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Rokiškyje atidarytas naujas baras

2022 08 06 Rokiškyje ati-
darytas baras  „Karieta“. 
Įstaiga duris atvėrė Vilniaus 
gatvėje, vietoje buvusio baro  
„Gnomas“. Baro interjeras 
labai neįprastas - vyrauja 
roko muzikos grupių ir au-
tosporto tematika. O vos tik 
įėjus, lankytojai atsiduria 
priešais tikrą motociklą.

Naujojo baro savininkai 
Andrius ir Meda Staniai ti-
kisi, kad ši vieta užpildys su-
sidariusį vakumą tokio tipo 
pramogoms tarp jaunimo ir 
šiek tiek brandesnio amžiaus 
rokiškėnų.

„Rokiškio sirena“ 
inform.

Nenustebkite – L. Šepkos parke vyksta 
„Knygų mainai“

Jau kuris laikas rokiš-
kėnus stebina jaunimas 
raudonais marškinėliais, 
kartas nuo karto susiren-
kantis L. Šepkos parke. Ir 
susirinkę nei rūko, nei ge-
ria (kažkas sakė, kad mūsų 
jaunimas toks blogas, kad 
tik tuo teužsiima), o stovi 
prie ant žemės ar ant stale-
lio išdėliotų knygų.

Pradžia – „Vasaronėse“
Visas šis veiksmas prasi-

dėjo nuo mėgėjų meno kū-
rybos festivalio „Vasaronės“ 
– šalia dainuojančių bei mu-
zikuojančių netoliese atsiras-
davo ir Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus Rokiškio skyriaus 
Jaunimo (ir ne tik) progra-
mos dalyviai. Daugelis ei-
nančių pro šalį, paklausti, ar 
nereikia knygų, skubėdavo 

atsakyti neigiamai, bet tik iki 
tol, kol sužinodavo, kad šios 
knygos – nemokamai. Vyks-
ta knygų mainai. Kažkas 
savo perskaitytas ar tiesiog 
nupirktas naujas knygas ati-
duoda Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus Rokiškio skyriui, 
o po to savanoriai žmonėms 
siūlo išsirinkti patikusią 
knygą, kurią be jokios sąži-
nės graužaties galima neštis 
namo. Žinoma, smagu būtų, 
jeigu ateinantys išsirinkti 
knygų atsineštų ir savo jau 
nusibodusių, lentynose be 
naudos dulkėjusių skaitinių.

Suteikti „antrą 
gyvenimą“
Knygų mainai L. Šepkos 

parke prie savivaldybės jau 
vyko keturis kartus. Nors 
„Vasaronės“ jau baigėsi, 

„Knygų mainai“ vis dar tę-
siasi. Planuojama, kad jie L. 
Šepkos parke galėtų vykti 
iki vasaros pabaigos – ke-
tvirtadieniais nuo 17 iki 19 
valandos. Tokiu laiku Jau-
nimo programos savanoriai 
kartu su Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus Rokiškio skyriaus 
vadove Jurgita Ersloviene 
žada laukti norinčių dalintis 
knygomis, suteikti joms „an-
trą gyvenimą“. Tai - kartu 
ir žingsnis link tvaraus po-
žiūrio į daiktus – nereikia 
skubėti išmesti ir pirkti vis 
naujų, nes galima keistis, 
perduodant vieni kitiems.

Padeda ir bendravimu
Savanoriai pasakoja, kad 

kartais pastebi, kad praeiviai 
dažnai sustoja tik pasikal-
bėti, klausinėja, ką jie čia 

veikia, apžiūrinėja knygas, 
diskutuoja apie gyvenimą. O 
tada paaiškėja, kad Lietuvos 
Raudonasis Kryžius (LRK) 
gali padėti ne tik dalindamie-
si daiktais ar knygomis, bet 
ir bendravimu. Pavyzdžiui, 
viena tokių veiklų – pro-
grama „Šilti apsilankymai“, 
padedanti senjorams mažiau 
jaustis vienišais ir susirasti 
draugą LRK savanorį. Taip 
pat Rokiškyje prieinamos 
programos „Stipri šeima“, 
„Pirma pagalba bendruome-
nei“ ir kt. Plačiau: Lietuvos 
Raudonasis Kryžius-Ro-
kiškio skyrius | Facebook ir 
Lietuvos Raudonojo Kry-
žiaus draugija (redcross.lt)

Iki kitų susitikimų L. Šep-
kos parke „Knygų mainuo-
se”!

