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Rajono meras Ramūnas Godeliauskas Avarija aplinkkelyje
paskelbė susirgęs covid-19

Ketvirtadienį Rokiškio
rajono meras Ramūnas
Godeliauskas (nuotr.) savo
Facebook profilyje su rajono gyventojais pasidalino
žinia - merui patvirtintas
covid-19 virusas.

R. Godeliauskas yra pasiskiepijęs „AstraZeneca“
vakcina, tačiau viruso išvengti nepavyko.
Meras savo facebook paskyroje ketvirtadienį pasidalino tokia žinute: „„Gavau
Rokiškio miesto gimtadienio
proga dovaną‼️ Kadangi visas dovanas deklaruojame,
deklaruoju ir šitą, tik nepykite, su niekuo nenoriu ja dalintis. Covid-19.
Nors ir pasiskiepijęs, bet
išvengti nepavyko. Po skiepų praėjo tik nepilni trys mėnesiai.
Esu tikras, Galimybių
paso politika duoda ir duos
priešingus rezultatus, čia
kaip bumerangas. Susirgimų skaičiai sparčiai auga ir
augs. Nes žmonės nebesisaugo, ir nebesiskiepija. Viskas
pastatyta ant kažkieno užgaidos sukurti tą GP️!Akivaizdu,
kad su GP tiesiog užsižaista!
Apie tai bus galima padiskutuoti vėliau, kai bus tam
jėgų...
Gero linkintis paklaus -

kaip jaučiuosi? Prastai, nelinkiu to niekam! Bet žinau
- VISKAS BUS GERAI!
Nežiūrint į tai, linkiu gražaus Miesto gimtadienio!
Miestas - tai mes visi! Vieni
dėl kitų, visi dėl Miesto!
Ir saugokitės, nešiokite
veido kaukes, nors jų ir nereikalauja! Galimybių pasas
neapsaugo, priešingai - sukuria apgaulingą iliuziją, jog
jei jau kažkur įėjai, saugotis
nebebūtina...
Mero liga sukėlė tam tikros sumaišties ir miesto
šventės metu. Dėl to, kad
bendravo su meru, saviizo-

liavosi vicemeras Tadas Barauskas. O juk tikėtasi, kad
jis pavaduos merą priėmimo
į miestą atvykusių delegacijų nariams, teiks garbės
piliečio regalijas Rokiškio
dekanato dekanui Eimantui
Novikui.
„Rokiškio Sirenos“ žiniomis, priėmime merą atstovavo jo patarėjas verslo
klausimais Vytautas Saulis.
O garbės piliečio regalijas
patikėta įteikti vyriausiam
rajono tarybos nariui Vytautui Viliui.
„Rokiškio Sirenos“
inform.

Ieškomas dviračio savininkas
Rokiškio rajono policija praneša, kad rastas
dviratis Natkuškių k.,
Rokiškio r. (Rokiškio kaimiškoji seniūnija).

Informacija apie COVID-19
situaciją rajone
Praėjusią savaitę mūsų
rajone patvirtinti 27 covid-19 atvejai (rugsėjo
14 d. - keturi, rugsėjo 15
d. - devyni, rugsėjo 16 d. šeši, rugsėjo 17 d. - aštuoni atvejai).

39 asmenys.
Viso nuo epidemijos pradžios rajone fiksuoti 2 181
susirgimo atvejai, pasveiko
1 984 rajono gyventojai.
Viso nuo epidemijos pradžios mūsų rajone nuo covid-19 mirė 68 žmonės.
Rokiškio rajone pagal pri-

oritetines grupes paskiepyti: pirma vakcinos doze - 19
332 asmenys (70,26 proc.)
visų rajono gyventojų);
antra vakcinos doze - 16
418 asmuo (59,67 proc.)
visų rajono gyventojų).
„Rokiškio Sirenos“
inform.

Nepilnametė apsinuodijo alkoholiu

Rugsėjo 19 d. apie 3.00 val. į VšĮ „Rokiškio ligoninė“ pristatyta nepilnametė (2008 m.).
Jai nustatytas apsinuodijimas alkoholiu, girtumas 0,21 prom.
Panevėžio VPK inform.

Savaitgalį - dvi vagystės

Nuotolinis rajono tarybos posėdis –
dėl augančio susirgimų skaičiaus

Iš pradžių planuota šaukti rajono tarybos posėdį
gyvai, tačiau jau praėjusį
ketvirtadienį
sprendimas
buvo pakeistas. Kodėl? –
tądien „Rokiškio Sirena“
klausė rajono mero Ramū-

Preliminariais duomenimis, eismo įvykyje žmonės nenukentėjo. Į įvykio vietą buvo iškviesti policijos pareigūnai, kurie ir išsiaiškins įvykio aplinkybes.
Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Šiuo metu rajone serga

Dviratis saugomas Rokiškio rajono policijos komisariate, adresu Pramonės
g. 9, Rokiškis.
Jei pasigedote dviračio,
atpažinote, kad dviratis
Jūsų - kreipkitės!
Rokiškio rajono
policijos komisariato
inform.

Vos vienas šiemet rajono tarybos posėdis – liepos
mėnesį – vyko nenuotoliniu
būdu. Ir rugsėjo posėdis
jau šaukiamas nuotoliniu
būdu.

Rugsėjo 20-ąją, apie 8.10 val. Topolių g., aplinkkelyje įvyko eismo įvykis: susidūrė
ta pačia kryptimi važiavę Opel ir BMW markių automobiliai.

no Godeliausko. Tąsyk jis
sprendimą komentavo taip:
„dėl augančių covid-19“ susirgimų rajone skaičiaus. O
penktadienį ir pats pranešė,
kad susirgo šia liga. Gyvame rajono tarybos posėdyje
negalėtų dalyvauti ir vicemeras Tadas Barauskas – jis
saviizoliacijoje.
Viso posėdyje bus svarstomi 25 klausimai. Daugiausia diskusijų, planuojama, turėtų sulaukti Rokiškio

psichikos centro jungimas
prie Pirminės asmens sveikatos priežiūros centro bei
biudžetinės įstaiga Rokiškio
turizmo ir amatų informacijos centro pertvarkymas į
viešąją įstaigą.
Psichikos sveikatos centro prijungimas susijęs su
mažėjančiu įstaigos pacientų skaičiumi, ir atitinkamai
mažesniu finansavimu.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ

Rugsėjo 16 d. 8 val. pranešta, kad Rokiškyje, Serapiniškių g., iš savivarčio „MB“ pavogtas dyzelinas. Nuostolis – 368,7 Eur.
Rugsėjo 17 d. 14.26 val. pranešta, kad Rokiškio r., Pakapių k., išdaužus gyvenamo namo
langą, pavogtas televizorius. Nuostolis – 300 eurų.
Panevėžio VPK inform.

Salų dvare apsilankė LRT televizija
Salų dvare apsilankė
LRT televizija. Ką įdomaus ji čia rado?

Vasarą stovyklavę vaikai sako, kad naktimis
ten vaidenasi. Ramybės
neranda Ignoto Mariko-
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nio vėlė, klajojanti po Salų
dvarą. O gal kaip tik ji
džiūgauja, mat pastaruoju
metu dvare vyksta daugiau
renginių, tautodailės dirbtuvių, parodų. Apie gyvenimui keliamą Salų dvarą
– LRT reportaže.

Reportažą galite peržiūrėti ČIA: Nors yra besibaiminančių, kad čia vaidenasi, gaivinamas Salų dvaras:
prikelti norima kultūriniais
renginiais - LRT
„Rokiškio Sirenos“
inform.

www.rokiskiosirena.lt
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Policijos ir visuomenės šventė: įspūdingas renginys ir praleistos progos
Rokiškėnai rugsėjo 17-ąją buvo pakviesti į Policijos ir visuomenės dieną. Renginio programa įspūdinga ir viliojanti: nuo eisenos su orkestru, iki kinologų pasirodymų, demonstracijos, kaip sulaikomi nusikaltėliai, ekipuotės parodos. Iš tiesų,
renginys buvo dar įspūdingesnis. Tik štai visuomenės jame buvo mažoka. Tačiau
patingėjusieji ateiti gali graužti nagus: jie praleido išties dėmesio vertą renginį.
Meldėsi už kolegas
ir linkėjo vienybės
Šventė prasidėjo iškilmingomis šv. Mišiomis Rokiškio
šv. apaštalo evangelisto Mato
bažnyčioje. Už policijos pareigūnus, jų šeimas meldėsi
dekanatas Eimantas Novikas bei Panevėžio apskrities
vyriausiojo policijos komisariato kapelionas kunigas
Gediminas Jankūnas. Po bažnyčios skliautais skambėjo
Vidaus reikalų ministerijos
pučiamųjų orkestro atliekami
sakralinės muzikos kūriniai.
Po šv. Mišių iškilminga
eisena pasuko į Nepriklausomybės aikštę. Joje – iškilmingoji šventės dalis. Joje
policijos pareigūnus sveikino policijos generalinis komisaras Renatas Požėla. Jis
pasveikino ir pareigūnus, ir
visuomenę su artėjančia policijos pareigūnų profesine
švente – Angelų sargų diena, kuri minima spalio 2-ąją.
„Kiekvienas esame kažkam
angelas sargas: ar šeimoje, ar
darbe“, – sakė generalinis komisaras. Jis linkėjo policijai ir
visuomenei būti viena stipria
bendruomene, tvirtu kumščiu. Linkėjo būti patriotais,
palaikyti vieni kitus.
Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Rimantas
Bobinas kalbėjo apie gražią
tradiciją su šia švente lankyti
vis kitą rajoną. Pasidžiaugti
kartu, pabendrauti, pakalbėti apie rūpesčius, pasidalinti
idėjomis. Jis priminė bendrą visuomenės ir pareigūnų
tikslą – gyventi saugiai. Jis
visuomenei linkėjo gyventi
saugioje aplinkoje, bendrauti
ir bendradarbiauti su policija,
o pareigūnams – sveikatos,
ištvermės bendrame darbe.
Po palinkėjimų, Karaliaus
Mindaugo husarų bataliono
kariai iššovė tris salves: už
Lietuvą, už policiją, už žuvusius pareigūnus.
Gausus apdovanotųjų
būrys
Panevėžio apskirties vyriausiojo policijos komisariato viršininkas R. Bobinas
apdovanojo pasižymėjusius
Rokiškio rajono policijos komisariato pareigūnus, pareigūnams aktyviai talkinusius
policijos rėmėjus ir visuomenės atstovus.
Už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybą apdovanotas gausus Rokiškio rajono
policijos pareigūnų būrys. II

laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus“
apdovanoti Veiklos skyriaus
viršininkas Robertas Krasauskas ir Reagavimo skyriaus tyrėjas Vitalijus Burokas. I laipsnio ženklu „Už
nepriekaištingą
tarnybą“
apdovanoti: Veiklos skyriaus
vyriausiasis tyrėjas Aidas
Kiukys. III laipsnio ženklu
„Už nepriekaištingą tarnybą“
apdovanoti: Veiklos skyriaus
vyriausioji tyrėja Gintarė
Vieščiūnaitė,
Reagavimo
skyriaus tyrėja Agnė Macijauskaitė.
Už gerą darbus Policijos
dienos proga R. Bobino padėka skirta policijos darbuotojui Aleksandrui Grišajevui.
Padėka skirta ir policijos
rėmėjams Anarinai Mikailaitei, Andrejui Silivanovui,
Broniui Vaikučiui. Pagerbtas
ir Velykalnio bendruomenės
seniūnaitis Stasys Mekšėnas,

verslininkas, skraidymo klubo „Puga“ vadovas Vilmantas Petrušonis, verslininkas,
Rokiškio Rotary klubo narys,
„Rokiškio Sirena“ vadovas
Simonas Tuska.
Mero Ramūno Godeliausko padėkas už nepriekaištingą ir pavyzdingą pareigų
atlikimą (meras jų negalėjo
įteikti asmeniškai, nes serga)
Panevėžio apskirties vyriausiojo policijos komisariato
viršininkas R. Bobinas įteikė
rajono policijos komisariato
Reagavimo skyriaus vyriausiajam patruliui viršilai Aivarui Mišlėnui, vyriausiajai patrulei viršilai Justinai
Šešelgytei, Veiklos skyriaus
vyriausiajai tyrėjai komisarei
Jolitai Baltrūnienei, Veiklos
skyriaus vyresniajam tyrėjui
komisarui Rimgaudui Šlikui,.
Demonstravo, ką geba
Viena labiausiai lauktų
šventės dalių – policijos ki-

nologų. Šventės metu policijos kinologai pademonstravo
įspūdingą programą su savo
augintiniais. Policijos pareigūnai ne tik rodė, ką moka
tarnybiniai šunys, kaip jie
ieško paslėptų daiktų, sulaiko
nusikaltėlius, bet ir pasakojo
apie kasdienį bendravimą,
keturkojų pareigūnų mokymą.
Po visus sužavėjusios programos sekė kitas, ne mažiau
įspūdingas pasirodymas. Jo
dėka rokiškėnai galėjo pasijusti tarsi serialo „Farai“ filmavimo aikštelėje. Ginkluoti
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užpuolikai ties „Bikuvos“
centru gatvėje drumstė viešąją tvarką ir gyventojų ramybę. Į tą netruko sureaguoti
Mobiliojo būrio pareigūnai.
Žioplo sunkvežimio vairuotojo dėka šis pasirodymas
buvo maksimaliai priartintas
prie pareigūnų kasdienybės:
vairuotojas ir taip siauroje
Vilniaus gatvėje, jau matydamas iš toli žybsinčius
pareigūnų automobilių švyturėlius, ėmė važiuoti, taip
apsunkindamas
policininkams kelią link užpuolikų.
Pareigūnai pademonstravo

tiesiog juvelyrinius vairavimo įgūdžius aplenkdami šitą
stambiagabaritę kliūtį ir keliais ekipažais pradėjo persekioti „ramybės drumstėjus“.
Pastarieji toli nenuvažiavo:
automobilį sustabdė pareigūnų patiestas „ežys“. Žiūrovai
įsitikino, kad bandymas pabėgti nuo pareigūno kinologo su tarnybiniu šunimi yra
beviltiškas reikalas. Kaip ir
bandymas pasipriešinti policininkams. Užpuolikai kaip
mat buvo neutralizuoti, jiems
uždėti antrankiai.
Į 6 psl.
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Rokiškio miesto šventė: sportas, muzika, pramogos vaikams

Rokiškio šventė nuaidėjo trankiai: nuo pat šeštadienio rokiškėnus budino sportiškos pramogos: tradicinės dvaro mylios bėgimas, aktyvūs sportiniai žaidimai.

Velykalnio bendruomenės aišktyne vyko paplūdymio tinklinio sezono uždarymo varžybos. Tikriausiai žvarbus oras atbaidė gausesnes dalyvių pajėgas, bet tuzinui tinklinio
entuziastų tai nesutrukdė išbandyti rankos ir akies taiklumą.

Dvaro parkas paskendęs šviesų instaliacijų ir elektroninės muzikos garsų jūroje. Unikalioje dvaro parko aplinkoje vyko elektroninės muzikos koncertas „Memento 2021“, skirtas
„Muziejų kelio“ ir Europos kultūros paveldo dienų programai. Vienas jo organizatorių, Dovydas Trumpa akcentavo, kad koncertas tapo labai lauktu renginiu, aktualiu ne tik Rokiškio
bei rajono jaunimui, bet ir elektroninės muzikos bei su ja susijusios subkultūros gerbėjams
visoje Lietuvoje.

Smagios veiklos mažiesiems, kurias kūrė rajono įstaigos. Savų ir kviestinių žvaigždžių
koncertai, kurių žiūrovų neišbaidė net žvarbus vakaras.

