisingumas“ 
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19:30 Mūsų gyvūnai
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
22:30 Reporteris
23:00 Nauja diena
00:00 „Netikėtas teisingumas“ 
01:00 „Pėdsakas“ 
02:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
02:50 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:40 „Netikėtas teisingumas“ 
04:25 Mūsų gyvūnai
04:50 „Reali mistika“
05:30 Nauja diena
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16 05:05 Šoka Lietuva

05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
08:55 Įstatymas ir tvarka 
09:45 Komisaras Reksas 
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Kitą kartą Afrikoje
13:00 (Ne)emigrantai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:20 Kalnų daktaras 
17:10 Ponių rojus 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 Vartotojų kontrolė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Gimę tą pačią 
dieną
22:30 Dviračio žinios
23:00 Paryžiaus policija 

1900 
00:00 Grančesteris 
00:45 Kelionių atvirukai
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vartotojų kontrolė
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Gimę tą pačią dieną
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Klauskite daktaro
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Magijos mokslas. 
Skraidančios raganos
05:15 Ponių rojus

05:45 Gyvenimo išdaigos 
06:15 Vėžliukai nindzės 
06:40 Ančiukų istorijos 
07:05 Madagaskaro pingvinai 
07:35 Gero vakaro šou 
08:35 Meilės sūkuryje 
09:45 Vestuvių baimė
11:45 Midsomerio žmogžudystės
12:40 Kenoloto 

12:42 Midsomerio žmogžudystės 
14:00 Gyvenimo išdaigos 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Farai 
20:30 Moterys meluoja geriau 
21:30 TV3 vakaro žinios 
22:30 Jūrų pėstininkas 2
22:45 Jėga ir Kenoloto 
22:48 Jūrų pėstininkas 2
00:20 Kaulai 
01:20 Havajai 5.0 
02:25 Majų baikerių klubas 
03:25 Vieniši tėvai
03:55 Kaulai 
04:55 Saldainiukas

06:00 Balta - meilės spalva 
07:00 KK2
07:30 Monikai reikia meilės 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

10:00 Du gyvenimai 
11:10 Keičiu žmoną 
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius 
15:30 Stebuklas 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bučiuoju. Rūta
21:00 Monikai reikia meilės 
21:30 Žinios
22:30 Mirties app’sas
00:20 Begėdis 
01:30 Jonukas ir Grytutė. Raganų 
medžiotojai
03:10 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
04:40 Alchemija
05:10 RETROSPEKTYVA

06:15 CSI. Majamis 
07:15 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Teisingumo agentai 
09:40 Pėdsakas 

10:35 Apuokas 
11:35 Naujokai 
12:30 CSI. Majamis 
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Naujokai 
18:30 Apuokas 
19:30 Snaiperis 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Blyksnis
22:55 Spąstai
01:15 Iš visų jėgų 
02:05 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“ 
11:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
12:00 TV parduotuvė

12:15 Tiek žinių
12:30 4 kampai
13:00 Nauja diena
14:00 „Pėdsakas“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Valstybės simboliai
17:00 „Netikėtas teisingumas“ 
18:00 Reporteris
18:25 Rubrika “Europa - tai aš”
18:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19:30 Mūsų gyvūnai
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
22:30 Reporteris
22:55 Rubrika “Europa - tai aš”
23:00 Nauja diena
00:00 „Netikėtas teisingumas“ 
01:00 „Pėdsakas“ 
02:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
02:50 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:40 „Netikėtas teisingumas“ 
04:25 Kaimo akademija
04:50 „Reali mistika“ 
05:30 Nauja diena
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17 05:05 Magijos mokslas. 
Skraidančios raganos
05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
08:55 Įstatymas ir tvarka
09:45 Komisaras 
Reksas
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius
13:00 Gyventi kaime 
gera
13:30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:20 Kalnų daktaras 
17:10 Ponių rojus 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 Beatos virtuvė

20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas
22:55 Didžioji siena 
00:35 Smurto slėnyje
02:15 Istorijos detektyvai
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Mūsų gyvūnai
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Išpažinimai
04:30 Šventadienio mintys
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Šoka Lietuva
05:15 Ponių rojus

06:15 Vėžliukai nindzės 
06:40 Ančiukų istorijos 
07:05 Madagaskaro pingvinai 
07:35 Farai 
08:35 Meilės sūkuryje 
09:45 Pabėgusi nuotaka
11:45 Midsomerio žmogžudystės
12:40 Kenoloto 
12:42 Midsomerio žmogžudystės

14:00 Gyvenimo išdaigos
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios 
19:30 Liūtas karalius
22:00 Keršytojai. 
Begalybės karas
22:45 Jėga ir Kenoloto 
22:48 Keršytojai. 
Begalybės karas
00:55 Projektas: Bleiro r
agana
02:35 Rizikinga erzinti 
diedukus 2
04:50 Havajai 5.0
05:40 Gyvenimo išdaigos

05:10 RETROSPEKTYVA
06:00 Balta - meilės spalva 
07:00 KK2
07:30 Monikai reikia 
meilės 

08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
10:00 Du gyvenimai 
11:10 Keičiu žmoną 
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius 
15:30 Stebuklas 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Ekvalaizeris 2
23:25 Netikėta sėkmė
01:15 Mirties app’sas
02:50 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:15 CSI. Majamis 
07:15 Mano virtuvė 
geriausia
08:35 Teisingumo agentai 
09:40 Pėdsakas 
10:35 Apuokas 
11:35 Naujokai 

12:30 CSI. Majamis 
13:30 Mano virtuvė 
geriausia 
14:50 Teisingumo agentai 
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Naujokai
18:30 Apuokas 
19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Piktas vairuotojas
23:35 Blyksnis
01:25 Iš visų jėgų

05:30 Nauja diena
06:30 Deutsche Welle pristato: 
Greitis
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
12:30 Pagaliau savaitgalis

13:00 Nauja diena
14:00 „Pėdsakas“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2021”
17:00 „Netikėtas teisingumas“ 
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19:30 Nauja diena
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
22:30 Reporteris
23:00 Nauja diena
00:00 „Netikėtas teisingumas“ 
01:00 „Pėdsakas“ 
02:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
02:50 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:40 „Netikėtas teisingumas“ 
04:25 Vantos lapas
04:50 Kaimo akademija
05:10 Mažos Mūsų Pergalės
05:20 „Reali mistika“

kelionę. Reikalavimai: 
darbštumas, sąžiningumas, 
mylėti gyvūnus. Anglų kalba 
nebūtina. Tel. 8 682 09 527. 
Rokiškis
• Ieškomas patikimas, 
darbštus meistras namo 
vidaus apdailai medžiu ir 
gipso plokštėmis. Išsamesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 628 99 810. Rokiškis
• Ieškau meistrų 
gipskartoniui glaistyti, 
dažyti bute. Rokiškis.  
Tel. 8 680 56 601. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA
• Stalinį kompiuterį Intel 
Celeron G3930DDR4 Ram 

4 GB Gigabite H110M HDD 
120 SSD monitorius Benq 
FP73G. Kaina 175 Eur.  
Tel. 8 675 00 301. Rokiškis

KITA

• Elektrinį židinį. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 674 54 495. 
Rokiškis
• Puikios būklės naudotus 4 

radiatorius su laikikliais ir 
temperatūros reguliatoriais 
po 70 Eur 160x50x8, 
160x50x8, 120x50x8, 
110x50x8. Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 687 19 631.  
Rokiškis
• Nenaudotą karšto vandens 
talpą pirčiai 50 l, 13/63/63 

cm. Nerūdijanti skarda. 
Naują alaus talpą 25 l.  
Tel. 8 611 31 645.  
Rokiškis
• Prekybinį kioską. 2x5 
m, apšiltintas, apsauginės 
žaliuzės, elektra. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Elektros variklį. 7,5 kW, 
930 apsukų. Dujų balionus 
su reduktoriais.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Atvirą tvirtos metalo 
konstrukcijos 1,6 kub. m 
vandens talpą.  
Tel. 8 680 45 645. Rokiškis
• 5 kub. m cisterną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis

• Dvi metalines dėžes su 
dangčiais. Matmenys: 
1,5x2,0x1,25 m ir 
1,0x2,0x1,25 m. Metalas 
tinkamas priekaboms 
remontuoti.  
Tel. 8 615 19 401. Kupiškis
• Naudotą deguonies 
angliarūgštės balioną. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 600 52 867. 
Rokiškis
• Nerūdijančio plieno talpą. 
300 l. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 600 52 867.  
Rokiškis
• Geros kokybės plastikinius 
langus (rėmas nesugręžtas). 
6 vnt., matmenys 156x140 
cm,180x140 cm.  

Tel. 8 686 02 301. Rokiškis
• Sausas, trumpai skaldytas 
malkas. Gerai tinka 
Stropuvos krosnims.  
Tel. 8 612 20 251. Rokiškis
• Skaldytas lapuočių malkas. 
Tel. 8 675 70 379. Rokiškis
• Pašarinius kviečius. 
Supiltus po 500 kg už 70 
Eur. Sėlynė. Tel. 8 614 69 
505. Rokiškis
• Juodo marmuro antkapio 
elementus 1x0,5 m. Obeliai . 
Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 677 79 571. Rokiškis
• Atributiką vaiko 
gimtadieniui. Kaina 7 Eur. 
Tel. 8 625 81 278.  
Rokiškis



Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

2021-09-14 10 psl.