Rita GRIGALIENĖ

Pavogė kuprinę su modemu
2022 metų rugpjūčio 4 dieną 17 val. 7 min. pranešta, 

kad Rokiškio r., Skrebiškio k., iš namo pavogta kuprinė su 
modemu ir pinigais.

Padarytas nuostolis – 140 eurų.
Panevėžio VPK inform.

Vairavo neblaivus ir be teisių
2022 metų rugpjūčio 4 dieną 0.25 val. Rokiškio r., Rai-

šių k., neblaivus (1.86 prom.), neturintis teisės vairuoti 
vyras (gim. 1983 m.) vairavo automobilį „VW“ ir sukėlė 
techninį eismo įvykį.

Panevėžio VPK inform.

Smurtavo prieš nepilnametį
2022 metų rugpjūčio 7 dieną apie 21 val. 45 min. Ro-

kiškio r., Kriaunų k., prieš nepilnametį (gim. 2008 m.) 
smurtavo pažįstamas (gim. 1989 m.).

Nepilnamečiui po medikų apžiūros paskirtas ambulato-
rinis gydymas.

Panevėžio VPK inform.

Sutartis su aukštosiomis mokyklomis pasirašė 
17 tūkst. jaunuolių, daugiausia studijuos VU

Daugiausia studijų su-
tarčių sudaryta su Vilniaus 
universitetu, čia studijuos 
beveik ketvirtadalis visų 
įstojusiųjų.

Į valstybės finansuojamas 
vietas priimti 10 tūkst. 932 
jaunuoliai, 2136 mokės už 
mokslą.

Universitetuose studijas 
pradės 9870 pirmakursių, 
kolegijose – 7206.

LAMABPO teigimu, uni-
versitetuose būsimų studentų 
skaičius liko toks pats kaip ir 
pernai, o kolegijose jis padi-
dėjo 4 procentais. Čia į vals-
tybės nefinansuojamas vietas 
priimta 759 jaunuolių dau-

giau nei praėjusiais metais.
Daugiausia – 3902 – stu-

dijų sutarčių su būsimais stu-
dentais sudarė Vilniaus uni-
versitetas, antras liko Kauno 
technologijos universitetas, 
pasirašęs 1191 sutartį su pir-
makursiais, trečias – Vytauto 
Didžiojo universitetas, suda-
ręs 1173 sutartis.

Tarp kolegijų populiariau-
sia liko Vilniaus kolegija, čia 
jau priimti 1436 pirmakur-
siai, toliau eina Kauno ko-
legija (1212) ir Socialinių 
mokslų kolegija (997).

Daugiausia studijų sutar-
čių dėl valstybės finansuo-
jamų studijų vietų sudaryta 
Vilniaus universitete (3262), 

Kauno technologijos univer-
sitete (1091) ir Vilniaus Ge-
dimino technikos universite-
te (990).

Daugiausia valstybės 
finansavimą gausiančių 
studentų pritraukė studijų 
programa „programų siste-
mos“ Kauno technologijos 
universitete (226), taip pat 
teisė (186) bei ekonomika ir 
finansai (172) Vilniaus uni-
versitete.

Kolegijų sektoriuje dau-
giausia valstybės finansuo-
jamų pirmakursių ateis į Vil-
niaus kolegiją (952), Kauno 
kolegiją (770) bei Vilniaus 
technologijų ir dizaino ko-
legiją (269). Daugiausia jų 

– 105 – studijuos tarptautinį 
verslą Vilniaus kolegijoje, 
po 69 – programų sistemas 
Kauno ir Vilniaus kolegi-
jose, 54 asmenys pasirinko 
Kauno technikos kolegijos 
statybos inžinerijos studijų 
programą.

Anot LAMABPO, daugė-
ja ugdymo mokslų studentų 
– jau priimti 938 būsimieji 
pedagogai, 562 iš jų studi-
juos valstybės finansuoja-
mose vietose, 376 – nefinan-
suojamose.