Rokiškio šv. apaštalo
evangelisto Mato bažnyčioje – tituliniai šv.
Mato atlaidai. Nors jo
dieną minėsime tik šiandien, tradiciškai atlaidai
keliami į artimiausią sekmadienį. Sveikindamas
gausiai
susirinkusius
tikinčiuosius, dekanas
Eimantas Novikas kalbėjo apie svarbiausias
šių dienų aktualijas.
Akcentuodamas ne tik
garbingą miesto istoriją,
jį kūrusius žmones, bet
ir pagarbą skirtingų įsitikinimų žmonėms, būtinybę išlaikyti santarvę
ir bendrystę. Tikintieji
turėjo progą pasimelsti ir prie miesto globėjo
šv. Mato statulos, kuri
pastatyta specialioje instaliacijoje, kurią sukūrė
vikaras kun. Ernestas
Želvys su talkininkais.
Nors pastaruoju metu
tikintieji iš tam tikrų
įtakotukų susilaukia nemažai kritikos, tačiau
susirinkusieji į bažnyčią
– puikus pavyzdys, kaip
dera elgtis šiuo sudėtingu
pandemijos laikotarpiu:
ir skiepyti, ir neskiepyti
sąžiningai dėvėjo kaukes, dezinfekavo rankas.
Šiemet, skirtingai nuo

Nepriklausomas rajono laikraštis

praėjusių metų, vengiant
didesnių susibūrimų, šventoriuje nebebuvo vaišinama
šv. Mato arbata. Tačiau šiemetinė arbata, kaip juokavo

dekanas, bažnyčios ir parapijos „brandas“ palaiminta
šv. Mišių metu ir kiekvienas
norintysis ją galėjo įsigyti
už auką „Carito“ veiklai.
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Dekanas Eimantas Novikas – 27-asis Rokiškio krašto garbės pilietis
Rokiškio dekanato dekanas, Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos
klebonas, Panemunėlio ir Kazliškio parapijų administratorius kunigas Eimantas Novikas tapo 27-uoju Rokiškio krašto garbės piliečiu. Sprendimą dėl to
rajono taryba priėmė dar šiemet sausį, tačiau garbės piliečio regalijos įteiktos
tik dabar – miesto gimtadienio proga. Priežastis paprasta: pagerbti dekaną
norėta jo darbo vietoje – šventovėje, kurioje jis keičia ne tik išorę, vidaus interjerą, bet ir žmonių širdis.
Santykiai prasideda
nuo pagarbos
Dekanas E. Novikas kilęs iš Radviliškio krašto,
Šeduvos. Į Rokiškį tarnauti
šio krašto žmonėms atvyko
2013-ųjų rudenį. Ir iš karto
ėmė prie savęs traukti žmones. Ne skambiais pažadais,
garsiomis idėjomis, bet tiesiog paprastu, žmogišku
bendravimu. Daugelį savo
parapijiečių dekanas žino
vardais: jie – ne nežinomi
numeriai telefono ekrane.
Ne vienas nustemba, kai
paskambinęs dekanui, išgrista pasisveikinimui ištartą savo vardą. „Jei kas rastų
ar paveldėtų mano telefoną,
ten pažymėta RP ir vardai“,
– sakė jis.
Jau pirmaisiais veiklos
metais Rokiškyje parapija ir dekanatas pajuto daug
naujovių. Štai kad ir nuolatos atnaujinama parapijos
interneto svetainė. O pandemijos iššūkiai paskatino ieškoti ir naujų maldos,
bendravimo su tikinčiaisiais
būdų: sugalvota idėja uždegti virtualią žvakutę. Dekanas pirmasis pasiūlė ir šv.
Mišių vaizdo transliacijas,
kad jos būtų prieinamos tikintiesiems, kol bažnyčios
buvo užvertos. Išdrįsti visados būti kamerų objektyve
– didžiulės drąsos ir atvirumo reikalaujantis žvilgsnis.
Būti su tikinčiaisiais tada,
kai jiems labiausiai reikia
paguodos, palaikymo, tvirtybės, mokymo pavyzdžiu.
O kur dar nuoširdus gyvas
bendravimas švenčių, atlaidų metu.
Kažin, ar pats dekanas
suskaičiavo, kiek per šį laikotarpį pakrikštijo naujų
parapijos narių, palaiminimu palydėjo poras į naują
šeimos gyvenimą, kiek paguodos ir rūpesčio žodžių
ištarė į Amžinybę išėjusių
tikinčiųjų
artimiesiems?
Koks svarbus tas paramos
žodis, rūpestis, liudija kita
dekano idėja – išklausymo
tarnystės kambarys, kuriame kiekvienas norintysis
gali pasikalbėti, pasiguosti,
išpasakoti savo rūpesčius,
bėdas, pasidžiaugti...
O kur dar kursai sutvirtinamiesiems,
sužadėtiniams. Kurie juos lankiusiems žmonėms įsiminė ne
tik nuoširdžiu bendravimu.
Dekano pokštai ir patarimai

jo sutuoktas poras lydi ir
po kelerių metų. Pandemija
kiek sumaišė gerų iniciatyvų, pavyzdžiui, šeimų šventės tradicijas.
Atsirado ir kitų gražių
tradicijų. Netrukus, spalio
4-ąją vėl bus minima šv.
Pranciškaus Asyžiečio diena, kurios metu bus laiminami rokiškėnų augintiniai.
Rokiškėnų
mėgiamas
dvasininkas nebijo ir nepatogių temų: nuolatos primena apie pareigą skiepytis,
laikytis karantino reikalavimų.
Bažnyčia pasikeitė
neatpažįstamai
Per šiuos beveik aštuonerius veiklos metus Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje
daug kas pasikeitė. Žinoma,
labiausiai matomi fiziniai,
materialūs pokyčiai. Kas
bepasakys, kiek įtampos ir
rūpesčio dekanui kainavo
bažnyčios pamatų sutvarkymo, šildomų grindų įrengimo ir kiti projektai? Kai
kovota dėl idėjos, mėnesių
mėnesiais kantriai aiškinant
paveldosaugininkams, kad
šv. Mišios ir vaikų katechezės Rokiškio bažnyčioje, didžiausioje dekanato šventovėje, tuomet, kai joje tvyro
minusinė temperatūra, yra
sunkiai besuvokiama XXI
a. „Pats paveldosaugininkų
paklausiau, ar patys leistų

vaikus į katechezę bažnyčioje, kurioje yra trylika
laipsnių šalčio“, – sakė jis.
Taip kantriai, atkakliai įrodinėjant savo tiesą ir buvo
pasiekta, kad Rokiškio bažnyčioje atsirastų šildomos
grindys.
Jų įrengimas buvo tikra
dovana miestui. Ir ne tik todėl, kad dabar tikintieji gali
melstis jaukioje bažnyčioje.
Grindų restauravimo metu
buvo atidengti seniausios
Rokiškio miesto istorijos
klodai, senųjų bažnyčių pamatai. Kuriuos dabar kiekvienas gali išvysti pažvelgęs pro stiklinius „langus“
bažnyčios grindyse.
Pernai tvarkyti bažnyčios pamatai. Dekano entuziazmas, atvirumas lėmė,
kad tai nebuvo tik paprasta
statybinė operacija. Tvarkybos darbai susieti su rimtais
archeologiniais
tyrimais,
kurie mūsų kraštą vėlgi
praturtino ne tik vertingais
radiniais, bet ir svarbiomis
įžvalgomis.
Dar viena dekano sugalvota naujovė – bažnytinio
meno muziejus. Jo dėka visi
norintieji gali išvysti bažnyčios lobyno gražiausius eksponatus.
Nenuostabu, kad už šias
iniciatyvas dekanas E. Novikas buvo apdovanotas
visuomeninės organizacijos
„Tyzenhauzų
paveldas“.
Kaip tik jos tuometinis va-

dovas Raimondas Sirgėdas
ir pasiūlė dekano kandidatūrą Rokiškio krašto garbės
piliečio titului suteikti.
O kur dar visoje Lietuvoje Rokiškį išgarsinusi...
smėlio prakartėlė. Ir šiandien bažnyčios lankytojai
gali grožėtis įspūdinga šv.
popiežiaus Jono Pauliaus II
skulptūra iš smėlio, taip pat
toli išgarsinusia mūsų kraštą.
Tačiau ilsėtis ant laurų
dekanui nėra laiko – startavo bažnyčios vidaus tvarkybos projektas. Jis vėl žada
daugybę svarbių istorinių
atradimų ir liudijimų. Renkamos lėšos tam, kad bažnyčios bokšte suskambėtų
naujieji, kol kas prie Švč.
Mergelės Marijos altoriaus
saugomi varpai.
Pokyčius pajuto ir Panemunėlio parapijos tikintieji.
Jų bažnyčia kinta tiesiog
akyse. Svarbus permainų
liudininkas – ir suburta, sutvirtinta bendruomenė. Kuri
jau išdrįso pateikti paraišką
Panemunėliui tapti Lietuvos
mažąja kultūros sostine. Ir
ši paraiška laimėjo.
Didžiausios
parapijiečių
baimės
Rokiškio miesto garbės
piliečio regalijų teikimo ceremonija – įspūdinga ir jaudinanti. Deja, joje negalėjo
dalyvauti rajono meras Ramūnas Godeliauskas, kuris
yra šios parapijos uolus narys. Garbės piliečio regalijas dekanui E. Novikui įteikė vyriausias rajono tarybos
narys Vytautas Vilys.
Sveikatos, tvirtybės nelengvame darbe linkėjo

Nepriklausomas rajono laikraštis

Seimo nariai Vidmantas Kanopa ir Jonas Jarutis, Dievo palaimos – Šv. apaštalo
evangelisto Mato parapijos
choristai ir vargonininkas
Justinas Šapola, parapijos šeimos centro atstovai
Ona ir Giedrius Viduoliai,
Tyzenhauzų paveldo organizacijos nariai, visuomenininkai, rajono tikybos mokytojai.
Dekaną pasveikino ir Rokiškio miesto svečiai. Kartu su rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
pavaduotoju
Valerijumi
Rancevu ant scenos sveikinti atėjo ir Ukrainos miesto
Dubnos, su kuriuo mūsų
miestas mezga draugystės
ryšius, delegacija. Sveikinimas labai simboliškas,
rodantis įvairių krikščioniškųjų konfesijų draugystės
prasmę.
Apie tai, kad gražiausias
linkėjimas dekanui – tai ne
sveikinimo žodžiai, ne gėlės, o ėjimas kartu su juo
Dievo link – kalbėjo parapijos vikaras kunigas Ernestas
Želvys. Jis kartu su kolega
dvasininku Vincentu Stankevičiumi, zakristijonu Regimantu Narkevičiumi ir parapijos „Carito“ savanoriais
dekaną vainikavo ąžuolo
vainiku, linkėdami jo tvirtybės nelengvame dvasininko
kelyje.
Sveikintojai išreiškė ir
didžiausius
parapijiečių
nuogąstavimus: jie baiminasi, kad dekanas anksčiau ar
vėliau bus iškeltas, ir su baime skaičiuoja dvasininko
kadencijas. Linkėdami, kad
jis čia kunigautų ne septynerius, o bent keturis kartus po
septynerius metus. Ir pabrė-

žė, kad dekaną retas pavadina tikruoju vardu: nuoširdus, puikų humoro jausmą
turintis, šiltai bendraujantis
dvasininkas ir į akis, ir už
akių tiesiog vadinamas dekanu, kunigu Eimučiu.
Dekanas nuramino, kad
kadencijų skaičiuoti kol kas
neverta: tarnystės Rokiškio
krašte laikas – neribotas. Jis
pabrėžė, kad garbės piliečio titulas – tai ne tik jo, tai
visų parapijos ir dekanato
žmonių nuopelnas. Todėl ir
garbės piliečio ženklą žadėjo panešiosiantis tik iki vakaro. „O vėliau jis bus pakabintas šalia Švč. Mergelės
Marijos altoriaus“, – sakė
dvasininkas.
Įdomu tai, kad iš dvidešimt septynių Rokiškio krašto garbės piliečių, tik du yra
dvasininkai: šviesaus atminimo vyskupas Juozas Tunaitis
bei dekanas E. Novikas.
Prasmingas akordas
Po iškilmingos Rokiškio
krašto garbės piliečio regalijų teikimo ceremonijos
– paskutinysis miesto šventės akordas. Įstabus Tarptautinio Rudolfo Lymano
vargonų festivalio koncertas, paskutinysis Rokiškio
miesto 522-ojo gimtadienio
akordas. Ir šiuolaikinėmis
kompozicijomis, ir įstabiais
Antonio Vivaldžio kūriniais
žavėjo Lietuvos nacionalinės filharmonijos kamerinis
ansamblis „Musica humana“. Paskutinįjį koncerto
kūrinį – Gintarės Jautakaitės garsiąją dainą „Viešpaties lelija“ garbūs svečiai
skyrė dekanui E. Novikui.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ
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Policijos ir visuomenės šventė:
įspūdingas renginys ir praleistos progos

Juozo Keliuočio viešoji biblioteka kviečia
PARODOS
Viešojoje bibliotekoje
Jubiliejinė Dano Andriulionio tapybos darbų paroda, parodų galerijoje „Autografas“.
Rokiškėno Vido Seibučio atvirukų kolekcija „Visas pasaulis delne“, Meno ir
muzikos erdvėje.
Arūno Augučio ekslibrisų paroda, Meno ir muzikos erdvėje.
Spaudinių paroda „Knyga rudenio vakarui“, Viešosios bibliotekos Skaitytojų
skyriuje.
Spaudinių paroda „Rudens šventės“, Informacijos ir kraštotyros skyriuje.

Iš 3 psl.
Technika ir
kitos įdomybės
Kol vieni žiūrovai skubėjo vaišintis juodupėnų šaulių
išvirta koše, kiti naudojosi
proga apžiūrėti policijos ir
jos talkininkų naudojamą
techniką. Kodėl policijos
pareigūnai negali naudoti
naujausio, itin modernaus
keturračio, pajuokavo Panevėžio apskrities vyriausiojo
policijos komisariato kapelionas kunigas G. Jankūnas.
Priežastis paprasta: keturratis dar nepalaimintas, ir
tas bus padaryta artimiausiu
metu.
Prie policijos autobusėlio
– ginklų ir įrangos paroda.
Norintieji galėjo išbandyti
akies taiklumą šaudydami
štatasvydžio ginklais. Čia
pat mini kriminalisto laboratorija, kurioje kiekvienas
galėjo išbandyti pirštų atspaudų paėmimo procedūrą.
Vertėjo akį užmesti ir į kitų
specialiųjų tarnybų naudojamą įrangą: greitosios pagalbos automobilyje esančias
priemones, pasigrožėti, kaip
virš senamiesčio stogų kyla
Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos automobilio
kopėčios. Netrūko norinčiųjų ir pamatyti Karaliaus Mindaugo husarų bataliono karių

Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje:
Knygų paroda „Langas į vaiko pasaulį“.
Spaudinių paroda „Ruduo su knyga“.
„Didžiosios Lokės sūnų pėdomis“, skirta garsios vokiečių mokslininkės, istorikės ir rašytojos Liselotte Welskopf - Henrich 120-osioms g. m.
RENGINIAI
Vaikų ir jaunimo skyriuje:
Rugsėjo 23 d. 15 val. – skaitymų „Vasara su knyga“ baigiamasis renginys.
Rugsėjo 24 d. 11 val. – netradicinė pamoka, skirta Europos kalbų dienai.
Viešojoje bibliotekoje
Išvažiuojamieji Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos renginiai, skirti
Elenos Mezginaitės 80-osioms gimimo metinėms:
Rugsėjo 22 d. 17 val. – Literatūrinė kelionė baltu Elenos Mezginaitės gimtinės
taku..., Panevėžio Elenos Mezginaitės viešojoje bibliotekoje.
Rugsėjo 25 d. 11.20-18.30 val. – Kelionė po Elenos Mezginaitės gyvenimo ir
kūrybos erdves maršrutu „Rokiškis – Kupiškis“.

unimogą ir kitus automobilius, kulkosvaidžius, granatsvaidį, Javelin sistemą,
pasimatuoti kario šalmą ir
amunicinę liemenę. Taip pat
akį traukė ir įdomi Visuomenės sveikatos biuro palapinė.
Praleistos progos
Mažiesiems šventės dalyviams daugiausia emocijų kėlė naujasis keturratis:
policijos pareigūnai leido
pabandyti įjungti garsinį signalą. Taip pat ir linksmieji
pareigūnai Amsiai, kurių
šventėje buvo net penki. Jie
ne tik bendravo su vaikais,
bet ir dalino jiems dovanas:
atšvaitus.
Liūdna tik, kad unikalia
proga pabendrauti su policijos pareigūnais, jų bičiuliais
ugniagesiais, medikais, kariais menkai tepasinaudojo
rajono mokyklos bei darželiai. Ikimokyklinukų grupes
atvedė tik lopšelio-darželio

„Varpelis“ auklėtojos. Jos
pasakojo, kad vaikams jau
prieš gerą savaitę buvo pažadėta nuvesti juos į šią įspūdingą šventę. Ir nenusivylė:
vaikai noriai bendravo ne
tik su pareigūnais Amsiais,
bet ir domėjosi draugiškuoju
keturkoju pareigūnu Roksiu. Kuris į šventę Rokiškyje atvyko su savo broliuku.
Roksio šeimininkas policijos
pareigūnas pasakojo, kad
Roksis šiuo metu specializuojasi dingusių žmonių bei
daiktų paieškoje, o netrukus
ims mokytis ir kitos profesijos – ieškoti narkotikų.
Kodėl kiti vaikų darželiai,
mokyklos
nepasinaudojo
tokia galimybe pradžiuginti vaikus, klausimas lieka
atviras: ar sutrukdė pietų
miegas, ar pabijota ne paties
šilčiausio oro...
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ

Finansų ministerija vidaus rinkoje pasiskolino 20 mln. eurų
„Nasdaq“ Vilniaus biržoje
įvykusiame dešimties metų
trukmės Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) emisijos,
iki kurios išpirkimo liko 2897
dienos, papildymo aukcione
obligacijų išplatinta už 20
mln. eurų, vidutinė palūkanų
norma buvo 0,031 procento.
Ši emisija pradėta platinti
2019-ųjų rugpjūčio 26 dieną,