MAISTO PRODUKTAI
• Parduoda medų.  
Tel. 8 458 33 333. Rokiškis
• Spanguoles. 3 Eur.  
Tel. 8 662 40 538. Rokiškis
• Ekologišką medų. 5 Eur/
kg. Tel. 8 611 34 820. 
Rokiškis
• Spanguoles - 4 Eur/l, 
voveraites - 3 Eur/l. Didesnį 
kiekį atvežu į namus.  
Tel. 8 624 01 986. Rokiškis
• Naminių kalakutų 
skerdieną. Kilogramo kaina 
5 Eur, 50 Eur.  
Tel. 8 665 88 999. Rokiškis
• Žieminius Spelta kviečius. 
Tinkami maistui ar sėklai. 
Kaina 270 Eur.  
Tel. 8 611 22 383. Rokiškis
• Spanguoles tiesiai iš miško 
3 Eur/l. Baravykus 12 l - 
15 Eur. Tel. 8 648 13 107. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 12 a sodo sklypą  
Steponyse. Yra namelis 
poilsiui, metalinis 
sandėliukas. Galimybė 
įsivesti elektrą (el. dėžė 
stovi mūsų sklype). 
Žemė nedirbama. Kieme 
tvenkinys. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 625 73 909. Kaunas
• 1 kambario butą Vilties g., 
Rokiškyje. 3 aukštas, 37,29 
kv. m, didelis stiklintas 
balkonas. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 674 22 232. Rokiškis
• 4 kambarių butą Taikos g. 
9. Ketvirtas aukštas. 70 kv. 
m. Be remonto. Renovacija 
išmokėta. Kaina 38000 Eur. 
Tel. 8 675 44 720. Rokiškis
• 1 kambario butą Vilniaus 
g. Kaina 8000 Eur.  
Tel. 8 676 69 477. Rokiškis
• Namą Kamajuose. Vilniaus 
g. 10. Sklypo plotas 20 a. 
Visa infrastruktūra, atlikti 
geodeziniai matavimai. 
Šulinys. Paruoštas naujo 
namo projektas su kiemo 
statiniais. Tel. 8 604 86 441. 
Rokiškis
• 24 a namų valdos sklypą 
statyboms, Serapiniškio km. 
Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 611 31 645. Rokiškis
• 20 a sklypą Jakšto g., 
Rokiškyje. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 699 61 320. Rokiškis
• Įvairių dydžių namų 

valdos sklypus už miškų 
urėdijos. Graži vieta, geras 
susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė.  
Tel. 8 657 75 999. Rokiškis
• 2 kambarių butą pirmame 
aukšte Panevėžio g. 8. 
Šiltas, nedideli mokesčiai. 
Priklauso didelis rūsys. Yra 
plastikiniai langai. Ramūs 
kaimynai. Kaina 28900 Eur. 
Tel. 8 641 64 818. Rokiškis
• Labai pigiai namą 
su ūkiniais pastatais 
Panemunėlio gelež. st. 
Kraštinis, yra trifazė 
elektros instaliacija, 28 a 
žemės, žemės vertė 46 balai. 
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Garažą (už buvusio DNB 
banko). Pietų pusė, trifazė 
elektros instaliacija, rūsys. 
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Suremontuotą tvarkingą 
1kambario butą Panevėžio g. 
37 kv. m. Kaina 26000 Eur. 
Tel. 8 682 31 499. Rokiškis
• Jaunuolyną 1 ha. Mišrus, 
apie 20 m. Rokiškio raj., 
Tumasonių km. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 623 39 570. 
Rokiškis
• Jaunuolyną. Vyraujantys 
lapuočiai. Apie 20 m. 
Du sklypai šalia vienas 
kito po 0,75 ha. Rokiškio 
raj., Pakapės km. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 623 39 570. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Juodupėje. 
3 iš 4 aukštų, namas 
renovuotas. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 604 18 595. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą 
Narkevičiaus g. 13, 
Kamajųuose, Rokiškio r. 
Trys kambariai ir virtuvė. 
Yra antrasis aukštas, 
balkonas. Be patogumų.         
Lauko rūsys. Ūkinis 
pastatas. Namų valda 15 a. 
Kaina 14000 Eur.  
Tel. 8 620 15 919. Rokiškis
• 1 kambario butą (28,52 kv. 
m.) 5-ame aukšte, Taikos g, 
1. Ir 6 a sodą Uljanavos k. 
Namelio nėra, tik pamatai. 
Tel. 8 683 77 826. Rokiškis
• Dviejų kambarių butą 
Panevėžio g., ketvirtas 
aukštas iš devynių. Namas 
renovuojamas, butas ne 
kraštinis,  langai per abi 
puses. Tel. 8 600 26 451. 
Rokiškis

NUOMA

• Tvarkinga šeima ieško 
išsinuomoti 3 kambarių butą 
mikrorajone. Gali būti su 
šiek tiek baldų.  
Tel. 8 624 67 789. Rokiškis
• Nemokamai išnuomočiau 2 
kambarių butą mikrorajone, 
kuriame reikėtų prižiūrėti 
pagyvenusią moterį.  
Tel. 8 678 23 100. Rokiškis
• Išnuomojamos komercinės 
paskirties patalpos Rokiškio 
mieste, Nepriklausomybės 
21. Pirmas aukštas. Patalpos 

naujai įrengtos, yra oro 
rekuperacinė sistema, oro 
kondicionierius, šildomos 
grindys. Patalpų plotas 40 
kv. m. Tel. 8 646 04 035. 
Rokiškis
• Išnuomojamas 2 kambarių 
butas 2-ame aukšte iš 5, P. 
Širvio g. Butas tvarkingas, 
ilgalaikė nuoma. Kaina 
200 Eur. Tel. 8 655 02 884. 
Vilnius
• Išnuomoju dviejų kambarių 
butą Laisvės g., Rokiškio 
m. Yra baldai, internetas, 
šaldytuvas, dujinė viryklė, 
skalbimo mašina ir kt. 
Trečias aukštas. Mėn. kaina 
150 Eur, depozitas už du 
mėn. bei mokesčiai už 
komunalines paslaugas.  
Tel. 8 615 23 066. Rokiškis
• Išsinuomosiu 1 kambario 
butą. Tel. 8 636 35 260. 
Rokiškis
• Išsinuomotume 1 kambario 
butą. Tel. 8 609 04 904. 
Rokiškis
• Išsinuomočiau garažą. 
Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 673 23 679. Rokiškis
• Ieškau skubiai išsinuomoti 
1 kambario butą Rokiškyje. 
Tel. 8 646 86 313. Rokiškis
• Ieškau 1 ar 2 kambarių 
buto nuomai mikrorajone. 
Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 694 17 474. Rokiškis

PASLAUGOS

• Ūkininko ūkis parduoda 
kokybiškai pagamintus šieno 

ir šienainio ritinius. Yra 
pašarų, tinkamų arkliams. 
Dideliais ir mažais kiekiais. 
Galimas pristatymas.  
Tel. 8 604 86 441. Rokiškis
• Vežame žvyrą, smėlį, 
skaldą, atsijas. Statybinio 
laužo, grunto išvežimas. 
Vežame mažais ir dideliais 
kiekiais, padidinto 
pravažumo transportu. 
Automobilių, krovinių, 
žemės ūkio technikos 
transportavimas. Savivarčio 
paslaugos.  
Tel. 8 604 86 441. Rokiškis
• Techninė pagalba kelyje. 
Avarinis automobilių 
atrakinimas. Sumaišyto kuro 
ištraukimas, išvalymas ir 
paruošimas eksploatacijai. 
Užvedimas išsikrovus 
akumuliatoriui.  
Tel. 8 604 86 441. Rokiškis
• Pavargote rūpintis kieto 
kuro sandėliavimu, katilinės 
švara ir tvarka? Pabodo 
dulkių ir dūmų kvapas? 
Norėtumėte ramiai miegoti 
visą naktį be naktinių 
pasimatymų su šildymo 
katilu? Kasdienius rūpesčius 
išsprendžia ir Jūsų norus 
pildo šilumos siurbliai! 
Tel. 8 605 68 654. Rokiškis

PERKA

• Brangiausiai superka 
monetas, banknotus, 
sendaikčius, karo relikvijas, 
durtuvus, šalmus, technikos 