Nuo rugpjūčio 3-isios iki 
5-osios vyksta papildomas 
priėmimas.

BNS inform.

Savivaldybių pastatų atnaujinimui – 
papildomi 20 mln. eurų

Nuo ketvirtadienio savi-
valdybių pastatų valdytojai 
gali kreiptis dėl subsidijos 
viešųjų pastatų atnaujini-
mui.

Tam iš Modernizavimo 
fondo skirta 20 mln. eurų. 

Aplinkos ministerija prane-
šė apie paskelbtą kvietimą, pa-
gal kurį atnaujinant savivaldy-
bei priklausantį viešąjį pastatą 
ir gavus paskolą iš savivaldy-
bių pastatų fondo, numatyta 
50 proc. kompensacija. 

„Tikimės, kad ši priemonė 
savivaldybes ne tik paskatins 
sparčiau atnaujinti viešuosius 
pastatus, dar labiau padidinti 
energijos vartojimo efekty-
vumą, o kylant energijos kai-
noms leis taupyti viešąsias 
lėšas bei greičiau tapti nepri-
klausomiems nuo importuoja-
mo kuro“, – pranešime teigė 
Aplinkos projektų valdymo 
agentūros (APVA) Moderni-
zavimo fondo projektų grupės 
vadovė Agnė Markauskienė.

Kompensacija už atliktus 
darbus bus išmokama kartu 

su savivaldybių pastatų fondo 
paskola.

Pastatas po atnaujinimo tu-
rės pasiekti ne žemesnę nei B 
energinio naudingumo klasę.

Paraiškas dėl subsidijos 
APVA teikiamos iki šių metų 
pabaigos arba kol bus paskirs-
tyta visa kvietimui skirta 20 
mln. eurų suma. Pareiškėjas 
taip pat gali kelias paraiškas 
finansuoti skirtingiems savi-
valdybės įgyvendinamiems 
projektams.

Modernizavimo fondas – 
tai 2021–2030 metų laikotar-
piui įsteigtas fondas, skirtas 
paramą gaunančių valstybių 
narių energetikos sistemoms 
modernizuoti ir energijos 
vartojimo efektyvumui gerin-
ti. Fondą sudaro iš Europos 
Sąjungos apyvartinių taršos 
leidimų prekybos gaunamos 
lėšos. 

Bendra ES Modernizavi-
mo fondo Lietuvai numatoma 
paramos suma iki 2030 metų 
gali siekti daugiau kaip 700 
mln. eurų.

BNS inform.
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Rokiškis ir toliau sten-
giasi pateisinti langinių 
miesto reputaciją. Pasi-
baigė 18-asis langinių ta-
pymo pleneras. Kaip juo-
kavo Rokiškio langinių 
tapymo plenerų idėjos 
autorius ir plenerų ku-
ratorius Arūnas Augutis, 
idėja sulaukė pilnametys-
tės. Nutapytos 20 langi-
nių, kurios papuoš 10 lan-
gų Rokiškyje: daugiausia 
jų atsidurs ant naujo 
baro „Karieta“ (Vilniaus 
gatvėje) langų, dalis – 8 
langinės, papuoš namo 
Respublikos gatvėje, kur 
įsikūrusi siuvimo atel-
jė, 4 langus. Pagyvės ir 
namo Nepriklausomybės 
aikštėje vienas langas – jo 
šeimininkė pati prisidėjo 
prie langinių tapymo, o 
rezultatas – nenuviliantis.

Idėjos autoriai, 
organizatoriai bei 
dalyviai
Šių metų plenere daly-

vavo 10 dailininkų: Eglė 
Každailytė (atvykusi iš 
Sanlucar de Guadania 
miesto, Ispanijoje), Mari-
na Konovalova (iš Nesvy-
žiaus, Baltarusijoje), Reda 
Uogintienė (Šiauliai), Arū-
nas Uogintas (Šiauliai), 
Valentinas Varnas (Kau-
nas), Aušra Viduolienė 
(Rokiškis), Sergei Razin 
(Kyjivas, Ukraina), vėliau 
į plenerą įsitraukė Alfre-
das Chmieliauskas bei En-
rika Pavilonienė. Plenerą 
organizavo Visuomeninė 
organizacija „Tyzenhau-
zų paveldas", o šių metų 
plenero projekto autorius 
– Giedrius Kujelis. Langi-
nių tapymo idėjos autorius 
ir daugelio plenerų kura-
torius dailininkas Arūnas 
Augutis pasirūpino surinkti 
komandą, nupirko reikalin-
gas tapybai medžiagas, o 
po to dėl sveikatos proble-
mų plenero veiksmą sekė 
epizodiškai.