Nepriklausomas rajono laikraštis

paskutiniame jos papildymo
aukcione šių metų birželio 28
dieną obligacijų parduota taip
pat už 20 mln. eurų, vidutinės
palūkanos buvo 0,136 procento.
Po pirmadienio aukciono bendras emisijos nominalus dydis
pasiekė 400 mln. eurų.
Pirmadienį aukcione pasiūlyta mažiausia palūkanų norma
buvo 0 proc., patvirtinta di-

džiausia – 0,055 procento. Šiai
VVP emisijai nustatytas 0,2
proc. atkarpos dydis.
VVP paklausa aukcione
siekė 133,45 mln. eurų, iš jų
130,95 mln. eurų sudarė konkurenciniai pasiūlymai.
Ši VVP emisija bus išperkama 2029 metų rugpjūčio 28
dieną.
BNS inform.
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Profesionalių teatrų festivalis VAIDINAME ŽEMDIRBIAMS ir vėl kviečia į Rokiškį

Rugsėjo 22 – spalio 16 dienomis Rokiškio kultūros centre - jau XXXVII profesionalių teatrų festivalis „Vaidiname žemdirbiams“, kviečiantis pamatyti premjerinius ir pačius naujausius teatrų pastatymus. Šių metų festivalyje išskirtinis
dėmesys scenografijai, kuri sukuria spektaklio nuotaiką, „įvelka į rūbą“, suteikia
pavidalą ir susilieja su spektakliu.
Šiemet net septyniolika spektaklių iš skirtingų Lietuvos teatrų varžysis dėl festivalio apdovanojimų, žiūrovų ir festivalio komisijos pripažinimo. Tradiciškai ne tik
suaugę, bet ir mažieji žiūrovai ne tik žiūrės, bet ir vertins jiems skirtus spektaklius.
Festivalio metu žiūrovų dėmesį neabejotinai patrauks eksponuojama dailininko,
scenografo, festivalio komisijos nario Sigito Daščioro fotografijų paroda „Juodai/Balta Teatro interpretacija“. Paroda – kaip pats teatras: laisva, nevaržoma,
neribojama taisyklių ir normų, o svarbiausia, atvira žiūrovo interpretacijoms, pokalbiui apie teatrą.
Apie festivalio
spektaklius
Festivalio atidarymo dieną su pirmuoju spektakliu
Rokiškio kultūros centro
scenoje festivalio žiūrovų
mylimas Juozo Miltinio dramos teatras su nuotaikinga
Beno Jonsono komedija
„Volponė“, kurią pastatė
komedijų meistras režisierius Aidas Giniotis. 80-metį
mininčiam teatrui šis pastatymas ypač reikšmingas, nes
jis atsigręžia į teatro istoriją
ir į garsųjį Juozo Miltinio
spektaklį, kuriame, beje, vaidino pats Maestro.
Paaugliams skirtas Panevėžio teatro „Menas“ spektaklis „Musių valdovas“
pagal visiems gerai žinomą
to paties pavadinimo Viliamo Gouldingo romaną virs
paslaptingu žaidimu, kodiniu pavadinimu „musių
valdovas“, kuris kiekvieną
žaidžiantį išves iš komforto zonos, privers peržengti
ribas ir atsakyti už savo pasirinkimus. Tai žaidimas,
kurio galutinis tikslas – susitikimas su „žvėriu“.
Meilės trikampis, aistra,
vidiniai išgyvenimai, žmonių
susiskaldymas ir atstūmimas
– šios temos neturi laikmečio. Tai, kas buvo aktualu
rašytojo Juozo Tumo-Vaižganto kūryboje, šiandien
atgyja judesio pasakojimu:
ansamblis „Lietuva“ pristato
modernaus šokio spektaklį
„Dėdės ir dėdienės“. Jame
pagrindinius vaidmenis atliks pramogų pasauliui gerai
žinomas Deividas Meškauskas ir ansamblio šokėjai
Kristina Tarasevičiūtė bei
Vadimas Krupeninas.
„Juoda – Balta“ pagal
unikalų „Atviro rato” metodą sukurtas spektaklis,
tęsiantis teatro vizitinėmis
kortelėmis tapusių biografinių improvizacijų „Atviras
ratas“ bei „Lietaus žemė“
tradiciją. Šis spektaklis –
sovietmečiu gimusios ir augusios, Sąjūdžio laikotarpį
patyrusios kartos biografinės
istorijos, koduojančios epochos lūžį patyrusių žmonių
pasirinkimus ir išgyvenimus.
Mažuosius žiūrovus Lė-

lių spektaklio kūrėjai Darius
Krapikas ir Rasa Bartninkaitė kviečia į nuotaikingą, interaktyvų, muzikinį spektaklį
„Baldis ir Vivaldis“, kuriame vienas iš pagrindinių
vaidmenų suteikiamas genialiai A.Vivaldžio muzikai.
Gyvai atliekamos klasikinės
muzikos ir baroko epochos
tapybos meistrų paveikslų
fone besivystančios linksmos istorijos idėja pažadina
atradimų poreikį, ,,užkrečia”
kūrybos akimirkų džiaugsmu, lavina muzikinį skonį ir
ugdo būsimąjį koncertų lankytoją.
Festivalio žiūrovų laukia
Keistuolių teatro premjera
Satyrinė agitacija pagal Kazio Kazio Binkio satyrinę
poemą „Raulas keliauninkas”. Atsispirdami nuo paties autoriaus žaismingo eiliavimo ir pasitelkdami savo
jaunatvišką polėkį, Keistuolių jauniausiosios kartos
aktoriai istoriją pasakoja
šmaikščiai, žaismingai, beprotiškai energingai ir negailėdami gero žiupsnio sveikos
ironijos.
Lietuvos
Nacionalinio
dramos teatro „Dialogai“
- tai jauno režisieriaus Motiejaus Ivanausko spektaklis
pagal Platono užrašytas jo
mokytojo Sokrato mintis ir
diskusijas. Sokratas – pagrindinis „Dialogų“ veikėjas, kurį vaidins Vytautas
Anužis – savo amžininkams
tiesmukai sakydavo, ką
mano apie juos ir jų poelgius, o savo samprotavimus
pagrįsdavo tvirtais argumentais taip, kad pašnekovai dažnai likdavo nusivylę,
nes suprasdavo, kad nebegali paprieštarauti.
Spektaklį „Kaime nėra
Wi-Fi“ kūrė „Lėlės“ teatro
žiūrovams jau gerai pažįstama jauna, ambicinga ir
humoro nestokojanti menininkų komanda. Režisierius
Šarūnas Datenis ir dailininkas Antanas Dubra sėkmingai dirba kartu nuo pat pirmojo, Auksinį scenos kryžių
pelniusio savo spektaklio
„Gaidelis pinigautojas“.
Valstybinis
Jaunimo
teatras pristato spektaklį

„Urbančičiaus metodas“.
Teatro scenoje kaip režisierius debiutuojantis kompozitorius Arturas Bumšteinas
pirmą kartą lietuvių kalba
pristato vieną žinomiausių
Thomas‘o Bernhard’o romanų „Das Kalkwerk“ („Kalkinė“). Arturas Bumšteinas
yra ne tik Lietuvoje, bet ir
užsienyje pripažinimą pelnęs garso menininkas, dirba
muzikos, parodinio meno,
performanso meno, teatro
bei radio meno disciplinų
sankryžose.
Spektaklis apie kiekvieno mūsų abejingumą ir nedėmesingumą mus supančiai
aplinkai, negebėjimą įžvelgti
čia ir dabar esantį grožį. Ypatingai susimastys tie, kurie
nuolat kuo nors nepatenkinti: darganotais orais, nuobodžiu darbu, nesupratingu
sutuoktiniu ar gyvenimo
rutina. Tikriausiai būtent tokiems žiūrovams vertėtų pabuvoti neįprastoje policijos
nuovadoje, kurioje atsidūrė
„Žmogus iš Podolsko“ – tai
OKT / Vilniaus miesto teatro
spektaklis, režisierius Oskaras Koršunovas.
Kartu su Klaipėdos jaunimo teatru spektaklį „Įstrigę“ sukūrė žymus vengrų
režisierius Arpad Schilling.
Spektaklis skirtas rodymui
būtent Lietuvos regionuose
esančiuose kultūros centruose. Spektaklyje vaidina net
trys nacionalinės kultūros
ir meno premijos laureatai
- aktoriai Viktorija Kuodytė, Valentinas Masalskis,
Dainius Gavenonis bei visa
Klaipėdos jaunimo teatro
aktorių trupė.
Dar vienas Panevėžio teatro „Menas“ spektaklis „Pikseliukai arba kas telefone
gyvena“ mažiesiems žiūrovams apie mažuosius telefono žmogiukus – Pikseliukus.
Jie žingeidūs, draugiški ir be
galo panašūs į mus… Pasak
spektaklio autoriaus ir režisieriaus Andriaus Povilausko „…spektaklis bus kitoks,
nes vaikai dabar irgi kitokie
– jiems turi būti įdomu, šiuolaikiška ir jokiu būdu negali
būti nuobodu…“.
Režisierius Antanas Ob-

Spektaklis vaikaims „Kaime nėra Wi-Fi“

laisvas ir išmintingas „walseriškas“ žvilgsnis ir žodis
galbūt yra tai, ko labiausiai
reikia šių dienų žmogui, o
sykiu ir man pačiam, kaip
aktoriui ir režisieriui.
Po išmintingo pjesės finalo laukia festivalio kulminacija – premijų įteikimas:
šiais metais bus paskelbti
net dešimt laureatų, taip pat
laukia dvi naujos nominacijos: Geriausia scenografija
ir Geriausias kostiumų dailininkas.

Spektaklio „Dėdės ir dėdienės“ akimirka.

carskas pristato vieno ryškiausių tarpukario lenkų
autoriaus Stanisławo Ignacy
Witkiewicziaus, kitaip žinomo kaip Witkacy, pjesę
„Batsiuviai“ Nacionaliniame Kauno dramos teatre. Tai
pirmasis šios pjesės pastatymas Lietuvoje. Witkacy batsiuviai buvo tarpukario vargšai meistrai, kurie nelabai
norėjo dirbti, o šiandienos
spektaklyje jie yra persisotinę gero gyvenimo herojai,
kurie savo studijoje daro viską, bet ir nieko tuo pat metu.
Kauno šokio teatras
AURA spektaklyje „Prarasti / Namai toli nuo
namų“ pasiūlo prieglobstį
aštuonioms būtybėms, kurių takas veda į praradimą
ir užmarštį. Čia yra namai,
kur trumpam susitikusios
jos dalijasi istorijomis apie
savo kilmę bei kelius, čia
įvyksta ta akimirka, kai
kiekviena pasaulio dalis
atsiskleidžia kaip dygsnis
žmonijos audinyje. Kūrinys trykšta gaivališka „Auros“ trupės šokėjų energija,
jaunatviška ir organiška jų
jėga virsta vieninga unikalia
kalba. Scenoje – aštuoni šokėjai, kiekvienas iš kitos šalies: Meksikos, Australijos,
Prancūzijos, Italijos, Lietuvos, Japonijos, Albanijos,

Nepriklausomas rajono laikraštis

M. Aleksos nuotr.

Korėjos.
Su gausia, žiūrovams
seniai gerai pažįstama aktorių komanda atvyksta
Valstybinis Šiaulių dramos
teatras. Režisierius Oskaras
Koršunovas ir visi spektaklio kūrėjai suplakė sunkiai
nusakomo žanro kokteilį iš
dokumentinės medžiagos,
kasdienybės autentikos, psichodelinės mistikos ir gyvo
roko muzikos – tai spektaklis „Remyga“, kuriame įžvelgsime anuometinį
visos Lietuvos veidą: „tai,
kas tuomet vyko Šiauliuose,
vyko ir visoje Lietuvoje“.
Talentingi aktoriai kuria
plačią galeriją žmonių tipažų, jungiamų aistros ir nerimo dėl rytdienos, ateities
Lietuvos Rusų dramos teatro
spektaklyje „Valia“, režisierius Vladimiras Gurfinkelis,
Tikimės, jog teatras šiuo pastatymu išspręs romantiško
herojaus deficitą šiuolaikiniame teatre ir atskleis ypač
aktualią „nereikalingo žmogaus“ temą.
Festivalio uždarymo dieną Teatro dienos pristato
režisieriaus Rolando Kazlo
spektaklį „Pasivaikščiojimas“.
Pasak režisieriaus ir aktoriaus, tai labai šviesus ir žaismingas, skaudus ir linksmas,

Daugiau informacijos:
XXXVII Lietuvos profesionalių teatrų festivalis
VAIDINAME
ŽEMDIRBIAMS - ROKIŠKIO KULTŪROS CENTRAS (rokiskiokc.lt)
DĖMESIO! SVARBI INFORMACIJA:
Į spektaklius įleidžiami
asmenys TIK su galiojančiu
GALIMYBIŲ PASU (vaikams iki 16 metų GALIMYBIŲ PASAS nereikalingas.
Turėti asmens amžių įrodantį
dokumentą).
Renginyje negali dalyvauti asmenys, kuriems pasireiškia ūmios kvėpavimo
takų infekcijos simptomai
(karščiavimas, kosulys, dusulys).
Renginyje rekomenduojama dėvėti veido kaukes,
dengiančias nosį ir burną
arba apsaugines veido priemones asmenims nuo 6 m.
amžiaus.
Visi renginio dalyviai
privalo laikytis asmens higienos – rankų higiena, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketas
ir kt.
Nesilaikant šių taisyklių,
bus paprašyta palikti renginį
ir pinigai už bilietus nebus
grąžinami.

Organizatoriai pasilieka teisę keisti programą, priklausomai nuo
COVID-19
situacijos
Lietuvoje.

2021-09-21
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Smagi vasaros iniciatyva

NATO oro policijos naikintuvai
septynis kartus lydėjo Rusijos orlaivius

Rokiškio futbolo klubo
nesėkmė Pasvalyje
sukomplikavo situaciją
Rokiškėnams išvykoje Panevėžio apskrities
futbolo federacijos pirmenybių (Lietuvos futbolo federacijos III lyga)
rungtynės su Pasvalio
FC-SM
nesusiklostė:
mūsiškiai pripažino varžovų pranašumą 0:3.

Prabėgo vasara, o su ja
kartu baigėsi iniciatyva
„Atverk duris vasarai“,
prie kurios jau trečią vasarą iš eilės jungėsi Rokiškio
rajono savivaldybės Juozo
Keliuočio viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo
skyrius.
Šia iniciatyva siekama
prisidėti prie aktyvaus, įdomaus vaikų užimtumo vasaros metu. Bibliotekos lankytojus darbuotojos kvietė į
lauko skaityklėlę. Darželių
auklėtiniams
susitikimų
metu vyko teatralizuoti garsiniai skaitymai iš „Ūkės
Pūkės“, „Kaip Rikis mokėsi
skaityti“, „Lapė bibliotekoje“ ir kitų knygų. Įdomiausia vaikams buvo tai, kad
skaitymą paįvairino bibliotekininkių pagalba atgiję
skaitomų pasakų personažai
– lapė, šuniukas, pelytė, pelėda. Mažieji kartu su auklėtojomis vartė, skaitė knygeles, piešė patikusius knygų
personažus.
Drąsesniems
vaikams lengviau įsijausti į
pasakų veikėjus padėjo lėlės.
Pradinių klasių vaikai lėlių
pagalba kūrė inscenizacijas
iš knygų. Vyresnių klasių
mokiniams ir juos atlydėjusiems mokytojams siūlytos
įvairios užduotys su knyga:
išmatuoti jos ilgį, plotį, užrašyti leidimo metus, tekste
surasti sakinį, kuriame būtų
paminėtas skaičius ir pan.
Lauko skaityklėlėje smalsuoliai galėjo susipažinti su
naujausiomis knygomis.
Vykusiuose
edukaciniuose užsiėmimuose „Plepančios knygutės“ darželių
auklėtiniai kartu su auklėto-

jomis turėjo galimybę pabūti
knygučių leidėjais – gaminosi zines - rankų darbo mažas
išlankstomas knygeles, kuriose vaikai piešia, spalvina,
ką nors parašo. Vaikai galvojo pavadinimus, pasakojo istorijas, apsigyvenusias
naujai sukurtose knygelėse.
Trečiadienio popietėmis
organizuoti smagūs žaidimai. Bibliotekos lankytojai
smagiai leido laiką žaislotekoje. Skaitykloje dėliojo dėliones, žaidė stalo žaidimus,
piešė „vandeniu“. Pačius
mažiausius atlydėdavo tėveliai ar seneliai.
Ketvirtadieniais
vyko
kino dienos. 3D filmų pasižiūrėti ėjo vaikai ne tik iš
Rokiškio rajono, bet ir iš kitų
miestų atvykę vasarai paviešėti pas senelius ar giminaičius.
Bibliotekos edukacijų ir
atradimų erdvėje vyko dirbtuvėlės su Fisher-technic
konstruktoriais. Vieni surinkinėjo ir programavo lego
robotus, kitiems buvo smalsu išbandyti konstruktorius.
Interaktyvioje edukacinėje
erdvėje didelio susidomėjimo sulaukė kūrybiniai užsiėmimai su 3D spausdintuvu,
kurių metu dalyviai maketavo skirtukus knygai. Užsiėmimuose dalyvavo šeimos.
Smagu, kad kiekvienas
lankytojas surado jam artimą
veiklą ir turiningai leido vasaros atostogas bibliotekoje.
Džiaugiamės, kad šių metų
vasaros iniciatyvos veiklos
pritraukė ne tik vaikus, bet ir
jų tėvelius, senelius.
Vaikų ir jaunimo
skyriaus vedėja
Aušra Žukauskienė