dalis, sagtis, uniformas, 
nuotraukas, medalius, 
dėžutes, dujokaukes ir 
kitus reliktus, susijusius su 
kariuomene. Domina visi 
pasiūlymai.  
Tel. 8 655 66 611.  
Rokiškis
• Perka antikvarą, 
sendaikčius, militaristiką, 
senus dokumentus, 
nuotraukas, apdovanojimus, 
pinigus. Tel. 8 610 21 765. 
Rokiškis
• Perku 6 metrų viengubo 
pjovimo lentas su 
pristatymu.  
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Ieškau kas padovanotų 
senų fotografijų, atvirukų su 
Rokiškio, Rokiškio rajono, 
Kupiškio, Biržų vaizdais. 
Tel. 8 619 20 517. Rokiškis
• Ieškau, kas padovanotų 
didesnį kiekį knygų.  
Tel. 8 619 20 517. Rokiškis
• Gal kas galėtu padovanoti 
virtuvines spinteles, 
miegamą kampą ar dvigulę 
lovą. Gal kas keičia grindis 
ir atiduoda linoleumą ar 
laminatą, tapetus. Būsime 
dėkingi už pagalbą šeimai, 
galime ir nebrangiai 
nupirkti. Tel. 8 616 27 809. 
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Prižiūrėtą, geros būklės 
maitinimo kėdutę. 
Reguliuojamas aukštis, 
atlošą galima palenkti. 
Apačioje yra tinklelis 
susidėti daiktams. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 621 95 444. 
Rokiškis
• Labai manevringą 
vežimėlį Zippy Verdi 3in1. 
Pripučiami ratai. Komplekte: 
lopšys, automobilinė kėdutė, 
sportinė dalis, krepšys, 
apsauga nuo vabzdžių ir 
lietaus. Galime atvežti į 
Rokiškį ar Kupiškį. Kaina 
25 Eur. Tel. 8 692 46 231. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Trifazį diskinį pjūklą ir 
obliavimo stakles.  
Tel. 8 610 17 664. Rokiškis
• Medines lauko dailylentes. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Įvairaus pjovimo medieną. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Dvi betoninių šulinių žiedų 
ir dangčių gamybos formas. 
Tel. 8 615 19 401. Kupiškis
• Trifazį diskinį pjūklą su 
obliavimo velenu. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 600 52 867. 
Rokiškis
• Naudotą šiferinę 
beasbestinę stogo dangą. 
Rudos spalvos. 100 vnt. 
lapų. 5 Eur/vnt.  
Tel. 8 624 69 824. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Tvarkingą traktoriuką 
Murray su 15,5 Brigso 
varikliu. Dėka tvarkinga 107 
pločio, peiliai nauji, pavaros 
valdomos koja. Viskas 
veikia. Kaina 1130 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Nedaug naudotą elektrinę 
žoliapjovę. Kaina 45 Eur. 
Tel. 8 682 31 964.  
Rokiškis
• Elektrinę žoliapjovę. 
Nedidelė, su dviem ratukais, 
patogu apipjauti žolę apie 
krūmus, tujas, obelis. 
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Laisvės g.13

Dusetos. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS
• VW Golf 5. 2005 m., 2,0 l, 
55 kW,  dyzelis, TA 2023-
04. Variklio defektas. Kaina 
950 Eur. Tel. 8 609 94 872. 
Rokiškis
• Tvarkingą moterišką 
dviratį. Žemas rėmas, 3 
pavaros, kojiniai stabdžiai, 
ratai dideli 28. Pagamintas 
Vokietijoje.  
Tel. 8 659 64 181. Rokiškis
• Audi A4 B6. 2002 m., 
1,9 l, 96 kW, TA neseniai 
atlikta. Naujas sankabos 
komplektas su smagračių. 
Kaina 1550 Eur.  
Tel. 8 607 37 032. Rokiškis
• BMW 530 E39. 3 l, 135 
kW, TA galioja dar pusantrų 
metų. Važiuoklė tvarkinga, 
viskas naujai pakeista. 
Reikia kosmetinio remonto. 
Kaina derinama. Kaina 
900 Eur. Tel. 8 620 25 812. 
Rokiškis
• Audi A4. TA dar metams. 
Yra kablys, visi elektriniai 
langai. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 
550 Eur. Tel. 8 628 98 127. 
Rokiškis
• 1997 m. Audi A6 C5. 
1,9 l, 81 kW, TA dar 
daugiau nei metams. 
Kėbule yra pabraižymų, 
paviršutinių rūdelių. Yra 
smulkių defektų, bet 
važiuoti netrukdo. Pridedu 
galines kaladėles ir galines 
apynaujas padangas, 
priekinės pakeistos. Kaina 
derinama. Kaina 1050 Eur. 
Tel. 8 656 75 423. Rokiškis
• VW Golf, 2000 m., 1,9 l, 
66 kW, dyzelis, universalas, 
TA iki 2023-06-03.  
Tel. 8 655 08 291. Rokiškis
• Opel Zafira, 2002 m., 
dyzelis, nauja TA. Kaina 
750 Eur. Tel. 8 621 72 973. 
Rokiškis
• VW Touran, 2006 m., 1,9 
l, TDI, 77 kW.  

Tel. 8 699 90 529. Rokiškis
• Audi 80. 1990 m., 1,8 l, 66 
kW, TA 2022-05. Prižiūrėta, 
yra smulkių kėbulo rūdijimo 
ir važiuoklės defektų. 
Variklis dirba puikiai. 2020 
m. rudenį buvo pakeistos 
vožtuvų gumelės ir tepalai 
su filtrais. 2018 m. rudenį 
pakeisti visi diržai. Kaina 
380 Eur. Tel. 8 608 96 623. 
Rokiškis

Rokiškio rajono savivaldybės admi-
nistracija skelbia konkursą į Rokiškio 
rajono savivaldybės administracijos 
Turto valdymo ir ūkio skyriaus vy-
riausiojo specialisto (koeficientas – 
7,40, karjeros valstybės tarnautojas) 

pareigoms užimti. 
Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savival-
dybės interneto svetainėje adresu http://www.
rokiskis.lt.

Užs. 1448
TRANSPORTO PRIEMONIŲ 

DALYS

• Ratlankius R15 Dacia. Su 
davikliais. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 606 14 217. Rokiškis
• VW Passat B5 galinį kablį. 
Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 608 20 977. Rokiškis
• Skardinius ratlankius 
su geromis žieminėmis 
padangomis R14 Audi 80. 
Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 662 44 126. Anykščiai
• Audi 80 B4, 1,9 l, TDI 
variklį. Tel. 8 662 44 126. 
Anykščiai
• 2002 m. Renault Scenic 
dalimis. Galinį tiltą, 
žibintus, radiatorių, kablį, 
ratus ir kitas dalis.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• 2001 m. Opel Zafira 
dalimis. Žibintus, sankabą, 
granatas, guolius ir kitas 
dalis. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Opel Meriva padangas 
Falken 2020 m., 8 mm. 
Beveik naujos su skardomis 
R15 4/100. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 685 75 884.  
Rokiškis
• Dalimis Ford C-Max. 2006 
m., 1,6 l, 80 kW, dyzelinas. 
Tel. 8 623 03 533.  
Rokiškis
• Dalimis Audi A6. 1999 m., 
1,9 l, TDI, 81 kW.  
Tel. 8 623 03 533. Rokiškis
• Ratlankius R15 BMW. 
Centrinė 72,6, tarpai tarp 
skylių 5x120. Padangos 
sudėvėtos. Kaina 90 Eur. 
Tel. 8 676 46 971. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA
• Tvarkingą LG 50PC55, 
55 colių įstrižainės. 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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• T-25. Originalus 1993 m., 
1200 mot/val. Kaina 4100 
Eur. Tel. 8 682 11 626. 
Rokiškis
• Prancūzišką Renault 
traktorių. 60 AJ. Vientiltis, 
12 bėgių, du darbiniai 
velenai, hidraulis. Kaina 
3500 Eur. Kultivatorių, 3 m 
pločio. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 687 84 925. Rokiškis
• Plūgą dviejų korpusų, 
didžiąsias akėčias, Zid 
variklį. Tel. 8 614 19 157. 
Rokiškis
• Naudotą, prižiūrėtą, 
nereikalaujančią invensticijų 
3 m sėjamąją Idea. Guminis 
volas, diskinė.  
Tel. 8 616 91 496. Rokiškis
• Vienos vagos bulvių 
kasamąją. Kaina derinama. 
Kaina 280 Eur.  
Tel. 8 620 63 271. Rokiškis
• Kardaną T-40. Kaina 55 
Eur. Tel. 8 620 55 819. 
Rokiškis
• Prie traktoriaus šakoms 
kapoklę. Kaina 270 Eur.  
Tel. 8 620 55 819. Rokiškis
• Tvarkingą, dirbančią, 
vienvagę transporterinę 
bulvių kasamąją. Kaina 
650 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis

Ieškokite prekybos
centruose!

Būsto kainos per ketvirtį padidėjo 3,4 proc.
Lietuvoje būsto kainos 

antrąjį ketvirtį, palygin-
ti su šių metų pirmuoju 
ketvirčiu, padidėjo 3,4 
proc., pranešė Statistikos 
departamentas.

Naujos statybos būstai 
pabrango 2,6 proc. – tiek 
brango tiek butai daugi-
abučiuose namuose, tiek 
vienbučiai ir dvibučiai na-
mai. Ankstesnės statybos 

būstai pabrango 3,9 proc., iš 
jų butai daugiabučiuose na-
muose – 4,7 proc., vienbu-
čiai ir dvibučiai namai – 1,8 
procento.

Antrąjį ketvirtį, palyginti 
su tuo pačiu 2020-ųjų laiko-
tarpiu, būsto kainos padidėjo 
13,3 procento. Naujos staty-
bos būstai per metus pabran-
go 12,5 proc., senesnės sta-
tybos būstai – 14 procentų.

Naujos statybos butai dau-

giabučiuose namuose per 
metus pabrango 13 proc., 
vienbučiai ir dvibučiai na-
mai – 11,3 proc., senesnės 
statybos – atitinkamai 15,1 
proc. ir 10,8 procento.

Vilniaus mieste naujos 
statybos būstai per ketvirtį 
pabrango 1,9 proc., per me-
tus – 11,1 proc., ankstesnės 
statybos – atitinkamai 4,4 
proc. ir 15 procentų.

BNS inform.

G. Nausėda Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi 
apdovanojo beveik 40 žydų gelbėtojų

Prezidentas Gitanas 
Nausėda Žūvančiųjų gel-
bėjimo kryžiumi apdova-
nojo beveik keturias de-
šimtis žydų gelbėtojų.

Penktadienį pasirašytu 
dekretu valstybės apdo-
vanojimai skirti Lietuvos 
žydų genocido atminimo 
dienos proga.