Pasak Arūno Augučio, 
daugiausia plenerui vado-
vavo Arūnas Uogintas iš 
Šiaulių, kuris iš visų at-
vykusiųjų dažniausiai yra 
dalyvavęs tokiuose plene-
ruose ir yra didelis langinių 
plenerų entuziastas. Jam 
patinka sukurti galeriją po 
atviru dangumi.

Reikalinga renovacija
Be numatytų nutapyti 

20 langinių gyventojai iš 
Ąžuolų bei Respublikos 
gatvių Rokiškyje atvežė 
16 langinių, kurias reikia 
restauruoti. Deja, laiko tam 

plenere pritrūko. Pasak 
dailininko Arūno Augučio, 
bus bandoma šį klausimą 
išspręsti su visuomenine 
organizacija „Tyzenhauzų 
paveldas“, kad šią vasa-
rą nublukę nuo saulės ir 
lietaus langinės būtų res-
tauruotos. Galimai reno-
vacijos reikia ir daugiau 
langinių Rokiškyje, bet 
joms dar teks palaukti savo 
eilės.

Pasirūpino 
pramogomis ir 
pragyvenimu
Plenero dalyvių maiti-

nimu, apgyvendinimu bei 
ekskursijomis rūpinosi 
visuomeninės organizaci-
jos „Tyzenhauzų paveldas 
vadovas Giedrius Kujelis. 
Plenero dalyviai aplankė 
daugelį įdomių vietų Ro-
kiškyje bei visas parodas 
Rokiškio krašto muziejuje. 
Pasak dalininkų, ypač už-
sieniečių, juos labai suža-
vėjo L. Šepkos ekspozicija. 
Vėliau apie patirtus įspū-
džius ne vienas jų užsiminė 
plenero rezultatų pristaty-
me, vykusiame Rokiškio 
dvare, rugpjūčio 5 d. Kaip 
minėjo vienas plenero da-
lyvių: „Nors Rokiškis yra 
Lietuvos pakraštyje, bet tai 
- tikrai ne pakraštys ir juo 
labiau – ne provincija“.

Ukrainos tema
Plenere dalyvavo trys 

dailininkai iš užsienio: 
Ukrainos, Baltarusijos bei 
Ispanijos. Tiesa, iš Ispa-
nijos atvykusi dalininkė 
Eglė Každailytė yra lietu-

Aštuonioliktojo langinių tapymo plenero rezultatas – 
dešimt naujai papuoštų langų Rokiškyje

vė. Sergei Razin paskutiniu 
metu su šeima apsistojo 
Marijampolėje, bet iki tol 
jis gyveno Luhanske, vė-
liau išvyko į Kyjivą, iš kur 
taip pat teko bėgti. Sergei 
šiemet dalyvavo jau ketvir-
tame dailės plenere Lietu-
voje. Arūnas Augutis sakė, 
kad dailininko iš Ukrainos 
buvimas į plenerą įne-
šė diskusijų apie tai, kaip 
gyvenime viskas trapu, ir 
kaip viską pakeičia karas. 
Ukrainos tema atsispindi ir 
langinėse – vienoje iš barui 
„Karieta“ skirtoje langi-
nių pavaizduotas Ukrainos 
grupės, „Eurovizijos“ nu-
galėtojos, „Kalush Orches-
tra“ lyderis. Ši langinė yra 
skirta barui „Karieta“.

Planuoja kitas veiklas 
Lietuvoje
Paties svečio iš Ukrai-

nos tapyboje karo tema 
neatsispindėjo – jis tapė 
siuvyklai skirtas langines, 
nupiešdamas moterišką bei 
vyrišką manekenus. Sergei 
papasakojo, kad 2022 m. 
rugpjūčio 24 d., kas sutam-
pa su Ukrainos Nepriklau-
somybės diena, organi-
zuojama jo tapybos darbų 
paroda Marijampolėje. 
Kiek išsitarė dailininkas, 
tapyba nėra jo vienintelė 
kūrybos sritis – jis užsiima 
ir interjero dizainu.