Po šių rungtynių gerokai susikomplikavo mūsiškių situacija kovoje
dėl medalių. Kol kas rokiškėnai dar žengia treti.
Jie turi 14 taškų. Tačiau
pergalę tarpusavio rungtynėse iškovoję pasvaliečiai jau mina ant kulnų:
komandas beskiria vos du
taškai. Pralaimėjimu Pasvalyje nutrūko mūsų ekipos šešerių nepralaimėtų
rungtynių serija.
Dviejų taškų persvara
dar gana saugi, kadangi
mūsų klubas yra sužaidęs
dvejomis
rungtynėmis
mažiau, nei pasvaliečiai:

mūsiškiai – 9, pasvaliečiai
– 11. Viso 7 komandų pirmenybėse kiekviena ekipa
sužais po 12 rungtynių.
Tačiau mūsiškiams varžovai jau gana neparankūs.
Štai sekmadienį, 14 val.
numatomos rungtynės su
Panevėžio futbolo akademijos auklėtiniais. Jos atkeltos net iš pirmojo turo.
Jei pirmajame ture ši ekipa
buvo absoliuti autsaiderė,
tai pastaruoju metu stabiliai renka taškus ir po
savaitgalio turo pakilo iš
turnyrinės lentelės dugno,
ten nustumdami Biržų
„Širvėną“.
Taip pat dar laukia rungtynės namuose su lyderiais – Panevėžio „Atomo“
sportininkais. O pirmenybes, numatoma, Rokiškio
futbolo klubas baigs spalio
9-ąją rungtynėmis namuose su Panevėžio „Orfa“.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ

Anykščių kultūros centro
Svėdasų skyriaus mažosios salės
langų ekspozicijoje
pristatoma tautodailininko
Valento Survilos drožinių paroda
Rugsėjo 26 dieną (sekmadienį) mažojoje kultūros cento salėje vyks
susitikimas su autoriumi ir
parodos pristatymas.
Tautodailininkas drožėjas, kalvis Valentas Survila
gimė Pienionių kaime prie
Kavarsko, nuo vaikystės
mėgo piešti, drožti. Gyvena ir kuria Elmininkuose,
Anykščių rajone.
Nuo 1989 m. V. Survila
dalyvauja tautodailės parodose, kur eksponuoja savo
kūrinius, kuriuose dažniausiai derina drožtą medį ir
kaltą metalą. Nuo 1991
m. jis yra Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys.
Už Šv. Jono Nepomuko
koplytstulpį
Anykščių–
Niūronių kelyje (1989 m.)
jam buvo suteiktas liaudies
meistro vardas. V. Survi-

la apdovanotas diplomu už
sėkmingą kaimo amatų plėtojimą ir aktyvų dalyvavimą
parodos renginiuose. Laisvalaikį skiria medžio drožybai, bei meninės kalvystės
darbams.
Organizatorių inform.

Nepriklausomas rajono laikraštis

NATO oro policijos
misiją vykdantys naikintuvai praėjusią savaitę
septynis kartus kilo atpažinti virš Baltijos jūros
skridusių Rusijos orlaivių, pranešė Krašto apsaugos ministerija.
Dalis orlaivių skrido be

radiolokacinio atsakiklio,
be skrydžio plano, visi palaikė radijo ryšį su Regioniniu skrydžių valdymo
centru.
NATO oro policijos misija vykdoma iš Lietuvos
ir Estijos.
BNS inform.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

Tel. 8 604 62 575. Rokiškis
• 2002 m. Renault Scenic
dalimis. Galinį tiltą,
žibintus, radiatorių, ratus ir
kitas dalis.
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Audi 80 galinę ašį. Kaina
35 Eur. Tel. 8 618 13 432.
Rokiškis
• Padangas R14 175/70
M+S su Opel skardiniais
ratlankiais. Naudotos vieną
sezoną. Kaina 60 Eur.
Tel. 8 612 28 947. Rokiškis
• Naudotas dygliuotas
padangas su lietais diskais
R14 175X65, 4 vnt. 4 skylių
tinka Ford Focus.
Tel. 8 686 49 301. Rokiškis
• 2012 m. Opel Antara
ratlankius su žieminėmis
padangomis R16 215/70.
Protektorius apie 5 mm.
Komplekto kaina 5 vnt
60 Eur. Tel. 8 612 81 356.
Rokiškis
• Audi A3 dalimis. 2009 m.,
1,8 l, 118 kW. Keturių durų.
Tel. 8 612 48 499. Kupiškis
• Ratus R15 195/65, 5x112
57,1. Kaina 100 Eur.
Tel. 8 623 55 761. Rokiškis
• Naujus Moskvich 407
laidus. Kaina 20 Eur.
Tel. 8 600 52 857. Rokiškis
• Audi A4 dalimis. 1997 m.,
1,8 l, benzinas, sedanas,
juodos spalvos.
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Dalimis 1998 m. VW
Passat universalas kablį,
porankį, priekinį dangtį,
dėžę, sankabą, galinius
žibintus ir kitas dalis.
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• VW Passat 1998 m. 1,9
l, TDI, 81 kW paskirstymo
diržą, aušinimo siurblį,
generatoriaus diržą. Kaina
60 Eur. už visa komplektą.
Mažai naudotas žiemines
padangas 195/65 R15. 4
vnt., po 15 Eur.
Tel. 8 698 86 362. Rokiškis
• VW Passat B5 B5+
dalimis. 1,9 l, 96 kW, 85
kW, 66 kW. Kaina 10 Eur.
Tel. 8 682 58 004.
Rokiškis
• VW ratlankius su
padangomis R16. Tinka VW
Passat, VW Touran. Kaina
150 Eur. Tel. 8 682 41 823.
Rokiškis
• Automobilinį kompresorių.
Kaina 20 Eur.
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• BMW ratlankius su
padangomis R18, M+S.
Kaina 320 Eur.
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• Itališką sportinį BMW
vairą. Tel. 8 687 27 117.
Rokiškis

• Traktorių DT-20 su
padargais. Kaina sutartinė.
Tel. 8 682 38 722. Rokiškis
• Savadarbį traktorių su
dokumentais. T25 variklis,
darbinio nėra, padargai,
tralas. Kaina 1800 Eur.
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• Sunkvežimio GAZ jėgos
nuėmimo dėžutę. Galima
montuoti hidraulinį siurblį.
Taip pat greičių dėžės dalis,
reduktorius.
Tel. 8 616 35 640. Rokiškis
• Geros būklės priekabos
kablį traktoriui T-40.
Tel. 8 616 35 640. Rokiškis
• Akėčias. BZT-1 nenaudota
1 vnt., BZS-1 naudota 2 vnt.
Tel. 8 816 35 640. Rokiškis
• Traktorių su inventoriumi.
Kartu arba atskirai. Kaina
sutartinė. Tel. 8 692 89 012.
Rokiškis
• Arklinį grėblį. Galima
prikabinti prie traktoriaus.
Kaina sutartinė.
Tel. 8 687 19 627. Rokiškis
• Nerūdijančio plieno
vandens cisterną. Galime
atvežti. Dusetos.
Tel. 8 699 55 273. Rokiškis
• Priekabą 2PTS-4 su
TA. Rėmas tiesus, bortai
nesupuvę. Galimas
atvežimas. Dusetos. Kaina
1350 Eur. Tel. 8 699 55 273.
Rokiškis
• Tvarkingą smulkintuvąmulčerį. Segmentinis, 1,70
m pločio, kardanas.
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ
DALYS
• Audi A6 C4 dalimis. 2,5 l,
TDI, 103 kW.
Tel. 8 683 85 278. Utena
• Žiemines padangas Jetta
145/80 R13 4 vnt. po 10
Eur/vnt. Vasarines padangas
su lietais diskais 175/65 R14
3 vnt. po 10 Eur/vnt. Įvairias
padangas R14 4 vnt. po 5
Eur/vnt. Metalinius diskus
nuo VW Golf 2 R14 8 vnt.
po 5 Eur/vnt. Viska atiduodu
už 100 Eur.
Tel. 8 689 67 947. Rokiškis
• BMW R16 skardinius
ratlankius su M+S 205/55
padangomis. Originalūs
gaubtai. Sumontuota,
subalansuota.
Tel. 8 682 41 823. Rokiškis
• VW Passat B5 dalimis. 1,9
l, 85 kW, 96 kW.
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Padangas Pirelli 225/45
R18, M+S. Likutis 5 mm.
2018 m., geras būklės. 3 vnt.
Kaina 60 Eur.

PENKTADIENIS 09.25

KETVIRTADIENIS 09.24

TREČIADIENIS 09.22
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05:05 Dizaino
dokumentika
05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas,
Lietuva
08:55 Įstatymas ir
tvarka
09:40 Komisaras Reksas
10:30 Tarnauti ir
ginti
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Triumfo
kelias. Jonas Karolis
Chodkevičius
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

05:05 Šoka Lietuva
05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas,
Lietuva
08:55 Įstatymas ir
tvarka
09:40 Komisaras Reksas
10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 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

05:05 Dizaino
dokumentika
05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas,
Lietuva
08:55 Įstatymas ir
tvarka
09:40 Komisaras Reksas
10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Stilius
13:00 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

BALDAI

• Lovą su Lono čiužiniu.
Plotis 160 cm. Kaina 80 Eur.
Tel. 8 618 60 493. Rokiškis
• Naudotus odinius baldus.
Kaina 500 Eur.
Tel. 8 601 04 331. Rokiškis
• Sekciją. Gali būti su spinta

21:00
21:30
22:30
23:00
00:00
00:45
01:00
01:05
02:00
02:05
03:00
03:05
03:30
04:00
04:05
05:00
05:05
05:15

Dienos tema
Lietuva kalba
Dviračio žinios
Paryžiaus policija 1900
Grančesteris
Kelionių atvirukai
LRT radijo žinios
Kitą kartą Afrikoje
LRT radijo žinios
Lietuva kalba
LRT radijo žinios
Kas ir kodėl?
Dviračio žinios
LRT radijo žinios
Stilius
LRT radijo žinios
Šoka Lietuva
Ponių rojus

06:15 Vėžliukai nindzės
06:40 Ilgo plauko istorija
07:05 Madagaskaro pingvinai
07:35 Prieš srovę
08:35 Meilės sūkuryje
09:45 Nakvynė su pusryčiais.
Kur aplanko meilė
11:45 Midsomerio
23:00 Paryžiaus policija 1900
23:50 Grančesteris
00:35 Skonio pasaka
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 Dizaino dokumentika
05:15 Ponių rojus

06:15 Vėžliukai nindzės
06:40 Ilgo plauko istorija
07:05 Madagaskaro pingvinai
07:35 Gero vakaro šou
08:35 Meilės sūkuryje
09:45 Iš visos širdies.
Vestuvės
11:45 Midsomerio
žmogžudystės
12:40 Kenoloto
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas
22:55 Baris Sylas – Amerikos
sukčius
00:20 DW naujienos rusų
kalba
00:35 Dabar pasaulyje
01:00 Lara
01:50 Balandis tupėjo
ant šakos ir mąstė apie būtį
02:40 Muzikinis intarpas
03:00 Panorama
03:30 Pilys: paslaptys, mįslės,
legendos
04:05 Atspindžiai. Paveldo
kolekcija
04:30 Hadsonas ir Reksas
04:35 Kultūros diena
05:30 Mokslo sriuba

03:10 Vieniši tėvai
03:40 Pasirodymas
04:40 Saldainiukas
05:40 Gyvenimo išdaigos

kabinamiems drabužiams.
Kaina 169 Eur.
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Dvigulę lovą. Kišeninis
spyruoklių čiužinys.
Minkštas. Kaina 175 Eur.
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Išskleidžiamą kampą.
Pusės gali būti keičiamos,
su daiktadėžėmis. Kaina
175 Eur. Tel. 8 685 42 153.
Rokiškis
• Viengulę lovą 80 cm su
dėže patalinei. 90 cm be
dėžės. Kaina 69 Eur.
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Plačią sofą-lovą su dėže
patalynei. Kaina 125 Eur.
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis

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 Žmonijos biuras
22:45 Vikinglotto
22:50 Žmonijos biuras
23:15 Jėga ir Kenoloto
23:18 Žmonijos biuras
00:25 Pasirodymas
01:25 Havajai 5.0
02:25 Majų baikerių klubas

06:00 Balta - meilės s
palva
07:00 KK2
07:30 Monikai reikia
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.
Užnugaris
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Jūrų pėstininkas.
Užnugaris
00:10 Pasirodymas
01:10 Havajai 5.0
02:10 X failai

06:00 Balta - meilės spalva
07:00 KK2
07:30 Monikai reikia meilės
08:00 Volkeris, Teksaso
reindžeris
06:15 Vėžliukai nindzės
06:40 Ilgo plauko istorija
07:05 Madagaskaro pingvinai
07:35 Farai
08:35 Meilės sūkuryje
09:45 Meilės skambutis
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 Ledo šalis 2
21:25 Keršytojai. Pabaiga
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Keršytojai. Pabaiga
01:10 Aligatorių alėja
03:00 Ledo kariai
04:50 Havajai 5.0

06:15 Balta - meilės spalva

• 4 stumdomų durų spintą.
Kaina 189 Eur.
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Nedidelę sekciją. Kaina
125 Eur. Tel. 8 685 42 153.
Rokiškis
• Kampą su miegama
funkcija. Reiktų tik
prasivalyti. Kaina galima
derinti. Kaina 150 Eur.
Tel. 8 623 24 274.
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA
• Naudotą veikiantį šaldiklį
Electrolux EC4230AOW2
A+ klasė 400 l. Neturi jokių
įbrėžimų. Kaina 250 Eur.
Tel. 8 629 04 530. Rokiškis

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 Absoliutus blogis. Pabaiga
00:40 Begėdis
01:50 Operacija “Finalas”
03:55 Volkeris, Teksaso
reindžeris

06:15 CSI. Majamis
07:15 Mano virtuvė
geriausia
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 Pasmerktas mirti
00:45 Begėdis
02:00 Absoliutus blogis.
Pabaiga
03:40 Volkeris, Teksaso
reindžeris
04:25 Alchemija
04:50 RETROSPEKTYVA

06:15 CSI. Majamis
07:15 Mano virtuvė geriausia
08:35 Teisingumo agentai
09:40 Pėdsakas
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 Midvėjaus mūšis
23:50 Artėjant prie nežinomybės
01:35 Pasmerktas mirti
03:35 Volkeris, Teksaso
reindžeris

06:15 CSI. Majamis
07:15 Mano virtuvė geriausia
08:35 Teisingumo agentai
09:40 Pėdsakas
10:35 Ekstrasensai tiria
11:35 Jūrų pėstininkai

• Naują veikiantį šaldytuvą
Electrolux LRC5MF34X su
kosmetiniais įbrėžimais ir
įlenkimais. Kaina 250 Eur.
Tel. 8 629 04 530. Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną
Čaika 134. Kaina 72 Eur.
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI
• Triušius. 2 suaugusios
pateles,10 vnt. 6 mėn. ir 3
vnt. 3 mėn.
Tel. 8 604 83 293. Rokiškis
• Veršingą telyčią.
Tel. 8 671 55 706. Rokiškis
• 2 mėn. buliuką. Išsamesnė
informacija telefonu.
Tel. 8 610 60 425. Rokiškis

08:35 Teisingumo agentai
09:40 Pėdsakas
10:35 Apuokas
11:35 Jūrų pėstininkai
12:30 CSI. Majamis
13:30 Mano virtuvė
geriausia
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Jūrų pėstininkai
18:30 Betsafe–LKL
čempionatas. Šiauliai-7bet Pieno žvaigždės
21:00 Sukilimas
22:45 Skiriamoji juosta
00:50 Iš visų jėgų

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
10:35 Ekstrasensai tiria
11:35 Jūrų pėstininkai
12:30 CSI. Majamis
13:30 Mano virtuvė geriausia
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Jūrų pėstininkai
18:30 Betsafe–LKL čempionatas.
Jonavos CBet - Neptūnas
21:00 2:22
22:55 Sukilimas
00:40 Iš visų jėgų

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 Alfa taškas
12:30 CSI. Majamis
13:30 Mano virtuvė geriausia
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Jūrų pėstininkai
18:30 Apuokas
19:30 Amerikietiškos imtynės
21:30 Susišaudymas
23:15 2:22
01:10 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 Alfa taškas
13:00 Nauja diena