Jais pagerbti 37 asme-

nys, „kurie, nepaisydami mir-
tino pavojaus sau ir šeimai, 
Antrojo pasaulinio karo me-
tais gelbėjo žydus nuo nacių 
genocido“.

Beveik visi asmenys apdo-
vanoti po mirties.

Šiemet sueina 80 metų 
nuo žydų genocido Lietuvoje 
pradžios. Be to, rugsėjo 23-
iąją minima Lietuvos žydų 
genocido atminimo diena. 

Tą dieną 1943 metais likvi-
duotas Vilniaus žydų getas.

Antrojo pasaulinio karo 
metais Lietuvoje nužudyta 
apie 195 tūkst. žydų.

Lietuvos gyventojų ge-
nocido ir rezistencijos ty-
rimo centro duomenimis, 
iki Antrojo pasaulinio karo 
Lietuvoje gyveno apie 208 
tūkst. žydų.

BNS inform.

Pasieniečių šuo surado dingusį 8 metų vaiką
Druskininkų užkardoje 

tarnaujantis belgų aviganis 
Goras Varėnos rajone surado 
netikėtai dingusį aštuonerių 
berniuką.

Vaikas, kurio ieškojo ir Vals-
tybės sienos apsaugos tarnybos 
(VSAT) sraigtasparnio įgula, ap-

tiktas Ūlos upės pakrantėje, bren-
dantis seklioje vietoje. Berniukas 
su tėvais leido laiką gamtoje, o 
vėliau dingo iš jų akiračio. Poli-
cijai į pagalbą atsiųstos VSAT pa-
jėgos – Druskininkų užkardos ki-
nologas su belgų aviganiu Goru ir 
Aviacijos valdybos sraigtasparnis 

„Eurocopter“. Po poros valandų 
Goro vedina pareigūnų grupė 
pasiekė Ūlos upės pakrantę. Čia 
Goras lojimu pranešė aptikęs 
žmogų. Berniukas perduotas 
atvykusiems tėvams. Medikų 
pagalbos jam neprireikė.

BNS inform.
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Rugsėjo 14 d. Naktį 6

Dieną 18
V, 
4-9 m/s

Rugsėjo 15 d. Naktį 5
Dieną 16

Š,
1-5 m/s

Rugsėjo 16 d. Naktį 10
Dieną 14

R,
2-6 m/s

Orų prognozė rugsėjo 14-16 d.

Dviragio ežero saloje iškilusi 
Šv. Kryžiaus bažnyčia sutvarkyta – 
tai vienas gražiausių medinių 
neogotikos pastatų

Salų (Rokiškio r.) dva-
ro Šv. Kryžiaus bažnyčia 
įsikūrusi unikalioje vieto-
je – Dviragio ežero saloje. 
Nepaisant prabėgusio šim-
tmečio ir praūžusių karų, 
bažnyčia išsaugojo statybos 
laikotarpio architektūros 
vientisumą, nors po Pir-
mojo pasaulinio karo teko 
tvarkyti nukentėjusias sie-
nas, skliautus, bokštelius, 
vėliau – perdengti stogą, at-
likti kitus remonto darbus.

Dar vienas remonto darbų 
etapas baigėsi šiais metais. 
Kultūros infrastruktūros cen-
tro (KIC) užsakymu organi-
zuoti stogo ir fasadų tvarky-
bos (remonto, restauravimo, 
avarijos grėsmės pašalinimo) 
darbai.

2018 metų rugsėjį pradėti 
darbai baigti šią liepą. Pa-
rapijiečiai ir po Lietuvą ke-
liaujantys užsienio bei mūsų 
šalies turistai vėl gali grožėtis 
šiuo autentišku statiniu.

Vienas gražiausių medinių 
neogotikos pastatų Lietuvoje

Dabartinė Rokiškio rajono 
teritorija, kurioje stovi Salų 
bažnyčia, priklausė Lietuvos 
Didžiajam kunigaikščiui. 
Lenkijos ir Lietuvos didy-
sis kunigaikštis Žygimantas 
Senasis šių apylinkių žemes 
pradėjo dovanoti savo gimi-
naičiams. Salos, kaip rašoma 
Strijkovskio kronikoje, atite-
ko Radviloms, o vėliau – Mo-
rikoniams.

Salų dvaro savininkas 
Ignotas Morikonis 1781 me-
tais pastatė jame pirmą me-
dinę Šv. Kryžiaus bažnyčią. 
Vėliau dvarą paveldėjo jo 
sūnus Liucijonas Morikonis, 
o šis jį pardavė Tyzenhau-
zams. L. Morikonis planavo 

pastatyti dvare naują mūrinę 
bažnyčią, net buvo parengęs 
jos projektą, bet dvarą įsigiję 
naujieji savininkai šių darbų 
nebetęsė.

Valdant Tyzenhauzams 
dvaras suklestėjo, tapo apy-
linkių kultūros centru. Deja, 
mirus grafui, šis aukso am-
žius baigėsi. Dvarą paveldėjo 
grafo sesuo Marija, ištekė-
jusi už Rokiškyje gyvenusio 
Aleksandro Pšezdzieckio. Pa-
skutinis dvaro savininkas 
buvo Reinoldijus Pšezdziec-
kis, Marijos anūkas.

Visgi 1887-1888 metais, 
klebono Kušleikos rūpesčiu, 
finansuojant Marijai Tyzen-
hauzaitei ir padedant parapi-
jiečiams, Salose iškilo nauja 
medinė bažnyčia, pastatyta 
iš tašyto medžio ant mūrinių 
pamatų.

Bažnyčia yra neogotikinė, 
lotyniškojo kryžiaus plano, 
trijų navų. Joje įrengti trys 
mediniai altoriai, didžiojo al-
toriaus centre – Nukryžiuotojo 
skulptūra, šoninėse navose yra 
Skausmingosios Dievo Moti-
nos ir Jėzaus Kristaus altoriai.

Bažnyčios projekto auto-
rius – austras Georgas Werne-
ris, suprojektavęs ir Rokiškio 
bažnyčią. Salų bažnyčia – 
vienas gražiausių ir profesio-
naliausiai sukurtų jo medinių 
neogotikos pastatų Lietuvoje.

Prieš pradedant tvarkybos 
darbus atlikti išsamūs tyrimai

Prieš pradedant 2018 me-
tais Salų bažnyčios tvarkybos 
darbus buvo atlikti išsamūs 
archeologiniai, istoriniai, po-
lichrominiai, cheminiai ir kiti 
statinio tyrimai.

„Buvo nustatyta, kad 
pastato sienų medinių kons-
trukcijų būklė jau artėja prie 
avarinės, kai kuriose zonose 

puvinys ar medienos gry-
bas pažeidęs visą sienojų 
skerspjūvį. Bažnyčios apka-
lo lentos daugelyje zonų pa-
žeistos biologinių kenkėjų, 
susidėvėjusios, jie pakenkė ir 
statinio interjerą. Visi pastato 
apatiniai vainikai pažeisti pu-
vinio, pamatai paveikti įšalo 
ir vietomis išsikraipę“, – apie 
statinio būklę prieš remontą 
pasakojo Jonas Volodko, KIC 
techninės priežiūros projekto 
vadovas.

Įvertinus situaciją buvo pa-
teiktas ilgas sąrašas tvarkybos 
darbų sprendinių – ką padary-
ti, kad būtų maksimaliai išsau-
gotos ir kuo geriau atskleistos 
vertingosios statinio savybės. 
Tvarkybos projekte buvo iš-
samiai išdėstyti bažnyčios 
pastatų pamatų mūro, sienų ir 
medinių konstrukcijų bei išo-
rės apdailos, bokštų konstruk-
cijų ir išorės apdailos, stogo 
konstrukcijų, stogo dangos bei 
lietaus nuvedimo sistemos, 
langų, lauko durų bei laiptų, 
kalvių darbo gaminių (kryžių, 
grotų) tvarkymo darbai bei 
apsaugos techninių priemonių 
– žaibosaugos įrengimo spren-
diniai.

Visi šie darbai buvo pa-
daryti laikantis suplanuotų 
terminų, juos atliko UAB 
„Rokiškio apdaila“. Salų Šv. 
Kryžiaus bažnyčios tvarky-
bos projektas įgyvendintas re-
miantis Lietuvos Respublikos 
ir Šventojo sosto sutartimi dėl 
bendradarbiavimo švietimo ir 
kultūros srityje.

*Bažnyčios istorija surašy-
ta pagal istorinių tyrimų duo-
menis, užfiksuotus tvarkybos 
projekto aiškinamajame rašte.

Vaida Samuolytė,
Kultūros infrastruktūros

 centras
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Rokiškio miesto gimtadienis: švęskime kartu!

 Rokiškio miesto 522 
-asis Gimtadienis jau šį 
savaitgalį, rugsėjo 18 ir 
19 dienomis ruošiama 
jungtinė kultūrinė, me-
ninė ir sportinė dovana. 

Gyvename išskirtiniu lai-
kotarpiu, tad, žinoma, teks 
laikytis saugaus atstumo ir 
kitų neišvengiamų ribojimų, 
tačiau svarbiausia, kad mes 
ir vėl galėsime patirti buvi-
mo kartu džiaugsmą. Dėlio-
jami paskutiniai šventinės 
programos akcentai: laukia 
daug  įspūdingų reginių, 
gražių kultūrinių ir aktyvių 
sportinių renginių bei malo-
nių staigmenų.