Ypatingos langinės – 
„Karietai“
Menininkams itin pa-

tiko „išsitaškyti“ netra-
diciniame sprendime dėl 

langinių, skirtų „Karietai“. 
Turbūt pirmą kartą langi-
nių plenero dalyviai galėjo 
atsiskleisti, negvildendami 
etnografinių, tautinių mo-
tyvų. Barui skirtos langi-
nės – itin šiuolaikiška dva-
sia žvelgiančios į praeivį. 
Langinių plenerai turėjo 
savo politiką – prieš tapant 
langines, pirma pasikalbėti 
su namo, kurio langus pa-
puoš kūrinys, savininkais. 
Daugybė namų savininkų 
pasakydavo, kad neturi 
savo vizijos, o kiti pateik-
davo savo pasiūlymus. Su 
„Karietos“ savininkais lan-
ginių detalės buvo aptartos 
nuodugniai – šiam barui 
aktualu motociklų sportas, 
alternatyvi roko stiliaus 
muzika, tai ir turėjo atsi-
spindėti piešiniuose ant 
langinių.

Tapytojos iš 
Baltarusijos idėjos
Kito namo, siuvimo 

ateljė, savininkė sakiusi, 
kad viskas, ką nupieš dai-
lininkai, bus gerai. Daili-
ninkai atsižvelgė į tai, kad 
langinėse turi atsispindėti 
verslas, susijęs su siuvimu. 
Dvi siuvyklai skirtas langi-
nes nutapė Marina Kono-
valova iš Baltarusijos. Ji 
papasakojo, kad susipažino 
su namo savininke, paben-
dravo, matė jos pozityvų 
nusistatymą. Pamačiu-
si moters siuvimui skirtą 
kambarį, Marina sakė pa-
stebėjusi saugomą mamos 
siuvinėtą paveikslą, kuria-
me – našlaitės. Kilo mintis 

pavaizduoti siuvimo ma-
šinos detales, manekeną, 
našlaites. Darbo rezultatas 
– modernaus stiliaus langi-
nės, kuriose akcentuojamos 
lanksčios linijos ir formos.

Pirmą kartą tokiame
unikaliame projekte
Marina sakė niekada 

nedalyvavusi tokiame uni-
kaliame plenere, kuriame 
giliai nagrinėjamos tauti-
nės, etnografinės tradici-
jos. Šio plenero metu atsi-
naujino tautinės tradicijos, 
bet įvyko savotiška šių 
tradicijų renovacija – tra-
dicijos susijungė su realiu 
gyvenimu. „Manau, pagal 
langines galima perskaityti 
miesto istoriją bei kultūrą“, 
- sakė Marina. Dailininkė 
labai žavėjosi šiuolaikišku 
„Karietos“ projektu, sutei-
kusiu kūrėjams daug lais-
vės. Marina – tapytoja. Jos 
paveikslai tapyti aliejumi, 
akrilu arba piešti pastele. 
Taip pat ji užsiima tapyba 
ant šilko, kurią panaudoja, 
siūdama skraistes, skaras ir 
panašius aprėdus.

Dailininkai išlaiko 
savitumą
Pasak Arūno Augučio, 

nors paprastai būna nusa-
komos tapybos gairės, kie-
kvienas dalininkas tokiuo-
se pleneruose išlaiko savo 
stilistiką. Vieninga ji išlie-
ka tik kolorite. Kiekvienas 
dailininkas turi savo tapy-
bos metodus ir stilių. Taip 
nutiko ir šiame plenere. 
Teoriškai kiekvienas dali-

ninkas turėjo nutapyti lan-
gines vienam langui. Šįkart 
dalybos vyko įvairiai. Pa-
vyzdžiui, Reda Uogintienė 
„Karietai“ skirtose langi-
nėse savo kūrybai skyrė 
viršutinę jų dalį.