IEŠKO DARBO
• Ieškau darbo. Turiu
slaugytojos padėjėjos
pažymėjimą, galiu slaugyti
žmones. Įgijau aukštąjį
pedagoginį išsilavinimą,
turiu patirties.
Tel. 8 615 92 745. Rokiškis
• Ieškau traktoristo darbo.
Taip pat galiu dirbti
statybose, galiu dažyti. Turiu
autokrautuvo vairuotojo
pažymėjimą.
Tel. 8 625 08 380. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ
• Ieškome degalinės
operatoriaus (-ės) prisijungti

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

12:15 Tiek žinių
12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
14:00 „Pėdsakas“
15:00 „Reali mistika“
16:00 Reporteris
16:30 Laikykitės ten
17:30 „Zoologijos sodas“
18:00 Reporteris
18:30 Alfa taškas
19:00 „Vieno nusikaltimo
istorija“
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“
21:30 „Daktarė Kovalčiuk“
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 Laikykitės ten
00:30 „Pėdsakas“
01:30 „Vieno nusikaltimo
istorija“
02:30 „Daktarė Kovalčiuk“
03:20 Alfa taškas
03:40 Laikykitės ten
04:20 „TV Europa pristato. Vyrų
šešėlyje“. Marija PečkauskaitėŠatrijos Ragana
04:50 „Reali mistika“
05:30 Nauja diena
13:00 Nauja diena
14:00 „Pėdsakas“
15:00 „Reali mistika“
16:00 Reporteris
16:30 Oponentai
17:30 „Zoologijos sodas“
18:00 Reporteris
18:25 Rubrika “Europa - tai aš”
18:30 Alfa taškas
19:00 „Vieno nusikaltimo
istorija“
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“
21:30 „Daktarė Kovalčiuk“
22:30 Reporteris
22:55 Rubrika “Europa - tai aš”
23:00 Alfa taškas
23:30 Oponentai
00:30 „Pėdsakas“
01:30 „Vieno nusikaltimo
istorija“
02:30 „Daktarė Kovalčiuk“
03:20 Alfa taškas
03:40 Oponentai
04:20 „TV Europa pristato. Vyrų
šešėlyje“. Lazdynų Pelėda
04:50 „Reali mistika“
05:30 Nauja diena
14:00 „Pėdsakas“
15:00 „Reali mistika“
16:00 Reporteris
16:30 Laisvės TV valanda
17:30 „Zoologijos sodas“
18:00 Reporteris
18:30 Alfa taškas
19:00 „Vieno nusikaltimo
istorija“
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“
21:30 „Daktarė Kovalčiuk“
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 Laisvės TV valanda
00:30 „Pėdsakas“
01:30 „Vieno nusikaltimo
istorija“
02:30 „Daktarė Kovalčiuk“
03:20 Alfa taškas
03:40 Laisvės TV valanda
04:20 „TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje“. Elza žvalgybininkė Marcelė
Kubiliūtė
04:50 „Reali mistika“
05:29 Kaimo akademija

prie VIADA komandos
degalinėje Rokiškyje.
Telefonas pasiteirauti:
+370 614 56408. CV siųsti
el. pašto adresu cv@viada.lt
• Ieškomas meistras
sutvarkyti namo skliautus.
Tel. 8 609 32 021. Rokiškis
• UAB Ramundas GM
reikalingas(-a) padėklų
surinkėja(s). Darbo vieta Panemunėlio gelž. Stotis.,
Rokiškio r. Iš Rokiškio
darbuotojai vežami įmonės
transportu. Darbo laikas nuo
8.00 val. iki 17.00 val.
Tel. 861003980.
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• AB Lytagra Rokiškio
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filialas ieško sandėlininko
- konsultanto. Atlyginimas
nuo 700 Eur į rankas.
Tel. 8 682 63 576. Rokiškis
• Ieškomas traktorininkas
darbui augalininkystės
ūkyje. Išsamesnė
informacija telefonu.
Tel. 8 650 23 641. Rokiškis
• Skubiai reikalingi 2
darbuotojai kiaulių ūkyje
darbui Danijoje.
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
• Reikalingi pagalbiniai
darbuotojai, taip pat staliai/
dailidės. Tel. 8 626 73 148.
Rokiškis
• Reikalinga vadybininkė.
Darbas prekybos srityje.
Tel. 8 623 84 076. Rokiškis
• Reikalingi pastolių
montuotojai, pagalbiniai,
dažytojai, izoliuotojai
Belgijoje. Neturinčius
patirties apmokome 10 d.
Kaune. Pradedantieji dirbti
gali uždirbti nuo 1600
Eur į rankas, keliantiems
kvalifikacijas iki 3000 Eur
į rankas. Tel. 8 615 90 900.
Rokiškis
• Ieškau padėjėjo turguje.
Darbas būtų padėti iškrauti
prekės, pastatyti palapinę,
stalus. Privalumas turėti
vairuotojo pažymėjimą.
Nevisai darbo dienai.
Tel. 8 687 35 831. Rokiškis

VALSTYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO
VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS

PASLAUGOS

KITA
glaistome, dažome, klojame
laminatą-plyteles. Atliekame
ir kitus vidaus bei lauko
apdailos darbus. Kaina
sutartinė. Tel. 8 625 22 911.
Rokiškis
• Automobilių antikorozinis
dugnų purškimas,
suvirinimo darbai ir kt.
Tel. 8 674 92 644.
Rokiškis

PERKA

• Atliekame profiliogipso montavimo darbus,

• Perku garažą Šatrijos g.,
Rokiškyje.
Tel. 8 608 57 628.
Rokiškis
• Perku VAZ 21011 arba
2101 automobilį.
Tel. 8 699 35 009.
Rokiškis

• Sausas malkas kaladėlėmis.
Kaina 200 Eur.
Tel. 8 680 49 599. Rokiškis
• Malkas. Skaldytas,
kaladėmis. Atvežu.
Tel. 8 627 49 715. Rokiškis
• Simbolinėmis kainomis
originalaus medžio su
visais priedais vidaus duris,
cinkuotos vielos tinklą,
dalimis benzininį pjūklą
Husqvarna 51.

Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla, juridinio asmens
kodas 190804895, adresas Melioratorių g. 1A Kavoliškio kaimas, Rokiškio
kaimiškoji seniūnija, Rokiškio rajono savivaldybė, skelbia konkursą.
Išnuomojamas Valstybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos patikėjimo teise valdomas nekilnojamasis turtas – sporto salės patalpos mokyklos pastate,
adresu Melioratorių g. 1 A, Kavoliškio k., Rokiškio kaimiškoji seniūnija, Rokiškio r. sav. (pastatas pažymėtas plane – 1C2p, unikalus numeris – 73990004-2017, bendras pastato plotas – 3847,81 kv. m., nuomojamų patalpų
indeksai: 1-92, 1-1, 1-24, 1-13, 1-14, 1-15, 1-16, 1-17, 1-19, 1-20) bendras
nuomojamas plotas – 677,59 kv. m. laisvu nuo užsiėmimų metu sporto
treniruotėms ir sportiniams renginiams organizuoti (sportinei kultūrinei
veiklai vykdyti). Pradinis nuompinigių dydis – 5,00 eurai už vieną valandą.
Turto nuomos sutarties terminas iki 2022 m. birželio 30d.
Nuompinigiai nuomotojui turi būti mokami kas mėnesį, prieš prasidedant
mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 d. pagal nuomotojo
pateiktą sąskaitą.
Delspinigiai už nuomininko praleistą nuomos mokesčio mokėjimo terminą – 0,05 procento nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą
dieną.
Konkurso dalyviai registruojami nuo 2021 m. rugsėjo 28 d. 8.00 val. iki
2021 m. rugsėjo 30 d. 14.00 val. mokyklos buhalterijoje. Įgaliotas asmuo
Vida Bugailiškienė, tel. 8458 26922.
Konkurso dalyviai paskelbtose konkurso sąlygose nurodytu laiku pateikia komisijos nariui užklijuotą voką ant kurio turi būti užrašyta: konkurso
dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti
pateikta paraiška, kurioje nurodyta: konkurso dalyvio pavadinimas, arba
vardas ir pavardė, įmonės arba asmens kodas, adresas, tel. numeris, el.
paštas, pageidaujamo išsinuomoti turto pavadinimas, paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos turtą, siūlomas nuompinigių dydis,
bankiniai rekvizitai, atsiskaitomosios sąskaitos numeris ir asmens tapatybę
patvirtinančio dokumento arba įmonės steigimo pažymėjimo kopija.
Kartu su voku pateikiami dokumentai, patvirtinantys, kad sumokėtas pradinis įnašas. Konkurso dalyvio pradinis įnašas lygus vieno mėnesio pradiniam nuompinigių dydžiui sumokamas prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu į RTVŽŪ mokyklos atsiskaitomąją sąskaitą Nr.
LT724010041500030075. Dalyvis, pasiūlęs didžiausią kainą, turės pirmumo
teisę pasirenkant užsiėmimų laiką.
Turto apžiūra vyks nuo 2021 m. rugsėjo 22 d. 8,00 val. iki 2021 m. rugsėjo
24 d. 15,00 val. Atsakingas asmuo – Algirdas Vyšniauskas, mob. tel. 8679
03788
Komisijos posėdis įvyks 2021 m. rugsėjo 30 d. 15.00 val. Melioratorių
g.1A, Kavoliškio k., Rokiškio r. 102 kab.

Užs. 1454

Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
• Metalinį seifą. Kaina 87
Eur. Tel. 8 695 74 290.
Rokiškis
• Įvairių dydžių sauskelnes
suaugusiems.
Tel. 8 629 74 434. Utena
• Naujus elektrinius
prietaisus nuo žiurkių, pelių,
tarakonų, blakių, vorų.
Siunčiu. Kaina 12 Eur.
Tel. 8 678 66 028. Jonava
• Suaugusiems sauskelnes
Super Seni Plius, Tenal.
M dydžiai, 30 vnt., 26 vnt.
Sulankstomą vaikštynę.
Tel. 8 686 49 301. Rokiškis
• Naujus, kraunamus,
įvairius klausos aparatus.
Pagaminti Čekijoje,
Vokietijoje. Siunčiu nuo
50 Eur. Tel. 8 678 66 028.
Jonava
• Naujus, įvairius žvejybos
tinklus. Pristatome. Kaina
40 Eur. Tel. 8 678 66 028.
Jonava
• Pašarines bulves. 4 maišus.
Kaina 3,5 Eur/už maišą.
Tel. 8 698 86 362. 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
• Savadarbį karutį. Kaina
20 Eur. Tel. 8 670 54 051.
Rokiškis
• Tarybinį šildytuvą. Kaina
45 Eur. Tel. 8 620 21 782.
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA
• Žaidimų kompiuterį PS3.
Kaina 50 Eur.
Tel. 8 674 54 495. Rokiškis
• Planšetinį kompiuterį
Asus Nexus 7,1 GB RAM.
Pakeistas naujas Trackpad
ir sensorinis LCD ekranas.
Perinstaliuotas Android.
Kaina 40 Eur.
Tel. 8 693 82 442. Rokiškis
• Stalinio kompiuterio
komplektą. 2 branduoliai,
Windows 8,1 Lt. Kaina
35 Eur. Tel. 8 693 82 442.
Rokiškis

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

MAISTO PRODUKTAI
• Pašarines bulves. Kaina
sutartinė. Tel. 8 688 41 212.
Rokiškis
• Pašarines bulves.
Tel. 8 623 80 373. Rokiškis
• Įvairiais kiekiais šviežią
medų. Kaina sutartinė.
Tel. 8 458 79 533. Rokiškis
• Triušius ir jų skerdieną.
Užauginti ekologiškai, be
jokių priedų. Tinka mažiems
vaikams. Tel. 8 604 61 511.
Rokiškis
• Spanguoles.
Tel. 8 662 40 538. Rokiškis
• Moliūgus. Simbolinė kaina
už vienetą.
Tel. 8 695 85 850. Rokiškis
• Miežius, kviečius, avižas,
žirnius, kukurūzus, įvairius
miltus, jų mišinius. Atvežu.
Tel. 8 682 36 692. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI
• Puikiai veikiantį Redmi
Note 4. Nesubraižytas.
Kaina derinama. Kaina
75 Eur. Tel. 8 617 45 165.
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Panevėžys
• Samsung A7. Plonas,
lengvas, su apsaugine
plėvele stikliukas ir
dėkliukas. Kaina derinama.
Kaina 110 Eur.
Tel. 8 643 08 231.
Panevėžys
• Redmi Note 9S. Aurora
Blue, 6/128 GB. Kaina
185 Eur. Tel. 8 601 14 335.
Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują
iPhone 8, 64 GB. Spalva
Gold. Dokumentai, dėžutė,
dėkliukas, ausinės, uždėtas
apsauginis stikliukas ant
ekrano. Pirktas naujas
Lietuvoje. Domina keitimas.
Kaina 200 Eur.
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują
iPhone 6S, 16 GB. Spalva
Rose Gold. Dokumentai,
dėžutė, dėkliukas, ausinės.
Domina keitimas. Kaina
120 Eur. Tel. 8 602 16 269.
Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują
iPhone 7, 32 GB. Spalva
Rose Gold. Dokumentai,
dėžutė, dėkliukas. Domina
keitimas. Kaina 170 Eur.
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Geros būklės iPhone
X, 64 GB. Dokumentai,
dėžutė, kroviklis, ausinės,
dėkliukas. Siunčiu. Domina
keitimas. Kaina 300 Eur.
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Labai geros būklės iPhone
6S, 16 GB. Spalva auksinė.
Kroviklis. Domina keitimas.
Kaina 100 Eur.
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Labai geros būklės iPhone
7, 32 GB. Spalva auksinė.
Dokumentai, dėžutė,
dėkliukai. Kaina 120 Eur.
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Labai geros būklės iPhone
5S, 16 GB. Spalva auksinė.
Yra dokumentai, dėžutė,
dėkliukai. Domina keitimas.
Kaina 70 Eur.
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• iPhone 7,32 GB, juodos

spalvos. Domina keitimas.
Kaina 120 Eur.
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Labai geros būklės iPhone
6S, 16 GB. Spalva sidabrinė.
Kroviklis, dėkliukai.
Domina keitimas. Kaina
100 Eur. Tel. 8 602 16 269.
Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują
iPhone 7,256 GB. Spalva
Rose Gold. Kroviklis,
ausinės, dėkliukas. Domina
keitimas. Kaina 170 Eur.
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują
Huawei P2O 64 GB. Pirktas
naujas iš salono. Dėžutė,
dokumentai, kroviklis,
ausinės. Kaina 140 Eur.
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Geros būklės iPhone
7, 128 GB. Spalva Rose
Gold. Dokumentai, dėžutė,
dėkliukas. Domina keitimas.
Kaina 150 Eur.
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Labai geros būklės
Samsung Galaxy S8, 64
GB. Pilna komplektacija.
Dokumentai. Pirktas naujas
Lietuvoje. Domina keitimas.
Kaina 140 Eur.
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Labai geros būklės Apple
iPhone 8 Plus 64 GB. Pilna
komplektacija. Puikiai
veikiantis. Kaina 220 Eur.
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Gyvenamąjį namą
Rokiškio r. 6 ha žemės,1,5
ha miško. Tel. 8 682 95 786.
Rokiškis
• Dviejų kambarių butą,

Rokiškio rajono savivaldybės
administracija skelbia konkursą į
Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas (karjeros
valstybės tarnautojas, pareiginės algos koeficientas – 7,40).
Rokiškio rajono savivaldybės administracija skelbia atranką Jūžintų seniūnijos pakaitinio
vyriausiojo specialisto (nuolatinio darbuotojo nėštumo ir gimdymo atostogų, paskui vaiko
priežiūros atostogų laikotarpiui, darbo vieta nuo
2021 m. spalio 1 d.) pareigoms užimti, (darbuotojas pagal darbo sutartį (1 pareigybė, A2 lygis)),
pastoviosios dalies koeficientas nuo 5,50 iki 6,32
(pareiginės algos baziniais dydžiais, priklausomai nuo profesinio darbo patirties (metais)).
Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu http://www.
rokiskis.lt.
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49,83 kv. m, su rūsiu.
Rokiškyje, P. Širvio g,
trečiame aukšte iš penkių.
Kaina 30000 Eur.
Tel. 8 650 67 651. Rokiškis
• Pigiai namą prie
geležinkelio stoties.
Kampinis, miesto
vandentiekis, kanalizacija,
16 a žemės.
Tel. 8 652 37 610. Rokiškis
• Dviejų kambarių butą
Panevėžio g., ketvirtas
aukštas iš devynių. Namas
renovuojamas, butas ne
kraštinis, langai abiejose
pusėse. Tel. 8 600 26 451.
Rokiškis
• Tvarkingą 2 kambarių butą
Juozapavos km., Bajoruose.
Šarvo durys, plastikiniai
langai, pakeistos vidinės
durys. Stiklintas, plastikinis,
apšiltintas didelis balkonas.
Ūkinis pastatas, du garažai,
žemės sklypas.
Tel. 8 647 62 688. Rokiškis