Šventinį šeštadienį Ne-
priklausomybės aikštėje 
nuo 11 valandos žvalumo 
visai dienai suteiks tradici-
niai ir mėgstami Sporto pus-
ryčiai: krepšinio konkursai, 
šachmatai, šaudymas, gol-
fas, energingas Zumba pus-
valandukas jau trečius me-
tus organizuojamą bėgimą 
„Dvaro mylia“ ir dar daug 
daugiau sportinės veiklos, 
kurią organizuoja Rokiš-
kio rajono kūno kultūros ir 
sporto centras. Nuo 11 va-
landos kviečiame registruo-
tis į jau trečius metus orga-
nizuojamą bėgimą „Dvaro 
mylia“ (465 m.), kuris star-
tuoja  11.30. Nuo 12 valan-
dos  Paspirtukų estafetė vai-
kams. Tad kviečiame burtis 
į komandas: vieną komandą 
sudaro sudaro 3 vaikai, rei-
kia turėti savo paspirtuką ir 
apsaugas. 

Velykalnio parke 13 va-
landą Šokių su šunimis var-
žybos. Šių varžybų tikslas – 
paskatinti šunų savininkus, 
dresuotojus ir vedlius tobu-
linti ir gilinti savo įgūdžius. 
Šokių su šunimis ( freestyle) 
varžybų tikslas – kad šeimi-
ninkas sugalvotų ir kartu su 
augintiniu atliktų meninį pa-
sirodymą skambant muzikai 
bei pristatytų pasirodymą. 

Stebėti varžybas kviečiami 
visi, o ypatingai, tie, kurie 
jau neįsivaizduoja savo gy-
venimo be augintinio, ir tie, 
kurie šiuo metu jo neturi ir 
svarsto, ar įsigyti. 

Nuo 17 valandos šven-
tės veiksmas Rokiškio 
krašto muziejaus aikštėje. 
Pramogų ir kūrybos saloje 
jūsų lauks įvairios oazės, 
skirtos visiems: mugė, edu-
kacinės programos, atrak-
cionų parkas, spalvingas 
Burbulų Dėdė, Pabėgimo 
kambarys. Bajorų lėlių te-
atras ČIZ pakvies į Žaislų 
kiemą, Panemunėlio ben-
druomenė - į Lino kelią, 
Rokiškio turizmo ir amatų 
informacijos centras siūlo 
išbandyti Molio dirbtuves, 
Krašto muziejus intriguoja 
atrakcija „Pagauk auksinę 
žuvelę“, Juozo Keliuočio 
viešoji biblioteka įrengs 
Lauko skaityklėlę, Jaunimo 
centras ruošia dvi paslaptin-
gas edukacines programas, 
Rokiškio STEAM centras 
organizuoja Robotikos 
dirbtuves ir Robotų kovas,  
o Rokiškio kultūros centro 
komandos įkūnyti persona-
žai Begemotas iš Madagas-
karo, Olafas iš Ledo šalies, 
Pelytė Minė, Supermenas ir 
Šrekas su Fiona mažuosius 
kvies dalyvauti užduotyse 
su apdovanojimais - kvie-
timais į pasirinktą, čia pat 
veikiantį, Afrikos arba An-
tarktidos barą, kuriuose nu-
galėtojų lauks rėmėjo AB 
“Rokiškio sūris” saldžioji 
produkcija. 

17 valandą  prasidės ir 
Rokiškio kultūros centro 
meno kolektyvų koncertas 
„Šventė“. Koncertines pro-
gramas atliks kolektyvai: 
Moterų choras „Medeina“, 
Vyrų vokalinis ansamblis, 
charizmatiškoji vaikų vo-
kalinė grupė „Akoladė“ ir 
vokalinė grupė „Bella Fa“. 

18 valandą  Rokiškio jau-
nimo koncertas „Žvaigždžių 

valanda“. Išgirsime jaunus 
žmones, kurie pradėję mu-
zikinį kelią Rokiškyje, tęsia 
jį ir toliau, tad valandą gyvo 
garso dovanoja visai nese-
niai susikūrusi grupė „Bar-
dakas”, Viktorija Krivickai-

tė, Jovita Dilytė ir Harolas 
Meilus.

19 valandą prasideda di-
dysis vakaro koncertas „Ro-
kiškis švenčia!“. Įvairaus 
amžiaus mėgstama grupė su 
Steponu Januška gros įvai-

riausių stilių muziką skirtą 
išrankiausiems skoniams. 

Merginų grupės „Queens 
of Roses“  atliekamoje pro-
gramoje skambės žymiau-
sių visų laikų scenos divų 
Whitney Houston, Aretha 

Franklin, Etta James, Tina 
Turner, Rihanna, Adele, 
Lady Gaga ir pačių atlikėjų 
kūrybos dainos. Šios grupės 
pasirodymą vainikuos fejer-
verkai.

Į 14 p.
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Rugsėjo 14-oji, 
penktadienis, 

38 savaitė
Iki Naujųjų liko 108 dienos
Šv. Kryžiaus išaukštinimas

Saulė teka 6.47 val., 
leidžiasi 19.42 val. 

Dienos ilgumas 12.55 val. 
Mėnulis – priešpilnis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

 Eisvina, Eisvinas, Eisvinė, 
Krescencijus.

Rytoj:  Nikodemas, Rimgailė, 
Viskanta, Viskantas, Vismantas, 

Vismantė, Vismilas, Vismilė, 
Visminas, Visminė.

Poryt:  Edita, Eufema, Eufemija, 
Gediminas, Jogintė, Kornelija, 

Kornelijus, Liaudvilas, Liaudvilė, 
Pimė, Rimgaudas.

Dienos citata
„Žmogus nėra laisvas, 

jei negali įsakinėti pats sau“ 
(Pitagoras).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1741 m. po 23 dienų neper-
traukiamo darbo vokiečių kilmės 
anglų kompozitorius Georgas 
Frydrichas Hendelis baigė orato-
riją „Mesijas“.

1752 m. Didžiojoje Britanijoje 
ir jos kolonijose pradėjo galioti 
Grigaliaus kalendorius. Siekiant 
ištaisyti neatitikimą tarp Griga-
liaus ir anksčiau galiojusio Juli-
jaus kalendoriaus, buvo „išmesta“ 
11 dienų.

1812 m. Napoleonas įžengė 
į Maskvą, o pasitraukiantys rusai 
padegė miestą. Gaisras Rusijos 
sostinėje siautėjo iki rugsėjo 19 
dienos ir sunaikino didelę dalį 
miesto.

1927 m. Prancūzijos Nicos 
mieste tragiškai žuvo legendinė 
JAV baleto šokėja Izadora Dun-
kan. Ją pasmaugė į atviro auto-
mobilio ratą įsisukęs šalikas, kurį 
ji ryšėjo ant kaklo.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1557 m. Pasvalyje pasirašyta Lie-
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir 
Livonijos ordino sutartis dėl karinės 
sąjungos prieš rusų valstybę.

1697 m. Augustas II karūnuotas 
Lenkijos ir Lietuvos karaliumi.

1991 m. Vilniuje lankėsi JAV vals-
tybės sekretorius Džeimsas Beikeris.

1993 m. darbą pradėjo Nacionali-
nė vertybinių popierių birža..

Post scriptum
Balsas iš burnos – 

kaip žvirblis iš tarbos:
 išskrido, nepagausi.

Varškiniai rabarbarų sausainiai
Ingredientai:
•  180 gramų 9 proc. riebumo varškės 
• 3 rabarbarų stiebai
• 140 gramų miltų
• 80 gramų sviesto
• 80 gramų cukraus (arba pagal skonį)
• 1 šaukštelis kepimo miltelių
• 1 šaukštelis cinamono
• 1 kiaušinis (arba šiek tiek pieno)

Gaminimas:
Į dubenį sudėti varškę, trečdalį cukraus ir 
kubeliais supjaustytą kambario tempera-

tūros sviestą. Šakute arba mediniu šaukštu viską gerai ištrinti. Sudėti miltus, sumaišytus 
su kepimo milteliais. Pirmiausia išmaišyti šaukštu, kad miltai tolygiai pasiskirstytų, o tada 
rankomis išminkyti tešlą, kad būtų vientisa. Bet neminkykite per ilgai, nes sviestas ims tirpti 
ir tešla lips prie rankų. Tešlą suspausti į kamuolį, tada kamuolį suploti į plokščią diską ir 
padėti į šaldytuvą 15-20 minučių. Likusį cukrų sumaišyti su cinamonu. Rabarbarus nulupti 
ir supjaustyti daugmaž 6 cm ilgio griežinėliais. Kiaušinį lengvai paplakti. Atšalusią tešlą ant 
miltuoto paviršiaus iškočioti į 2-3 mm storio lakštą. Jį supjaustyti stačiakampiais. Kiekvieną 
rabarbaro gabalėlį apvolioti cukraus ir cinamono mišinyje ir įsukti į tešlos stačiakampį. 
Tešlos sujungimą užspaudyti šakute, kad kepant neišsivyniotų.  Kiekvieną sausainį aptepti 
kiaušinio plakiniu ir apvolioti cukraus ir cinamono mišinyje. Dėti ant kepimo popieriumi 
išklotos skardos, paliekant tarp sausainių bent į 5 cm tarpelius, nes kepdami jie kils. Kepti 
iki 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 20-25 minutes, kol gražiai paruduos.

Rokiškio miesto 
gimtadienis: 
švęskime kartu!