• 1 kambario butą Vilties g.
Pirmas aukštas, 37,30 kv. m.
Kambarys didelis su niša,
tvarkingas, šiltas. Kaina
21000 Eur.
Tel. 8 673 10 835. Rokiškis
• Įvairių dydžių namų
valdos sklypus už miškų
urėdijos. Graži vieta, geras
susisiekimas, šalia yra
autobusų stotelė.
Tel. 8 657 75 999. Rokiškis
• Renovuotą 2 kambarių
butą Taikos g., pirmame
aukšte. Tinka ir komercinei
veiklai. Tel. 8 605 67 704.
Rokiškis
• Sodybą Panemunėlio sen.,
Skirų k. Iki Rokiškio 9 km.
Kaina 4500 Eur.
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• Sodybą 7 km nuo
Rokiškio. Geras
privažiavimas asfaltu. 2
ha, sodyba, vietovė tankiai
miškinga. Yra likę pamatai.
Kaina sutartinė.
Tel. 8 626 73 148. Rokiškis
• Gyvenamąjį mūrinį
namą su ūkiniais pastatais
Didsodės km. Juodupės
sen. 85 kv. m, 3 kambariai,
virtuvė, vonia, tualetas,

Informuojame SB „Draugystė“ pirmininką, kad
R.Barono žemėtvarkos darbų įmonės matininkas
Eugenijus Mikulėnas (kvalifikacijos pažymėjimo
Nr.2M-M-328) 2021-10-01 d. 13.30 val. vykdys
žemės sklypo Nr7357/0075:46 esančio Draugystės 8-oji g.1., Uljanavos k., Rokiškio r., ribų ženklinimo darbus.
Prireikus išsamesnės informacijos,
prašome kreiptis į R. Barono žemėtvarkos įmonės
atstovą E.Mikulėną adresu
Taikos g.5, Rokiškis el. paštu kavolzeme@parok.lt.
arba telefonu 861295721; 861295720.
rūsys po namu. Šildoma
kietuoju kuru.
Tel. 8 671 98 146. Rokiškis
• Rokiškyje nedidelę namo
dalį. Yra keletas arų žemės.
Įvestas vandentiekis. Kaina
7000 Eur. Tel. 8 623 01 338.
Rokiškis
• 2 kambarių butą. 51 kv.
m, didelė virtuvė, 4 aukštas.
Renovuotas namas. Kaina
19500 Eur.
Tel. 8 686 44 758. Rokiškis
• Pandėlio g. 2 nepereinamų
kambarių butą mūriniame
name: 2 aukštas, saulėta
pusė, bendras plotas 45,8
kv. m. Šildymas malkomis,
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vandentiekis, WC, vonia.
Reikia remonto. Rūsys,
malkinė, sandėliukas,
šiltnamis su žeme, garažas.
Kaina derinama. Kaina
22000 Eur.
Tel. 8 698 05 069. Rokiškis
• Tvarkingą namą Gruodžio
g., Rokiškis. 5 kambariai,
virtuvė. Pakeistas stogas,
langai. Ūkinis, du garažai,
elektriniai kiemo vartai.
Lengvai prižiūrimas 6,3 a
sklypas. Kiemas išklotas
trinkelėmis. Yra neįrengtas
priestatas. Kaina 90000 Eur.
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Puse namo su erdviu
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sklypu Kauno g., Rokiškis.
Gyvenimui ar verslui. Po
namu didelis erdvus rūsys.
Miesto komunikacijos.
Pagalbinės patalpos. Kaina
derinama vietoje. Kaina
54000 Eur.
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Statomą namą Janulionio
g., Rokiškis. 127 kv. m, A++
klasė. Baigtumas 62 proc.
Erdvus 10 a sklypas. Jau
galima rezervuoti. Kaina
86000 Eur.
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Sklypą su pastatais
Pandėlio g. 46 A, Rokiškis.
Kaina 70000 Eur.
Tel. 8 612 26 200. Rokiškis
• 3 kambarių butą
Kavoliškyje. Plotas 66,67
kv. m. Padarytas kapitalinis
remontas. Šildomas kietuoju
kuru arba dujomis. Grindinis
šildymas, plastikiniai langai,
šarvo durys, įstiklintas
balkonas. Kaina 36000 Eur.
Tel. 8 618 60 304. Rokiškis
• 1 kambario butą Vilties
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g. 35 kv. m, 4 aukštas iš 9,
plastikiniai langai, šarvo
durys, balkonas. Kaina
18500 Eur.
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• 1 kambario butą pirmame
aukšte Jaunystės g. 8.
Didelis kambarys su niša,
lieka dalis baldų. Butui
priklauso rūsys. Pigus
išlaikymas. Kaina 20000
Eur. Tel. 8 600 98 909.
Rokiškis
• Tvarkingą 3 kambarių butą
Panevėžio g. 4. Gera vieta,
šalia autobusų stotis, PC
Norfa. Tel. 8 677 79 804.
Rokiškis
• 3 kambarių butą, 63,31
kv. m. Jaunystės g. 6,
Rokiškyje. Pirmas aukštas,
ne kampinis, stiklintas
balkonas. Reikia remonto.
Tel. 8 618 66 856. Rokiškis
• Namą Juodupėje. Pakeisti
langai (dalinai), centralinis
šildymas, yra židiniai,
vietinė kanalizacija. Malkos
paruoštos sezonui. Aplinka

apsodinta tujomis. Yra
garažas. Kaina derinama.
Kaina 16000 Eur.
Tel. 8 699 47 596. Rokiškis
• Sodo sklypą su kilnojamu
namu Juodupės sen. Kaina
4200 Eur. Tel. 8 652 13 585.
Rokiškis
• Sandėlius su gyvenamuoju
namu ir erdviu 1 ha
sklypu Juodupėje, Raišių
k. Tinkamas gyvenimui
ir verslui. Namas 79 kv.
m, sandėliai 240 kv. m.
Išsamesnė informacija
telefonu. Kaina 52000 Eur.
Tel. 8 600 98 909.
Rokiškis

NUOMA

butą. Tel. 8 636 35 260.
Rokiškis
• Išsinuomosiu 1 kambario
butą. Tel. 8 609 04 904.
Rokiškis
• Išnuomojamas 2 k. butas.
Ilgalaikė nuoma. Tvarkingas
butas su baldais ir buitine
technika. Tel. 8 655 02 884.
Rokiškis
• Išnuomosiu tvarkingą 1
kambario butą su baldais
ir buitine technika. Kaina
150 Eur. Tel. 8 620 24 515.
Rokiškis
• Išsinuomosiu ūkio
paskirties žemės sklypą
aplink Obelius.
Tel. 8 624 03 928.
Rokiškis
• Išsinuomosiu žemės ūkio
paskirties žemę 10 km už
Rokiškio miesto.
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI
• Ieškau, kas išnuomotu butą
Rokiškyje. Kaina nuo 150
iki 200 Eur. Kaina 150 Eur.
Tel. 8 607 31 593. Ignalina
• Išsinuomosiu 1 kambario

• Į šeimą priimtume jauną
šuniuką, kuris augtų didelis.
Tel. 8 625 45 872.
Rokiškis
• Gal kas gali padovanoti

medienos pjuvenų.
Tel. 8 665 02 825. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS
• Puikios būklės. Kaina
100 Eur. Tel. 8 684 90 247.
Rokiškis
• Naudotą geros būklės
lavinamąjį kilimėlį. Kaina
15 Eur. Tel. 8 684 90 247.
Rokiškis
• Naudotą geros būklės
šokliuką. Kaina 15 Eur.
Tel. 8 684 90 247. Rokiškis
• Automobilinę kėdutę
Maxi-Cosi 8-18 kg.
Įvykių nebūta. Išsamesnė
informacija telefonu. Kaina
40 Eur. Tel. 8 683 55 319.
Rokiškis
• Vaikišką vaikštynę. Kaina
15 Eur. Tel. 8 600 30 766.
Rokiškis
• Manevringą vežimėlį
Zippy Verdi 3in1.
Pripučiami ratai.
Komplekte: lopšys,
automobilinė kėdutė,
sportinė dalis, krepšys,
apsauga nuo vabzdžių ir
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lietaus. Galimas atvežimas
į Rokiškį ar Kupiškį. Kaina
30 Eur. Tel. 8 692 46 231.
Rokiškis
• Matematikos uždavinynus.
Kaina 2 Eur.
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis

RASTA/PAMESTA
• Jaunystės g. rasti raktai.
Tel. 8 610 07 820. Rokiškis
• Pamesta piniginė
Obeliuose prie didžiosios
Aibės Algirdo Buivido
vardu. Jei kas radote, būtų
malonu, kad grąžintumėte.
Atsilyginsiu.
Tel. 8 684 07 875. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA
• Tvarkingą sodo traktoriuką
MTD Yard-Man. Variklis
Kohler, deka tvarkinga,
perdažyta, plotis 1 m, dviejų
peilių, su šoniniu išmetimu.
Kaina 950 Eur.
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
SPORTO IR
LAISVALAIKIO PREKĖS

• Mažai naudotą mynimo
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dviratį VirosPro Sports.
Kaina 120 Eur.
Tel. 8 605 35 922. Rokiškis
• Tarybinius svarmenis.
Kaina 20 Eur.
Tel. 8 620 21 782. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA
• Šamotines plytas.
Tel. 8 698 16 495. Rokiškis
• Drėgmės rinktuvą. 81 kW,
14 l. Kaina 260 Eur.
Tel. 8 654 94 125. Rokiškis
• Cementą Mitto R650. Apie
15 maišų po 35 kg. Maišo
kaina 3 Eur.
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Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Tvarkingą malkoms pjauti
trifazį diskinį pjūklą. Kaina
200 Eur. Tel. 8 621 29 003.
Rokiškis
• Medines (spygliuočių)
dailylentes.
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Įvairaus pjovimo statybinę
medieną. Tel. 8 699 33 786.
Rokiškis
• Naują suvirintojo šalmą.
Reguliuojamas laikas,
šviesos jautrumas. Kaina
20 Eur. Tel. 8 600 52 857.
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS
• Reno Espace Grand-3 visą
arba dalimis.
Tel. 8 682 38 722. Rokiškis
• Mikroautobusą Ford
Transit. 1991 m., TA iki
2023-03-22. Registruotas
kaip lengvasis. Kaina 550
Eur. Tel. 8 651 61 586.
Rokiškis
• 2002 m. Nissan X Trail.
2,2 l, 84 kW, dyzelinas.
Kaina 1100 Eur. Tel. 8 681
70 762. Rokiškis
• Audi A6. 2001 m., 1,9 l,

96 kW. Galutinė kaina 1200
Eur. Tel. 8 607 56 198.
Rokiškis
• Traliuką. Kaina sutartinė.
Tel. 8 687 19 627. Rokiškis
• Rover 75. Dyzelis, nėra
TA. Kaina 370 Eur.
Tel. 8 623 44 192. Rokiškis
• Tvarkingą Volvo S60.
2001 m., 2,4 l, 103 kW,
benzinas-dujos, TA iki
2023-04, baliono patikra
2024-03, pilkos spalvos.
Dujos automatinės, balionas
rato vietoje. Lieti ratlankiai
R15, yra kablys. Rūdžių
nėra, smulkūs kosmetiniai
trūkumai. Į SMS neatsakau.
Kaina 1300 Eur.
Tel. 8 605 03 189. Rokiškis
• Opel Zafira, 2002 m.,
dyzelis, TA iki 2023 m.
Kaina 650 Eur.
Tel. 8 621 72 973. Rokiškis
• Audi A4,1996 m., 1,9 l,
dyzelis, TA dar metams.
Pridedu žieminių padangų
komplektą ir keletą
atsarginių dalių. Yra
kosmetinių defektų. Reikia
pakeisti dešinės puses guolį.
Kaina šiek tiek derinama.
Skubiai. Kaina 600 Eur.
Tel. 8 608 33 486. Rokiškis
• VW Golf, 2000 m., 1,9 l,
66 kW. TA iki 2023-06-28.
Tel. 8 655 08 291. Rokiškis
• Yamaha DT50, 2005
m. Švediški dokumentai,

Žemės ūkio ministerija atsisako
tarnybinių automobilių

Žemės ūkio ministerija atsisako tarnybinių automobilių
ir vairuotojų – juos turėtų pakeisti pavėžėjai, automobilių
dalinimosi paslauga ar nuoma ar paspirtukai.
Ministerijoje lieka vienas vairuotojas ir vienas automobilis,
skirtas ministrui. Iki šiol ministerija turėjo aštuonis automobilius ir keturis vairuotojus, kurie bus bus perduoti kitoms įstaigoms, pranešė ŽŪM. Kai kurių automobilių nuvažiuotas kilometras, net neskaičiuojant vairuotojo darbo užmokesčio, pernai
atsieidavo 40 centų ar net eurą“, – pranešime teigė ministerijos
kancleris Valdas Aleknavičius.
BNS inform.
užsiveda, važiuoja. Reikia
tvarkyti elektros laidus,
reguliuoti karbiuratorių,
perdažyti plastikines
detales. Pridėsiu originalų
duslintuvą, rankenėles,
padangų. Kaina derinama.
Rokiškio raj. Lietuvoje galiu
atvežti. Kaina 800 Eur.
Tel. 8 602 42 271. Rokiškis
• Naują elektrinį dviratį
Fiido D4S. 250 W variklis
užtikrina maksimalų 25
km/h ar 30 km/h (atrakinus)
greitį. 36 V 10,4 Ah
ličio jonų baterija leidžia
dviračiui maksimaliai
nuvažiuoti net iki 80 km,
neminant iki 40 km. Kaina
570 Eur. Tel. 8 622 34 989.
Rokiškis
• Opel Astra Combi 2003
m. Turi defektų. Važiuoklė,
variklis tvarkingas. Domina
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mainai. Kaina 420 Eur.
Tel. 8 673 04 001. Rokiškis
• Triratį dviratį. Reikalingas
nedidelis remontas. Kaina
35 Eur. Tel. 8 670 54 051.
Rokiškis
• VW Passat B5. Restauruota
turbina, nauja priekinė
važiuoklė, nauji diskai,
kaladėlės, amortizatoriai,
naujas priekinis stiklas.
Turi mažų kėbulo defektų.
Tvarkyta sau, bet reikia
mažesnės mašinos. Kaina
1000 Eur. Tel. 8 625 12 475.
Rokiškis
• VW Sharan 1,9 l, dyzelis.
VW Golf 5, 1,4 l, benzinas,
5 durų, hečbekas. Golf 5
2007 m., 1,9 l, dyzelis, 5
durų, hečbekas. Toyota
Corolla 2006 m., 2 l,
dyzelis. Tel. 8 658 12 062.
Rokiškis
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Kreminė lazanija su špinatais

Rugsėjo 21-oji,
penktadienis,
39 savaitė

Ingredientai:
• 14 lazanijos lakštų (apytikriai)
• 400 gramų špinatų
• 400 mililitrų pieno (apytikriai)
• 150 gramų fermentinio sūrio
• 80 gramų sviesto
• 1 svogūnas
• 2 šaukštai kvietinių miltų (apytikriai)
• 1 šaukštelis druskos
• 0.5 šaukštelio maltų juodųjų pipirų

Iki Naujųjų liko 101 diena
Tarptautinė taikos diena
Bobų vasara
Šv. Matas, Alutinis
Tarptautinė Alzheimerio ligos
diena
Saulė teka 7 val.,
leidžiasi 19.24 val.
Dienos ilgumas 12.24 val.
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius
šiandien švenčia:

Mantrimas, Mantrimė, Mantvilas,
Mantvilė, Manvilas, Manvilė,
Matas, Nijolė, Viskintas, Viskintė.
Rytoj: Digna, Eiganta, Eigantas,
Mauricijus, Tamošius, Tarvina,
Tarvinas, Tarvinė, Tomas, Virmantė.
Poryt: Galintas, Lina, Linas, Linė,
Linius, Teklė.

Dienos citata
„Stebuklas visada yra
kažkur arti nevilties“
(E. M. Remarkas).

Šiandien pasaulio
istorijoje

19 a. pr. Kr. mirė didysis romėnų poetas Vergilijus, tikrasis
vardas Publijus Vergilijus Maronas. Labiausiai jį išgarsino nebaigta herojinė poema „Eneida“.
1327 m. Berklio pilyje nužudytas Anglijos karalius Eduardas
II. Į sostą po to įžengė jo sūnus
Eduardas III.
1784 m. laikraščiai „Pennsylvania Packet“ ir „Daily Advertiser“
tapo pirmaisiais pelningais JAV
dienraščiais.
1792 m. Prancūzijos Konventas per pirmąjį viešą posėdį panaikino monarchiją.
1938 m. Čekoslovakijos vyriausybė pritarė Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos planui atiduoti
Vokietijai Sudetus.
1947 m. gimė JAV rašytojas,
siaubo bei fantastikos kūrinių autorius Stivenas Kingas.
1964 m. Malta, 164 metus priklausiusi Didžiajai Britanijai, tapo
nepriklausoma valstybe.
1992 m., baigdami 130 metų
trukusius nesutarimus, Vatikanas
ir Meksika užmezgė diplomatinius santykius.

Šiandien Lietuvos
istorijoje

1801 m. Lietuvos gubernija padalinta į Vilniaus ir Gardino gubernijas,
kurias kontroliavo Vilniuje rezidavęs
Lietuvos generalgubernatorius.

Post scriptum

Lengva patarti, sunku padėti.

Dalis kavinių galimybių pasą
tikrina prie staliuko, SAM sako,
kad taip negalima
Einant į pabaigą pirmajai savaitei su platesniu
galimybių paso taikymu,
dalis maitinimo įstaigų
pasakoja galimybių pasus
tikrinančios lankytojui atsisėdus prie staliuko. Sveikatos apsaugos ministerija
(SAM) sako, kad toks tikrinimo būdas neatitinka
Vyriausybės nutarime nustatytų reikalavimų.

Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė
Evalda Šiškauskienė komentavo, kad su Vyriausybe ir
Sveikatos apsaugos ministerija sutarta, kad restoranuose
gali tikrinti ir prie staliuko,
tada nereikia papildomų darbuotojų, o viešbučiai – prie
registratūros.
SAM sako, kad viešojo
maitinimo įstaigos viduje
paslaugos gali būti teikiamos
tik galimybių paso kriterijus
atitinkantiems asmenims, iš-

skyrus maisto atsiėmimą išsinešti, užtikrinant srautų atskyrimą, nes užėjęs į viešojo
maitinimo įstaigą, asmuo jau
gauna paslaugas – galimybę
atsisėsti prie staliuko, susipažinti su valgiaraščiu.
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba nurodė,
kad nuo rugsėjo 10-osios iki
rugsėjo 16 dienomis tarnybos inspektoriai atliko 219
maisto tvarkymo subjektų
patikrinimų dėl operacijų vadovo sprendimų laikymosi,
iš jų 136 viešojo maitinimo
įmonėse ir 83 mažmeninės
prekybos įmonėse. Nustatyti
tik trys pažeidimai.
Galimybių paso maitinimo įmonėse nereikia tuo
atveju, jei sėdima prie staliuko lauke arba jei į kavinę
norima užeiti trumpam – pavyzdžiui, kai maistas imamas išsinešti arba norima
pasinaudoti tualetu.
BNS inform.

Gaminimas:
Padažui nedideliame puode ant vidutinės kaitros ištirpinti sviestą. Apkepinti smulkiai sukapotą svogūną, kol truputį suminkštės. Suberti miltus ir, vis maišant, kepinti, kol susiformuos „košelė“. Dalimis pilti pieną, po
kiekvienos dalies gerai išmaišant šluotele, kad nebūtų gumuliukų. Kai visas pienas bus
supiltas, o padažas sutirštėjęs, sudėti špinatus. Galima dėti šaldytus ir, nuolat maišant,
kaitinti padažą, kol špinatai atitirps jame. Pagardinti prieskoniais. Nuolat maišykite, kad
padažas neprisviltų! Į formos dugną dėti lazanijos makaronus. Aptepti padažu, vėl dėti
makaronus ir t.t. Viršutinis sluoksnis turi būti padažo. Makaronus aptepkite gausiai, kad
visi krašteliai ir kampučiai būtų padengti padažu, kitaip makaronai tose vietose bus sausi.
Gausiai pabarstyti tarkuotu sūriu. Kepti įkaitintoje iki 180 C laipsnių temperatūros orkaitėje
(viršus+apačia+vėjelis) apie 35 minutes.

Galimybių pasą išsiėmė devyni iš dešimties
galinčiųjų tą padaryti
Galimybių pasą išsiėmė
devyni iš dešimties galinčiųjų tą padaryti, informuoja Registrų centras.

„Mūsų skaičiavimu, galimybių pasą atsiėmė beveik devyni iš dešimties
galinčiųjų tą padaryti, dešimtadalis to nepadarė: nei
skaitmeniniu būdu, nei popieriniu būdu“, – sakė Registrų centro atstovas Mindaugas Samkus.
Valstybės įmonės duomenimis, iš viso Lietuvoje
galimybių pasas išduotas
apie 1,5 mln. koronavirusu
persirgusių ar paskiepytų
gyventojų. Pasak M. Samkaus, besitestuojantieji nėra
skaičiuojami, nes jų galimybių paso galiojimo laikas yra per trumpas.
Registrų centro atstovo
teigimu, apie trečdalį gali-

mybių pasų žmonės atsiėmė
popieriniu formatu.
„Ką mes matėme bent
jau savo padaliniuose, popierinio galimybių paso
dažniausiai atvyksta atsiimti
vyresnio amžiaus žmonės,
kadangi, labai tikėtina, jie
neturi skaitmeninių galimybių jo atsisiųsti. Tačiau matėme ir vidutinio, jaunesnių
žmonių. Kai kuriems gal tai
yra patogiau, greičiau“, –
kalbėjo M. Samkus.
Nuo rugsėjo pradžios
galimybių pasas pradėtas
išdavinėti Lietuvos pašto
skyriuose, „Sodros“ padaliniuose ir vaistinėse. Kiek
anksčiau Registrų centras
vyko ir į mažesnius miestelius, sudarant galimybę kuo
patogiau gauti šį dokumentą.
M. Samkus sako, kad popierinius galimybių pasus
žmonės dažniausiai atsiima

vaistinėse.
Galimybių pasą gauti
gali visiškai pasiskiepiję,
persirgę koronavirusu ar reguliariai už savo lėšas besitestuojantys žmonės.
Vyriausybės sprendimu
nuo daugelis paslaugų bei
prekybos vietų apribotos
galimybių paso neturintiems žmonėms. Be jo galima apsipirkti tik nedidelėse
maisto prekių parduotuvėse, vaistinėse, optikose, taip
pat veterinarijos prekių parduotuvėse.
Imuniteto
neturintys
žmonės taip pat negali lankytis grožio salonuose,
viešojo maitinimo įstaigose, pramogų vietose, renginiuose, išskyrus atvirose
erdvėse vykstančius renginius, kuriuose dalyvauja ne
daugiau kaip 500 žmonių.
BNS inform.

Seimo narį į Baltarusijos pasienį lydėjęs Skiepijimosi tempai panašūs jau trečia savaitė
vairuotojas galėjo kirsti valstybės sieną
Skiepijimosi pirmąja vidurkį, dar prieš savaitę jie liau pirmauja Alytus,
Seimo narį Robertą Šarknicką į pasienį lydėjęs vairuotojas galėjo trumpam
kirsti valstybės sieną su Baltarusija.

„Peržengė vairuotojas. Aš
viso to nemačiau, gal buvau
nusisukęs, bet užkabino petį,
ranką, į tą pusę metrą. Bet tik
toks atvejis. Turėjo perspėti
dėl to (pareigūnas), žinodamas
visą instruktažą, kad negalima
peržengti tos ribos. (...) Tiesiog
fotografuodamas
užkabino
oro erdvę ar koja galbūt buvo
įžengęs, nežinau. Bet viskas
Lietuvos teritorijoje (vyko), už
to stulpelio kyštelėjo kūną savo
šiek tiek“, – sakė parlamentaras.
Baltarusijos sienos apsaugos komitetas paskelbė vaizdo įrašą, kuriame užfiksuota,
kaip asmuo peržengia šią liniją

ir priartėja prie uždarytų vartų šiuo metu neveikiančiame
Krakūnų-Geranainių pasienio
punkte.
Valstybės sienos apsaugos
tarnybos atstovas Giedrius
Mišutis nurodė, kad šio Dieveniškių kilpoje esančio patikros
punkto vietoje valstybių siena
daro 90 laipsnių kampą, todėl
sienos peržengimą fiksuoti sudėtinga. Dėl incidento rengiama medžiaga siekiant nustatyti,
ar pažeidimas galėjo būti.
G. Mišutis teigė, jog baltarusių pasieniečiai jau informavo
apie galimą sienos pažeidimą,
renkama medžiaga dėl administracinės teisenos pradėjimo.
Anot Baltarusijos tarnybos,
asmenis lydėjęs Lietuvos karys
nesiėmė jokių veiksmų dėl galimo pažeidimo.
BNS inform.

vakcinos doze nuo koronaviruso išlieka panašūs
trečią savaitę, rodo Statistikos
departamento
penktadienį surinkti duomenys.

Nuo praėjusio penktadienio iki šio ketvirtadienio
Lietuvoje pirmąjį skiepą
gavo 22,7 tūkst. žmonių
arba vidutiniškai 3,2 tūkst.
žmonių per dieną. Prieš savaitę šie skaičiai siekė 22,8
tūkst. ir 3,3 tūkst. per dieną

buvo atitinkamai 24,7 tūkst.
ir 3,5 tūkst.
Iki tol kurį laiką augę,
skiepijimosi tempai keletą
savaičių lėtėjo.
Daugiau kaip 70 proc. gyventojų bent viena vakcinos
doze yra paskiepijusios 11
savivaldybių, visos savivaldybės išskyrus vieną yra paskiepijusios bent pusę gyventojų. Mažiausiai, 39,2 proc.
žmonių, paskiepyta Šalčininkų rajono savivaldybėje.
Tarp didžiųjų miestų to-

kur
šiuo metu pasiskiepiję yra
67,1 proc. gyventojų. Mažiausiai paskiepytų gyventojų tarp didžiųjų miestų yra
Klaipėdoje – 53,1 proc.
Lietuvoje bent viena vakcinos doze paskiepyta 61,4
proc. visų gyventojų – per
savaitę šis skaičius paaugo
0,8 procentinio punkto.
Tarp suaugusiųjų pasiskiepiję yra 72,2 proc. – 1
procentiniu punktu daugiau
nei savaite anksčiau.
BNS inform.

Eurostatas: metinė infliacija Lietuvoje rugpjūtį – tarp didžiausių ES
Suderinta metinė infliacija Lietuvoje rugpjūtį
buvo tarp didžiausių Europos Sąjungos (ES) šalyse, skelbia Eurostatas.

Lietuvoje, Estijoje bei
Lenkijoje infliacija rugpjūtį
siekė po 5 proc. ir buvo didžiausia ES. Tuo metu Latvijoje infliacija siekė 3,6 pro-
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cento. Visoje ES kainos per
metus padidėjo vidutiniškai
3,2 proc., o vien euro zonoje
– 3 procentus.
BNS inform.
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Astrologinė prognozė savaitei

AV I N A S .
Teks skirti daugiau
dėmesio
sau. Atminkite,
kad pusę sėkmės
sudaro savidisciplina. Jums
nebus sunku atskirti dalykus, kurie padės siekti trokštamų tikslų.Galite tikėtis,
kad pagerės darbo sąlygos ir
atmosfera. Vienišiams derėtų
atkreipti dėmesį į savo aplinką, bendravimo ratą. Nes tarp
pažįstamų gali būti jums skirtas žmogus: stebėkite, kas į
jus žiūri degančiomis akimis
ir rodo dėmesio ženklus. Laikykitės atokiau nuo svetimų
pinigų: neimkite kreditų, kitaip nesiskolinkite. Savaitgalį
praleiskite namie, venkite aktyvaus poilsio ir vietų, kuriose renkasi daug žmonių.
JAUTIS. Sugebėsite įvykdyti
visas užduotis,
kurias patys sau
iškėlėte. Iki savaitės vidurio drąsiai pirkite brangius pirkinius: įsigytas daiktas
bus kokybiškas, ilgai tarnaus
ir džiugins jus. Užmegsite
svarbių dalykinių ryšių, kurie
ateityje padės siekti karjeros.
Raskite daugiau laiko darbo
reikalams, tiksliau išdėliokite
prioritetus. Nebijokite tiesiai į
vadovus kreiptis ir prašyti pagalbos bei patarimų. Savaitgalis puikus metas pažintiniams
renginiams, paskaitoms, vebinarams, tiesioginėms transliacijoms. Šeštadienį kils idėja
keliauti į užsienį su bičiuliais.
Neatidėliokite: pats metas pirkti bilietus.
DVYNIAI.
Laukia daug asmeninių ir namų
reikalų. Didelis
užimtumas kels
bėdų: atsiras užmaršumas.
Stenkitės svarbius dalykus
žymėti užrašuose, telefone.
Raskite laiko bendravimui ir
pagalbai tėvams. Trečiadienis
puikus metas užsiimti verslo
derybomis su užsienio šalių
kompanijomis.Tikėtina, kad
darbe vadovybė jums užvers
tokį krūvį, su kuriuo bus sunku susidoroti. Nebijokite prašyti kolegų pagalbos, jie ne tik
padės, bet ir paaiškins, kaip
suprasti sudėtingesnius reikalus. Savaitgalis turėtų būti fiziškai aktyvus. Aktyvumo trūkumas kelia blogą nuotaiką ir
skatina pervargimą. Jūs nieko
nenorite ir po darbo jaučiatės
išsunktas. Keisdami fiziologiją, pakeisite ir psichologiją,
todėl kelkitės nuo sofos.
VĖŽYS. Galėsite realizuoti
nemažai kūrybinių
idėjų. Liaukitės
planuoti – metas
veikti. Jei dirbsite, atiduodami
visas jėgas, atsivers perspektyvos, ateityje gerokai pakei-

siančios jūsų gyvenimą. Būkite
atsargūs įsigydami maisto produktus: yra tikimybė apsinuodyti. Patikrinkite jų galiojimo
laiką, rinkitės sveikesnį, lengvesnį maistą. Savaitgalis bus
turiningas. Susitiksite su senais
bičiuliais, bendravimas su kuriais teiks daug džiaugsmo. Kelkite tikslus, kuriuos norėtumėte
pasiekti iki metų pabaigos, ir
pradėkite juos įgyvendinti.
LIŪTAS. Sudėtinga savaitė,
tačiau jūsų artimieji padės pakelti niūrią nuotaiką. Kai kurie jūsų planai
netikėtai keisis. Nesijaudinkite, tai išeis į gera. Palankus
metas keisti aplinką. Galite
ieškoti naujo būsto ar pertvarkyti esamą. Išmeskite daiktus,
kurių seniai nebenaudojate,
atrinkite drabužius, kurių nebenešiosite. Savaitgalį, jei tik
bus tinkamas oras, daugiau
laiko praleiskite gamtoje.
Sekmadienis – puiki diena
pasimatymams. Leiskite sau
pajusti romantišką atmosferą.
MERGELĖ.
Savaitė prasidės
nuo nesėkmių,
bet iki savaitgalio reikalai pasitaisys. Savaitės pradžioje bus
daug skubių darbo reikalų.
Trečiadienį tikėkitės darbų
namuose, kurie pareikalaus
nemažai dėmesio. Nuo penktadienio prasideda metas, kuris jūsų gyvenime leis pasiekti
proveržį. Jūsų aplinkos žmogus gali pasiūlyti kelionę į šalį,
kuri jums įdomi, įdomų darbą
ar naujas pareigas. Pamatysite naujų galimybių pagerinti
finansinę padėtį. Nebijokite
priimti svarbių sprendimų.
Savaitgalis bus dinamiškas ir
neprognozuojamas. Jums ir
draugams kils puiki idėja, kurią greitai realizuosite. Rutiną
vykite šalin, užsiimkite naujovėmis.
S VA R S T YKLĖS. Galimos
permainos karjeroje ir asmeniniame gyvenime.
Antradienis puiki diena priimti svarbiems sprendimams.
Skirkite laiko finansams, atsisakykite skolų. Prisiimkite atsakomybę ir spręskite svarbius
reikalus, nebeatidėliokite jų.
Verčiau sukurkite dienos planą, atkreipkite dėmesį, ar taip
svarbūs darbai, kuriems gaištate laiką. Savaitgalį daug darbo
namie, reikės padėti tėvams,
neužsiimkite bendravimu darbo reikalais. Galite sutikti žmogų iš praeities.
SKORPIONAS. Bet kokias
užduotis atliksite labai lengvai.
Skirkite laiko poilsiui, ypač miegui. Jei nemie-

gate, vadinasi, per daug laiko
skiriate darbui ar pernelyg
jautriai reaguojate į kai kuriuos įvykius. Savaitės pabaigoje neužsižaiskite darbais
namuose, namiškių problemų
sprendimu: sukelsite nemažai
problemų. Galvoje bus chaosas: padės aiškus planavimas.
Savaitgalį venkite alkoholio,
tai pagerins jūsų savijautą.
Taip pat ir apsaugos nuo neapgalvotų veiksmų.
Š A U LY S .
Lauks gera žinia.
Greitai
atnaujinsite santykius
su bičiuliu, su
kuriuo buvote praradęs ryšį.
Darbo klausimais teks priimti svarbius sprendimus. Visgi
finansinės padėties šiuo metu
dar nepagerinsite. Susitaikykite su tuo, ir pradėkite taupyti.
Šeimos konfliktuose būkite
atsargūs: nesikiškite į reikalus,
kurie jūsų tiesiogiai neliečiai,
sekite, ką kalbate. Kitaip prarasite artimą žmogų ir ilgai to
gailėsitės.
OŽIARAGIS. Palanki savaitė mokymuisi,
ypač tiems, kurie
norėjo
lankyti
kursus, keisti profesiją. Pasinaudokite nuotolinio mokymo
galimybėmis: taip dar ir sutaupysite. Būkite atsargūs su
pinigais. Šiuo metu jūsų finansinė padėtis yra labai nestabili.
Venkite spontaniškų pirkinių.
Savaitės pabaigoje laukia rimtos permainos asmeniniuose
santykiuose. Jie gali pakilti į
naują lygį, tad laukite malonių
staigmenų.
VA N D E NIS.
Savaitė
atneš naujų įspūdžių.
Darbas
jums teikia malonumą, todėl skirkite jam daugiau jėgų.Vadovybė mato jūsų
pastangas ir greitai sulauksite
finansinio atlygio. Jūsų galva
užimta maloniomis mintimis
apie pasimatymus ir susitikimus. Kantrybės: greitai galėsite
skirti daugiau laiko bendravimui, nepamirškite, kad susitikti
gyvai nebūtina, galima tiesiog
paskambinti. Savaitgalį kils noras sportuoti, keisti mitybą. Pirmyn, tą daryti pats laikas.
ŽUVYS.
Laukia
daug
naujovių, kurios
duos teigiamų
rezultatų. Trečiadienis – palankus metas
planuoti darbams. Pirmojoje
savaitės pusėje raskite laiko
poilsiui gamtoje. O savaitgalį – ilgesniems pasivaikščiojimams. Vertėtų užsiimti
saviugda, rasti laiko dailės talentams vystyti. Atsiradęs pasitikėjimas leis kelti didesnius
tikslus ir jų siekti.
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PRO MEMORIA
Obelių seniūnija
BRONISLOVAS GARUOLIS 1931-04-14 - 2021-09-12
Pandėlio seniūnija
ALEKSANDRA LIEPA 1940-07-23 - 2021-09-16

Orų prognozė rugsėjo 21-23 d.
Diena
Rugsėjo 21 d.