Iš 13 p.
O po jų – neabejotinai 

dovana ne tik Rokiškiui, 
bet ir auditorijai iš aplin-
kinių miestų - „Beissoul 
& Einius“– elektroninės 
popmuzikos bei dizainerių 
duetas. Net neabejojame, 
kad ekstravagantiškojo 
elektroninės muzikos du-
eto „Beissoul & Einius” 
pasirodymo ir susirinkusių 
šios grupės gerbėjų dėka 
šių metų šventės kulmi-
nacija primins milžinišką 
diskoteką.

22 val. Rokiškio krašto 
muziejaus parke Elektro-
ninės muzikos koncertas 
– „Memento 2021“. Tra-
dicija tampanti kultūriškai 
reikšmingų renginių serija 
ir antrasis Alchemikų gim-
tadienis - viename. 

Rugsėjo 19 dieną nuo 
8 valandos Nepriklauso-
mybės aikštėje šurmuliuos 
Šventinė mugė. Rokiškio 
Šv. apaštalo evangelisto 
Mato bažnyčioje Šv. Mato 
atlaidai  9 valandą.

15 val. laukia ypatin-
ga iškilmė Rokiškio Šv. 
apaštalo evangelisto Mato 
bažnyčioje -  už ypatingus 
nuopelnus bei pastangas ir 
išskirtinį indėlį į Rokiškio 
krašto paveldo saugojimą 
ir puoselėjimą bei Rokiš-
kio krašto bendruomenės 
stiprinimą Rokiškio kraš-
to Garbės piliečio regalijų 
įteikimas parapijos klebo-
nui dekanui Eimantui No-
vikui.

Po šventinės ceremoni-
jos - didingas XXII Tarp-
tautinis vargonų muzikos 
festivalio koncertas, kuria-
me koncertinę programą 
atliks Berniukų ir jaunuolių 
choras „Dagilėlis“ ir Lietu-
vos nacionalinės filharmo-
nijos kamerinis ansamblis 

Musica humana“.
Šią dieną taip pat  lau-

kia Rokiškio kultūros cen-
tro naujiena - Teatralizuoti 
pasivaikščiojimai: kas dar 
neišbandėte, o tik girdėjote 
apie šią originalią progra-
mą – miesto Gimtadienis 
tam puiki proga, nes pasi-
vaikščiojimai rengiami pa-
skutinį kartą šiais metais. 
Tad skirkite teatralizuotą 
pasimatymą savo antrai pu-
sei, šeimai, kviečiame re-
gistruotis ir miesto svečius.  
Nuo Rokiškio krašto dvaro 
13.30 val. Teatralizuotas 
pasivaikščiojimas „Sofija 
ir Imperatorius“. 15.30 val.  
Rokiškio miesto Nepri-
klausomybės aikštėje, ties 
Tyzenhauzų alėjos pradžia 
Teatralizuotas pasivaikš-
čiojimas „Didžioji Rokiš-
kio vardo paslaptis“.

522-ojo miesto gimta-
dienio proga Rokiškio rajo-
no savivaldybė organizuoja 
nemokamą pavėžėjimą į 
miesto šventę: Transportas 
išvyks iš seniūnijų centrų 
17 val., atgal nuo Rokiškio 
krašto muziejaus 22 val.

 Miestiečiams ir mies-
to svečiams belieka laukti 
šventės, dalyvauti ir  pajus-
ti bendruomeniškumą, kū-
rybiškumą ir dalintis gera 
nuotaika.

Atkreipiame dėmesį, kad 
gimtadienio šventės planas 
gali keistis dėl šalyje pa-
blogėjusios epidemiologi-
nės situacijos.

Dėmesio! Žiūrovai pri-
valo laikytis tuo metu 
galiojančių LR Vyriausy-
bės ekstremalių situacijų 
komisijos sprendimų. As-
menys, nesilaikantys jų, 
nebus įleidžiami į renginį.

Rokiškio 
kultūros centro

inform.

Mokyklose ir darželiuose nuo rugsėjo registruota 
per 40 koronaviruso protrūkių

 Nuo rugsėjo registruoti 42 
protrūkiai ugdymo įstaigose, 
apie 90 proc. jų – mokyklose, 
dešimtadalis – darželiuose, 
skelbia Nacionalinis visuome-
nės sveikatos centras (NVSC).

Centro pateiktais duomeni-

mis, iš viso su šiais 42 protrūkiais 
siejami 126 atvejai, devyni iš de-
šimties yra pirminiai, t.y. kai užsi-
krėtė vaikai ar darbuotojai, likusi 
dalis – šeimų nariai.Izoliuotas 1021 
didelės rizikos sąlytį turėjęs asmuo, 
siejamas būtent su šiais protrūkiais. 
Dar 230 asmenų, vertinama, turėjo 

mažos rizikos sąlytį. Protrūkiai 
tiek mokyklose, tiek darželiuose 
nėra skaitlingi – didžiojoje daly-
je jų registruota po 2-3 susijusius 
atvejus.Atvejų registruota beveik 
visose apskrityse, gausiau Kauno, 
Šiaulių ir Klaipėdos.

BNS inform.
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AVINAS. Pa-
galiau galėsite 
lengviau atsi-
kvėpti, nusimesti 
įtampos, nebaig-

tų ir nesibaigiančių darbų 
naštą. Ir asmeninio gyvenimo 
problemų naštą. Pagaliau ga-
lėsite užsiimti darbais, kurie 
jus iš tiesų džiugins. Laukia 
produktyvus metas, dova-
nosiantis nemažai perspek-
tyvų. Kukliau išlaidaukite, 
nes galite likti be lėšų kaip 
tik tuomet, kai jos bus bū-
tinos. Dalį pinigų atidėkite, 
neišlaidaukite nebūtiniems 
daiktams. Susikurkite biu-
džeto skaičiuoklę. Savaitgalį 
skirkite poilsiui. Jums jo labai 
reikia, kad apmąstytumėte to-
limesnes perspektyvas, nau-
jai pažvelgtumėte į iškilusias 
problemas. Skirkite laiko ir 
dėmesio šeimai.

J A U T I S . 
Negatyvios nuo-
taikos į jūsų gy-
venimą pritraukia 
sunkias mintis 

ir nepalankius įvykius, todėl 
venkite jų. Jei kažkas nerami-
na, supraskite, kad anksčiau ar 
vėliau nemalonumai baigsis, 
todėl paleiskite blogas mintis ir 
nuostatas. Verčiau kurkite sau 
mažas šventes, neatsisakykite 
nedidelių malonumų. Praleis-
kite daugiau laiko gamtoje, iš-
eikite su draugais pasivaikščio-
ti. Netrukus pamatysite, kaip 
gera nuotaika ir pozityvumas 
keičia jūsų aplinką. Ir savait-
galį praleiskite darydami tai, 
kas džiugina, teikia malonumą. 
Jokiu būdu nesiimkite tvarkyti 
nebaigtų darbo reikalų. 

D V Y N I A I . 
Laukia sunkus ir 
įtemptas, įvykių 
kupinas laikas. 
Kad gautumėte 

tai, ko norite, turėsite labai pa-
sistengti. Nevenkite pažinčių: 
šiomis dienomis jos atrodys 
nereikšmingos, bet labai pra-
vers ateityje.Skirkite daugiau 
laiko bendravimui. Semkitės 
iš to energijos, motyvacijos 
– jums to labai trūksta. Ven-
kite ginčų, trikdyti harmoniją. 
Jums nebūtina visam pasauliui 
įrodyti savo teisumą. Norėsite 
audringos veiklos, bet šią sa-
vaitę naujų darbų imtis nepa-
tartina. Savaitgalį įsiklausyki-
te į savo vidinį balsą. Darykite 
taip, kaip atrodo teisinga jums, 
o ne aplinkiniams. Sekmadie-
nį skirkite laiko dvasiniam to-
bulėjimui.   

V Ė Ž Y S . 
Darbui, verslui ir 
karjerai palanki 
savaitė. Jums bus 
atviros visos du-

rys, savaitė bus kupina įdomių 
ir palankių galimybių. Atsivers 
bendravimo, mokymosi, naujų 
pažinčių perspektyvos, norėsite 
keliauti, pasisemti naujų įspū-

Astrologinė prognozė savaitei 
džių. Palanku kelti tikslus atei-
čiai ir planuoti jų įgyvendinimą. 
Palankus metas pirkti bilietus, 
užsisakyti viešbutį kelionei į 
užsienį artimiausiu metu. Sa-
vaitgalį leiskite gamtoje. Pasi-
jusite energingesni, pasisemsite 
įspūdžių ir puikių emocijų. Šeš-
tadienį raskite laiko geriausiems 
draugams. Sekmadienį skirkite 
sau ir savo poreikiams.

L I Ū T A S . 
Laukia nemalo-
nus laikas: svei-
katos problemų 
revizija. Daug 

kentėte ir vilkinote, todėl tie-
siog būtina rasti laiko vizitui 
pas gydytoją. O ketvirtadie-
nį palankus metas aplankyti 
odontologą. Savaitė kupina 
buitinių ir asmeninių reikalų 
bei problemų. Neatidėliokite 
jų sprendimų, geriau skirki-
te laiko iš karto. Penktadienį 
nepraraskite budrumo kely-
je – ten galimi nemalonumai. 
Savaitgalį laukia daug chaoso 
ir veiksmo. Visgi tai įdomių su-
sitikimų, įkvepiančio bendra-
vimo ir įdomių naujienų metas. 
Kelkitės anksčiau, kad spėtu-
mėte įgyvendinti savo planus. 
Raskite laiko savitvarkai.