Debesuotumas

Temperatūra
Naktį 5
Dieną 9

Vėjas
Š,
3-8 m/s

Rugsėjo 22 d.

Naktį 5
Dieną 11

ŠR,
3-8 m/s

Rugsėjo 23 d.

Naktį 4
Dieną 2

P,
2-6 m/s

Pastabos

Kuriamas barjeras stabdyti atminimų metų vajų

Seime bandoma stabdyti
atmintinų
metų
skelbimo vajų – siūloma
nustatyti, kad per metus
galėtų būti paskelbta ne
daugiau kaip trys atmintinos datos.

Seimo Laisvės kovų ir
valstybės istorinės atminties
komisija parengė ir pateikė
svarstyti naują Seimo nutarimo dėl atmintinų metų nustatymo tvarkos projektą. Jam
jau pritarė Seimo Švietimo ir
mokslo komitetas.
„Nuolat teikiant atmintinus metus balsavimui Seime
kyla balsai, kad tų atmintinų
datų labai daug turime ir tai
devalvuoja tuos minėjimus“,
– sakė Švietimo ir mokslo
komiteto pirmininkas Artūras
Žukauskas.
Pagal projektą, skelbiant
atmintinus metus Lietuvos
valstybingumui svarbios datos turėtų būti minimos pradedant 20-osiomis metinėmis
iki 100-ųjų metinių – kas dešimt metų, nuo 100-ųjų metinių – kas 25 metai, nuo 200ųjų metinių – kas 50 metų,
nuo 300-ųjų metinių – kas
100 metų.
Piliečiams, pilietinei savimonei, nacionalinei kultūrai

svarbios datos būtų minimos
pradedant 100-osiomis metinėmis kas 50 metų, iškilių
asmenybių, nusipelniusių Lietuvos valstybingumui, mokslui, menui ir kultūrai, svarbios
datos būtų pradėtos minėti nuo
100-ųjų metinių – kas 25 metus, nuo 200-ųjų metinių – kas
50 metų.
Atmintini metai turėtų būti
skelbiami ne vėliau kaip likus
dvejiems metams iki jų pradžios, kad būtų galima laiku
tinkamai pasirengti juos minėti.
Mat Vyriausybė turi parengti atmintinų metų minėjimo
programas ir numatyti lėšas
joms įgyvendinti.
„Paprastai per metus skelbiami treji atmintini metai.
Atmintinų metų minėjimo
programos parengiamos ir patvirtinamos iki atmintinų metų
pradžios“, – nurodoma projekte.
Siūlymus dėl atmintinų
metų svarstytų Seimo Švietimo ir mokslo komitetas bei
Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisija, galutinį sprendimą priimtų visi
parlamentarai.
A. Žukausko teigimu, surinkus visus siūlymus, būtų atrinkti trys reikšmingiausi.

Lietuvoje brangsta kava

Siaučiančios
stichijos Brazilijoje, logistikos
problemos ir energetika
skrudinimui
brangina
kavą – Lietuvos kavinėse
ir parduotuvėse ji jau šiek
tiek pabrango, o rinkos
ekspertai prognozuoja,
kad netrukus kainos gerokai šoktelės, o dėl stringančio tiekimo kavos gali
ir pritrūkti.

Kainų lyginimo portalo
„Pricer.lt“ maisto krypties
vadovas Petras Čepkauskas
nurodė, kad prekybos tinkluose parduodamas kavos

brangimo dar nematyti, tačiau jis pabrėžė, kad prekybininkai akcijoms turi rezervų, todėl iki Naujųjų metų
bus gerų pasiūlymų, gal tik
kiek rečiau, o kitais metais,
kainos kils apie 50 proc.
„Mūsų
pastebėjimais,
prekybos centruose kainos
dar stipriai neauga, bet kai
kurie tinklai atsisako pigiausios kavos, gali mažinti akcijų kiekius“, – sako jis.
P. Čepkauskas prognozuoja, kad prekybos tinkluose iki metų pabaigos kavos
kainos gali kilti apie 30 proc.
Lietuvoje veikiančio ka-
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„Mano nuomone, tokie
atmintinų metų minėjimai turėtų tapti labiau reikšmingi ir
visuomenėje labiau matomi.
Dabar kai turime jų kone 20,
daugiau kaip vieną minėjimą
per mėnesį, jie nublanksta, ir
žiniasklaida mažiau dėmesio
skiria, ir vertė sukuriama to
minėjimo labai sumažėja“, –
sakė Švietimo ir mokslo komiteto vadovas.
Jis prisiminė, kad pasitaikė
atvejų, kai ta pati proga būdavo skelbiama atmintina net
kelis kartus.
Šiemet Seimas yra paskelbęs 11 atmintinų datų. Pavyzdžiui, 2021-ieji yra paskelbti
Lietuvai pagražinti draugijos
metais, Archyvų, Abiejų Tautų Respublikos Gegužės 3-iosios Konstitucijos ir Tarpusavio įžado, Lietuvos totorių
istorijos ir kultūros, Marijos
Gimbutienės, Juozo Zikaro
metais ir kt.
Parlamentas jau yra priėmęs nutarimus dėl 14 datų
paminėjimo 2022 metais.
Tarp jų tuomet bus minimi
Lietuvos karaimų metai, Savanorystės, Lietuvos krepšinio šimtmečio, Lietuvos
jaunimo, Sūduvos, Lietuvos
universitetų metai ir kiti.
BNS inform.

vinių tinklo „Vero Cafe“
vadovas Darius Vėželis
pažymi, kad kavos žaliava pabrango, lyginant su
praėjusiais metais, apie
80 proc., o kavos puodelis
nuo rugsėjo vidutiniškai
pabrango 15 centų.
Nuo šių metų pradžios
arabikos pupelės biržoje pašoko 40 proc., o per
pastaruosius metus net 60
proc. Robusta nuo žemiausio lygio pernai balandį,
kai kainavo 1,41 JAV dolerio už kilogramą, dabar
pakilo iki 2,1 dolerio.
BNS inform.
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AUGALAI

DOVANOJA

• Pašarinius kviečius.
Supiltus po 500 kg už 70
Eur. Sėlynė.
Tel. 8 614 69 505. Rokiškis

• Dovanoju televizorių UHD
4K OLED. Tel. 8 687 41
701. Panevėžys
• Dovanojame kačiuką.

Tel. 8 823 62 155. Rokiškis
• Dovanojami kačiukai.
Mama – Siamo katė. Du
patinėliai ir katytė. Juodupė.

ANEKDOTAI

Rašytojas:
– Tam, kad parašytume
gerą knygą, reikia parašyti
pirmiausia keletą netikusių.
Teisėjas:
– Betgi jūsų netikusi
knyga yra... „Lietuvoje
augantys valgomi grybai“.
***
Šiek tiek šiuolaikinių
įžeidimų:
– Tai čia jūs filme Šreką
vaidinote?
– Galvą guldau, kad jūs
buvote pradėtas/-a pralošus
lažybas !
– Madam,iš kur man
paimti tiek degtinės?!
– Deja, grožiu jūs
pasaulio neišgelbėsit...
– O su lytimi jau jums
laikas apsispręsti...
– Nusirengėte jūs, o man
beveik nebaisu!
– O baubo vaikystėje
jumis nebaidydavo?
– Jums prie veiduko tiktų
bokso pirštinės !
– Aš jus pasiųsčiau, bet
matau, kad jūs ką tik iš ten...
– Jūs esat epochos sąžinė
ir protas! Neolito!
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Nepriklausomybės a. 12, Rokiškis
Tel. 8 666 76777
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– Pažiūrėjus į jus, aš tapau
abortų šalininku!
***
Kaimyninė valstybė. Viena
dama labai ilgai įstringa
balsavimo kabinoje.Prieina
vienas iš komisijos narių ir
teiraujasi:
– Ar viskas gerai?
– Pas jus tušinukas nerašo!
– Ponia, jis tikrai rašo,
tiesiog jūs ne tam apskritime
bandote kryželį nupiešti...
***
– Petrai,tu kur? Tavęs šefas
jau visą valandą ieško.
– Perduok šefui,kad gerą
darbuotoją sunku rasti!
***
– Sakykite, o kur jūs laikote
savo santaupas?
– Svajonėse!
***
Jis vis gi padarė tatuiruotę
su savo buvusios merginos
vardu. Nors draugai jį
atkalbinėjo, o ir pats klientas
norėjo drakono...
***
Rabinovičius jaunystėje
vedė aktyvų lytinį gyvenimą.
„Bus ką senatvėje prisiminti!“

– mėgdavo sakyti jis. O
paskui atėjo senatvė ir susirgo
Rabinovičius skleroze.
***
Kalbasi du naujalietuviai:
– Oi Petrai, tai gi jie
konfiskavo viską, kas mano
sąžiningai uždirbta per visą
gyvenimą!
- O visa kita ?
– Na to tai nerado!
***
Skaitytojos laiškas:
„Gerbiama „Metų panelė“
redakcija, sakykite ar
verta tęsti santykius, jei aš
į vakarėlį atėjau su tokia
pat suknele, kaip ir mano
vaikinas?“
***
Trumpas CV: „Geras
darbuotojas. Ypač už tokią
algą“.
***
Lazanija – tai toks
Napoleono tortas su mėsa.
***
Šiandien galutinai
įsitikinau,kad frazės: „Ką tu
ten dabar ėdi?“ ar „Ką tu ten
turi?“ priverčia šunį ėsti tris
kartus greičiau.

DIREKTORIUS
Simonas Tuska
info@rokiskiosirena.lt

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

Tel. 8 624 97 355. Rokiškis
• Dovanoju 3 ir 5 l
stiklainius.
Tel. 8 674 12 217. Rokiškis
• Dovanoju 3 l talpos
stiklainius. 50 vnt.
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Dovanoju sulankstomą
dviratį Desna.
Tel. 8 689 67 947. Rokiškis
• Dovanoju ketaus vonią.
150x70 m, 4 aukštas.
Rokiškis. Tel. 8 602 73 755.
Rokiškis

***
Profesorius grįžta iš
komandiruotės ir užtinka
savo žmoną lovoje su kolega
profesoriumi. Išduotas vyras
klausia:
– Ir ką, kolega, kaip
kultūringas žmogus, galite
pasakyt?
– Belstis reikia.
***
Profesorius namuose
pamiršo raktą. Grįžęs iš
universtiteto beldžiasi į namų
duris. Atidaro senas tarnas ir
sako:
– Pono profesoriaus nėra
namie. Jis paskaitose.
Profesorius:
– Gerai, aš vėliau užeisiu.
***
Mažylis parduotuvėje:
– Mama mama, nupirk
mašinėlę!
Mama apsimeta, kad
negirdi. Mažylis vėl:
– Mama mama, nupirk
mašinėlę!
Mama:
– Nepirksiu, nes pinigų
neturim.
Mažylis:
– Tai bent gumos nupirk,
kad aš užsičiaupčiau.
***
– Kaip jūs tapote
kosmonautu?
– Tiksliai nepasakysiu,
kažką ne tą paspaudžiau
Mokesčių inspekcijos
elektroniniame profesijų
sąvade.
***
– Mama, Petriukas manęs
į feisbuko draugus nenori
priimti.
– Radai kuo skųstis. Tavo
močiutė mūsų į testamentą
nenori įrašyti.
***
Klausimas profsąjungai:
– Ką daryti, jei viršininkas
mane pasiuntė?
– Reikalauti kelionės lapo
ir komandiruotpinigių.
***
Cezario salotų tikrasis
receptas: paimkite salotos

lapą ir smeikite į jį peiliu 23
kartus.
***
Sofa – belaidis žmonių
kroviklis.
***
Valdžia visada galvoja
apie tautą. Dažniausiai blogai
galvoja.
***
Žmona vyrui:
– Aš tavęs niekam
neatiduosiu. Pati kankinsiu.
***
Suvalkietis per atlaidus
vaišina svečius:
– Valgykit, sveteliai
brangūs! O jei sąžinės
neturit, tai ir rytoj dar ateikit!
***
Tikrasis finansinis
raštingumas – jau gimti
turtingoje šeimoje.
***
Slidinėjimo instruktorius
naujokų grupei:
– Turėsime trijų tipų
pamokas. Pirmiausia
mokysimės užsisegti slidžių
apkaustus. Tada mokysimės
nusileisti nuo kalno. O
paskutinioji paskaitų dalis
bus skirta mokytis vaikščioti
su ramentais.
***
Močiutė su anūku
violončelininko koncerte.
Mažylis tyliai klausia:
– O kai tas dėdulė
perpjaus savo dėžę, mes
eisim namo?
***
Sėdi senelis ant suoliuko
ir skaito. Prieina prie jo toks
pat senukas ir klausia:
– Ką skaitai, Petrai?
– Istoriją.
– Kokia čia tau istorija?!
Čia gi Kamasutra su
paveikslėliais.
– Man, deja, jau istorija.
***
Naujojo ruso klausia:
– Kam jums kabinete toks
didels akvariumas?
– Malonu, kai kažkas
atveria nasrus ne tam, kad
pinigų prašytų.

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

Leidėjas - UAB „Rokiškio Sirena”
Leidžiamas antradieniais ir
Spausdina - UAB „Vakarų spaustuvė” penktadieniais
Laikraščio tiražas – 1000 egz.
Laikraščio elektroninės versijos
Skelbimai priimami:
tiražas – 1984 egz.
www.rokiskiosirena.lt
Redakcija už skelbimų, reklamos
UAB Zirzilė, Panevėžio g. 12-1
ir užsakomųjų straipsnių turinį
Rokiškis
neatsako

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

DRABUŽIAI\AVALYNĖ
• Juodą ilgą moterišką
žieminę striukę su kapišonu.
XXL dydis. Kaina 65 Eur.
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Juodus odinius moteriškus,
sportinius batelius lenktu
padu. 40 dydis. Korėja.
Kaina 37 Eur.
Tel. 8 695 74 290.
Rokiškis
• Baltus odinius, moteriškus,
sportinius batelius. 38 dydis.
Vokietija. Kaina 35 Eur.
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Tvarkingus sportinius
batus. 38 dydis. Nešioti
pavasarį. Kaina 10 Eur.
Tel. 8 618 33 846. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI
• Geros būklės pianiną.
Kaina 100 Eur.
Tel. 8 688 75 903.
Rokiškis

DIENOS
KETUREILIS
GIMTADIENIO
ATGARSIAI

Šventė miestas dvi paras
Įsitraukė į veiklas.
Ir nors likome be mero
Minios linksminos ir šėlo.
Autobusai važinėjo
Jiems mokėti nereikėjo.
Net iš Juodupės, Obelių
Prigužėjo daug svetelių.
Šoko šunys, šoko žmonės
Vyko šaunios vakaronės.
O dėl pabaigos akcento
Dieną užbaigė „Memento”.
Antrą dieną mišios, teatras –
Skubinos Ona ir Petras.
Tad ar jaunas Tu ar senas
Geras buvo sielai penas.
Greta Paliulionytė