MERGELĖ.  
Savaitės pradžia 
prabėgs labai 
greitai. Būsite 
užimtas gausybe 

reikalų ir svarbiomis užduo-
timis, kurios užims didžiąją 
jūsų laiko dalį. Savaitės vidu-
rys palankus studijoms, naujų 
dalykų pažinimui, profesiniam 
tobulėjimui. Užsirašykite į 
kursus, kuriuose seniai norėjo-
te būti, pradėkite mokytis už-
sienio kalbos. Nurimsite, paju-
site pasitikėjimo savimi ir jėgų 
antplūdį. Jei stengsitės, jau 
greitai mėgausitės pirmaisiais 
savo darbų vaisiais. Savaitgalį 
laukia nemenkos išlaidos na-
mams. Norėsite atnaujinti in-
terjerą, įsigyti namų tekstilės, 
indų, ar perstatyti baldus. 

S VA R S T Y-
KLĖS. Savaitė 
palanki svarbiems 
s p r e n d i m a m s 
priimti. Apsvars-

tykite, ką naudingo nuveikėte 
per pusę mėnesio, ir jei jausite, 
kad mažai, imkitės veikti ne-
delsiant. Stenkitės, kad metų 
pabaigoje savimi didžiuotumė-
tės. Vienišių laukia įdomus lai-
kotarpis. Jei mezgasi jausmai, 
nesakykite to aplinkiniams, 
turėkite mažų paslapčių. Sa-
vaitgalis praeis ramiai, bet kils 
minčių surengti su draugais va-
karėlį. Neverta, geriau tą laiką 
skirkite sau, klausimams, kurie 
jus neramina.

S K O R P I -
ONAS. Geros 
nuotaikos lai-
kas. Net jei kils 
sunkumų, juos 

lengvai įveiksite, atlaikysite 

visus išbandymus. Savaitė 
kunkuliuos emocijomis, to-
dėl įsimintina bus kiekviena 
diena. Turėsite daug moty-
vacijos pagaliau įgyvendinti 
savo svajones. Ugdykite savo 
talentus, proto galimybes. 
Jūsų vadovybė mato jūsų 
pastangas, todėl sugebės už 
jas vertai atlyginti naujomis 
svarbesnėmis pareigomis ar 
didesniu užmokesčiu. Stenki-
tės tapti geresni ir įgyvendin-
site tai, kam anksčiau pristig-
davo drąsos. 

Š A U LY S . 
Skirkite šią sa-
vaitę tiems reika-
lams, kurie teikia 
jums malonumą. 

Nesiimkite to, kas blaško, seki-
na. Palankus metas įgyvendinti 
senas svajones ir kurti naujus 
planus. Jei tikėsite savimi, 
jums pavyks. Venkite žmonių, 
kurie kelia destrukciją, nei-
giamas emocijas. Galite juos 
guosti, bet jų problemų nesiim-
kite spręsti, nes tai kenks jums 
ir jūsų savijautai. Šeštadienis 
– puikus laikas finansinėms iš-
laidoms. Greitai rasite, ko ieš-
kote, ir už palankią kainą.

O Ž I A R A -
GIS. Daugiau 
laiko skirkite 
bendravimui. Per 
daug laiko pralei-

džiate vienatvėje, todėl reikia 
atkreipti dėmesį į aplinkinius. 
Pasivaikčiojimai su draugais, 
pokalbiai leis pasisemti emo-
cijų ir idėjų, pastumti į šalį per 
ilgai jus kankinusias mintis ir 
problemas. Skirkite dėmesio 
sveikatai: savaitė palanki kon-
sultacijoms su gydytojais. Dar-
bo metu pasistenkite įvykdyti 
visas užduotis, nesineškite jų 
namo. Laisvalaikį skirkite bui-
ties reikalams, kurių pastaruoju 
metu nemažai prikaupėte.

VANDENIS. 
Ypatinga savai-
tė, mėgausitės 
pirmaisiais savo 
darbų vaisiais. 

Geros permainos laukia ir dar-
be, ir asmeniniame gyvenime. 
Pirmoji savaitės pusė palanki 
komandiruotėms, darbo už-
duotims spręsti. Paskutiniųjų 
savaičių įtampa ima atsiliepti 
sveikatai. Būkite atsargūs už 
vairo. Savaitgalį spręskite svar-
bius namų reikalus.

ŽUVYS. Ne-
pradėkite naujų 
projektų iki tol, 
kol neišspręsite 
asmeninių pro-

blemų. Darbo krūvis išaugs, 
teks pasitelkti organizacinius 
gebėjimus, kad viską spėtu-
mėte laiku. Atidžiai sekite, ką 
kalbate, nedalinkite pažadų. 
Nepateisintos aplinkinių viltys 
ateityje sukels nemažai bėdų. 
Jei negalite ko padaryti, prašy-
kite pagalbos.

Per liepą išpiltas rekordinis kiekis vakcinų 
nuo koronaviruso – 20,5 tūkst. dozių

Per liepą skiepijimo 
centruose išpiltas rekor-
dinis kiekis vakcinų nuo 
koronaviruso – 20,5 tūkst. 
dozių, informavo Sveika-
tos apsaugos ministerija 
(SAM).

„Didžiausias vakcinų 
kiekis buvo utilizuotas lie-
pos mėnesį – 20,5 tūkst. 
dozių. Rugpjūtį šis skaičius 
siekė 3,7 tūkst. Aiškes-
nė tendencija bus matoma 
įvertinus rugsėjo mėnesio 
duomenis“, – BNS sakė mi-

nisterijos atstovas Julijanas 
Gališanskis.

Anot jo, rekordinis išpil-
tų vakcinų kiekis yra susi-
jęs „su dramatiškai kritusiu 
aktyvumu skiepytis ir jau 
paruoštomis – atitirpintomis 
– vakcinomis“.

„Dėl trumpesnio atitirpin-
tų vakcinų galiojimo laiko 
jas teko utilizuoti“, – aiškino 
J. Gališanskis.

SAM duomenimis, iš viso 
šalyje utilizuota 27,5 tūkst. 
vakcinos dozių. 

„Vadovaujantis Pasaulio 

sveikatos organizacijos re-
komendacijoms, naudojant 
daugiadozius vakcinų fla-
konus, 10–15 proc. siekian-
tis vakcinų utilizavimas yra 
normali praktika“, – kalbė-
jo ministerijos atstovas.

„Lietuvoje utilizuojama 
žymiai mažiau vakcinų – 
mažiau nei procentas“, – 
pridūrė jis.

Iš viso Lietuva yra sulau-
kusi apie 4,47 mln. skiepų 
dozių, iš jų sunaudota dau-
giau nei 3,07 mln. dozių.

BNS inform.

Pradėta skelbti informacija apie vakcinacijos 
procentą mokyklose ir universitetuose

Statistikos departa-
mentas pradėjo skelbti 
naujas švieslentes apie 
tai, kokia dalis mokslei-
vių ir studentų yra pa-
siskiepijusi kurioje švieti-
mo įstaigoje.

Statistikos departamen-
to paskelbtais duomenimis, 
daugiausia studentų bent 
viena doze paskiepyta Ge-
nerolo Jono Žemaičio karo 
akademijoje – 97,1 proc., 

mažiausiai, 34,5 proc., Bals-
togės universiteto filiale.

Taip pat skelbiama pa-
siskiepijusiųjų statistika pa-
gal konkrečias studijų kryptis 
kiekvienoje aukštojoje mo-
kykloje. Daugiausiai jų – tarp 
Vilniaus universiteto bioche-
mijos studentų – 96,2 proc., 
mažiausiai – tarp Klaipėdos 
universiteto papildomosios 
ir alternatyviosios medicinos 
studentų – 27,8 proc.

Mokyklų duomenis 

Statistikos departamen-
tas skelbia pagal amžių 
– nurodoma, kokia dalis 
moksleivių yra vakcinuota 
kokioje amžiaus grupėje 
konkrečioje įstaigoje. Taip 
pat skelbiama 20 mokyklų, 
kuriose per savaitę padary-
tas didžiausias skiepijimo 
progresas.

Vaikai Lietuvoje gali 
būti skiepijami nuo 12 
metų.

BNS inform.

Seimas patvirtino prezidento sprendimą 
dėl didesnių įgaliojimų kariams pasienyje

Seimas patvirtino pre-
zidento Gitano Nausėdos 
sprendimą suteikti pa-
pildomus įgaliojimus ka-
riams veikti pasienyje su 
Baltarusija ekstremalio-
sios situacijos atveju.

Seimas pirmąją rudens 
sesijos dieną priėmė nutari-
mą, kuriuo patvirtino šalies 
vadovo rugpjūtį pasirašytą 
atitinkamą dekretą.

Jis leidžia pasienyje pa-
truliuojantiems kariams 
duoti privalomus nuro-
dymus fiziniams ir juridi-
niams asmenims, persekioti 
ir sulaikyti šių nurodymų 

nevykdančius asmenis, taip 
pat įtariamus padarius nusi-
kaltimą, stabdyti ir tikrinti 
transporto priemones, jose 
esančius krovinius, asmenis, 
bagažą, panaudoti specialią-
sias priemones.

Atitinkamas teises kariai 
įgijo tik veikdami pasienio 
ruože ir asmenų, neteisėtai 
kirtusių sieną, laikino su-
laikymo ar apgyvendinimo 
vietose. Suteikti daugiau 
įgaliojimų kariams veikti 
pasienyje ekstremaliosios 
situacijos metu leido dėl mi-
grantų krizės Seimo rugpjūtį 
priimtos įstatymo pataisos. 

Sprendimą dėl papildomų 

įgaliojimų kariams priima 
Seimas, o tarp Seimo sesijų 
– prezidentas, bet tuomet jo 
sprendimas turi būti tvirti-
namas artimiausiame Seimo 
posėdyje. Į Lietuvą šiemet 
neteisėtai per sieną su Bal-
tarusija pateko daugiau nei 
4 tūkst. migrantų.

Vilnius kaltina Minsko 
režimą migrantų srautų or-
ganizavimu ir vadina tai 
hibridine agresija. Dėl jos 
šalyje paskelbta ekstremali 
situacija.

Pasieniečiams valdyti si-
tuaciją pasienyje padeda ir 
kariai.

BNS inform.

BALDAI

• Geros būklės Lauksvoje 
pagamintą lovą. Yra didelis 
stalčius patalynei susidėti. 
Matmenys 2110×880 mm. 
Dovanų Lono čiužinys. 

Atvežu. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 682 36 492. Rokiškis
• Skubiai rašomąjį stalą su 
spintelėmis ir lovą. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 695 15 135. 
Rokiškis

AUGALAI
• Įvairių veislių žieminius 
kviečius sėjai. Išvalyti.  
Tel. 8 684 14 283.  
Rokiškis
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Močiutė skrybėlių 
parduotuvėje nusižiūri 
ypač prašmatnų modelį.

– Su ja jūs iš karto 
atjaunėjote 20 metų, - giria 
pardavėja.

Anūkas močiutei:
– Tada jos nepirk. 

Neteksi pensijos.
***
Moteriškės renkasi 

atvirukus Valentino dienai. 
Viena rodo kitai: 

– Žiūrėk, koks mielas 
atvirukas, parašyta „Mano 
katinėliui“. Gal nupirkt 
savo ožiui?

***
Kalbasi du sistemų 

administratoriai:
– Žinai, aš taip 

seniai rašiau ranka. 
Ar nepasakytum, kur 
mygtukas parkeryje kalbai 
pakeisti.

***
Pietūs. Vyras klausia:
– O kodėl pietums tik 

kompotas?
Žmona:
– Kotletai keptuvėje 

užsidegė ir aš juos 

užgesinau sriuba.
***
Kalbi taip, tarsi tavo 

nosis po 15 sekundžių bus 
sulaužyta.

***
Kalbasi du valdininkai:
– Po pietų aš išvis 

nebenoriu nieko daryti...
– O iki pietų?
– Iki pietų aš norėjau 

valgyti.
***
Kalbasi du vyrukai:
– Vakar buvau 

meteorologų baliuje. Labai 
patiko.

– O ką jie šventė?
– Paskutinės tikslios 

prognozės dešimties metų 
jubiliejų.

***
Eina vyrukas mišku, girdi 

– gegutė kukuoja.
– Gegutėle, paukšteli, 

suskaičiuok metelelius...
– Uk-uk! 
– Ir ką tai reiškia?
– Tai reiškia, kad gyveni 

dviem metais per ilgai, senas 
kriene!

***

Petriukas su močiute 
žaidžia kortomis. Močiutė, 
pasipiktinusi:

– Petriuk, bet gi tu 
sukčiauji! Tu žinai, kas būna 
tiems, kurie sukčiauja?!

– Žinau. Jie laimi, 
močiute.

***
Kaip siaubingai atrodo 

mūsų nuodėmės, kai jas daro 
kažkas kitas.

***
– Nereikia mūsų lydėti, 

kam taip vargintis...
– O kad jūs žinotumėte, 

kokį malomumą man teikia 
svečių išlydėjimas.

***
– Brangusis, kodėl mūsų 

kompiuteryje vėl priviso 
virusų?

– Nes kažkam per dažnai 
skauda galvą.

***
Socialiniai tinklai suteikė 

galimybę įžeidinėti žmones, 
nerizikuojant gauti į snukį.

***
Joga naudinga vien jau 

tuo ,kad galėtum senatvėje 
kojų nagus nusikarpyti.

***
Susitinka du verslininkai 

– suvalkiečiai. 
– Labas, Petrai, žinai čia 

manęs apie tave klausinėjo, 
tai aš daviau labai puikią 
tavo charakteristiką – sako 
Jonas – pasakiau, kad 
reikalai pas tave klostosi 
puikiai, turtas tavo didžiulis, 
naudojiesi nelimituotais 
kreditais, pelnas tavo 
nerealus...

– Labai ačiū, Jonai. Tiesa, 
o kam tu čia mane taip 
puikiai charakterizavai?

– Mokesčių inspekcijai.
***
Suvalkiečiui tėčiui 

kaimynas sako:
– Tamstos sūnus taip 

baisiai groja smuikeliu, kad 
aš noriu jums visus langus 
iškulti.

Suvalkietis:
– Ir ką jūs tuo pasieksite? 

Tik geriau girdėsite.
***
– Susikiškite savo 

nuomonę į vieną vietą!
– Negaliu. Ten jau yra 

teisininko diplomas ir 
svajonės apie šviesią ateitį.

***
Anglas giriasi draugams 

kelione į Australiją: 
– Ten viskas pritaikyta 

šeimai: man – puikūs barai, 
vaikams – idealūs balto 
smėlio paplūdimiai, saulė 
– žmonai. Ir net uošvienei 
pasitaikė baltasis ryklys.

***
Žmona laikosi dietos. 

Pro atviras duris girdi, kaip 
virtuvėje vyras „auklėja“ 
katiną:

– Klausyk, arba 
neišsidirbinėk ir ėsk dabar, 
arba sugalvok, kur savo 
dubenėlį paslėpsi. Atmink, 
kad tavo dvikojė laikosi 
dietos.

***
Vakaras, senas žvejys 

prie upės, nieko nepagavęs, 
vynioja meškerę:

– Ech, jei žvejyba nervų 

taip neramintų, tai visus 
nudėčiau.

***
Jei tamsta manote, kad 

vienintelis daiktas virtuvėje, 
sukeliantis ašaras, yra 
svogūnas, tai giliai klystate. 
Jūs dar negavote kokoso 
riešutu į kaktą.

***
Gretas ir tikslus kvailų 

vadovybės įsakymų 
įgyvendinimas yra baisiau 
nei sabotažas.

***
Mokytojas klausia 

pirmokų:
– Kada geriausias laikas 

rinkti obuolius?
Petriukas atsako:
– Kai kaimynų šuva 

pririštas.
***
– Kai man bus visai 

blogai, surask tą knygelę 
apie jogą.

– Ir ką, močiute, padės?
– Aišku, kad padės. 

Ant jos viršelio gydytojo 
telefonas užrašytas.

***
Ji tyliai paėmė jį 

už rankos... „Myli“, – 
pagalvojo jis. „Plikledis“, 
– pagalvojo ji.

***
Vyriškis stumia pilną 

vežimėlį prie kasos. Žmona 
sako:

– Oj, tualetinį popierių 
pamiršom. Aš tuoj nubėgsiu 
paimti.

Vyras:
– Nesivargink. Mes į 

ritinėlį čekį susuksim.
***
Maniau, kad oras 

nemokamas. Kol 
nenusipirkau bulvių 
traškučių pakelio.

***
Du vegetarai:
– Lažinamės iš pupelių 

skardinės...
***
Pinigus uždirbti 

nesunku. Sunkiau juos 
gauti.

DIENOS 
KETUREILIS
ŽEMDIRBIAI,
SUKLUSKIT
Ei, sukluskit, žemdirbiai!
Nukinkyti jau arkliai?
Greit startuoja festivalis.
Pasiruošęs jūs būrelis?

Jei nesi Tu žemdirbys -
Irgi niekas nesupyks.
Bilietą svarbu turėki
Ir į teatrą drąsiai lėki.

Nuostabus repertuaras
Dramos, šokiai, kriminalas.
Kazlas, Koršas ir Giniotis…
Teks teatre dažnai sukiotis!

Rudenėlio vakarai
Bus prasmingi. Oj gerai!
Bilietėliai sparčiai tirpsta
Nersim į kultūros irštvą.

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

Greta Paliulionytė

BUITINĖ TECHNIKA

• Dujinę viryklę. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 659 64 181. 
Rokiškis
• Naują viryklę su elektrine 

orkaite ir kaitlente Zanussi 
540G. 4 kaitvietės, 
liekamojo karščio indikacija, 
50 cm pločio, 58 l talpos, 
orkaitės garų išleidimas 
gale. Nenaudota. Kaina 

190 Eur. Tel. 8 603 53 641. 
Rokiškis
• Naudotą veikiantį 
šaldytuvą Ardo su didele 

šaldymo kamera. Rokiškis. 
Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 604 86 441. Rokiškis

DOVANOJA

• Už 1 Eur atiduodu duris, 
matmenys: 195x70 cm. 
Rokiškis. Tel. 8 603 53 641. 
Rokiškis
• Dovanoju veikiantį 
šaldytuvą. Pasiimti patiems 
Rokiškyje. 
Tel. 8 682 31 987. Rokiškis
• Kačiukas ieško namų. 
Tel. 8 623 62 155. 
Rokiškis
• Dovanoju Senamiesčio 
progimnazijos labai geros 
būklės megztinį už didelį 
Milka šokoladą vaikui. Kitas 
megztukas buvo dažniau 
nešiotas. Tinka vaikams nuo 
pirmos klasės. 
Tel. 8 632 92 334. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ
• Dėvėtus drabužius 
maišuose. Vieneto kaina 
8 Eur. Tel. 8 698 80 875. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Naudotą, gerai veikiantį 
Samsung S7. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 696 09 281. 
Rokiškis