Pristatyme – gilios
mintys ir juokai
Pristatant plenero rezul-

tatus Rokiškio krašto mu-
ziejuje, paminėti įdomiausi 
šio dailininkų susitikimo 
momentai. Su gimtadie-
niu pasveikinta dailininkė 
Reda Uogintienė. Keista-
si juokingomis ir su „gilia 
mintimi“ dovanėlėmis. Į 
rezultatų pristatymą atvy-
ko Rokiškio rajono savi-
valdybės meras Ramūnas 
Godeliauskas, Rokiškio tu-
rizmo ir verslo informaci-
jos centro vadovė Lina Va-
lotkienė, Rokiškio krašto 
muziejaus direktorė Nijolė 
Šniokienė. Dovanas ple-
nero dalyviams įteikė mu-
ziejininkas bei istorikas, 
visuomeninės organizaci-
jos „Tyzenhauzų paveldas“ 
vadovas Giedrius Kujelis. 
Pažiūrėti į savo kavinės 
naująsias langines atvyko 
ir baro „Karieta“ (beje, jis 
atidarytas netrukus po ple-
nero rezultatų pristatymo, 
rugpjūčio 6 d.) šeimininkai 
Andrius ir Meda Staniai.

Plenerą finansavo Lietu-
vos kultūros taryba ir Ro-
kiškio rajono savivaldybė.

Rita GRIGALIENĖ
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Nepriklausomas rajono laikraštis

Turbūt jau girdėjote, kad 
iš „Norfoje XXL“ pastatytos 
aukojimo dėžės dingsta gy-
vūnams skirtas maistas? Ši 
dėžė atsirado Utenos rajono 
gyvūnų mylėtojų draugijos 
savanorių iš Rokiškio ini-
ciatyva. Tam, kad būtų aiš-
kiau, kam skirtas suaukotas 
maistas, apie savanorystę, 
rūpinantis beglobiais gyvū-
nais, paprašėme papasakoti 
dviejų savanorių merginų 
– Mantės Mekšėnaitės bei 
Adrianos Čeikauskaitės.

MANTĖ
Dalinasi informacija
Mantė pakvietė plačiau pa-

sidomėti jų darbais socialinio 
tinklo „Facebook“ puslapyje 
„Gyvūnų gerovės organiza-
cija „Antras šansas“. „Dali-
namės pagalbos gyvūnams 
istorijomis, norime jomis 
žmonėms parodyti, kad be-
globiai gyvūnai yra visos Lie-
tuvos gyvūnai, kuriais turime 
rūpintis visi“, - sako iniciatyvi 
mergina. Savanorės dalina ir 
lankstinukus su savo organi-
zacijos kontaktais, kviesda-
mos prisidėti prie pagalbos 
vienišiems, paliktiems, su-
žeistiems ir beglobiams gy-
vūnams.

„Kai plačiau atsimerki, 
pamatai tikrovę“
Savanoryste 31-erių mer-

gina susidomėjo maždaug 
prieš trejus metus. Šia veikla 
ji susidomėjo iš meilės gyvū-
nams. Kaip sako ši savanorė, 
pokyčiai įvyksta tada, „kai 
plačiau atsimerki ir pamatai 
tikrovę“. Šiek tiek anksčiau, 
prieš savanorystę, pas mergi-
ną atklydo keletas reikalingų 
pagalbos gyvūnų, tačiau, kur 
besikreipė, Mantė pagalbos 
negavo. Buvo sunku. Vėliau 
ji susipažinusi su gyvūnų glo-
ba seniai užsiimančia Nijole 
Pranckūnaite ir radusi kelius, 
kaip teikti pagalbą.

Tenka skirti laiko tiek, 
kiek reikia
„Rokiškio Sirena“ pasi-

teiravo, ar daug laiko atima 
rūpinimasis „niekieno“ gy-
vūnais. Mantė sako, kad šiuo 
metu nedirba, todėl gali šiai 
veiklai skirti 24 valandas per 
parą. Aišku, ilsėtis kada nors 
reikia... Savanoriams nėra nu-
statytų darbo valandų, todėl 
Mantei gyvūnų globai tenka 
skirti laiko tiek, kiek jo pri-
reikia. Būna, kad dėl sužeis-
to gyvūno žmonės skambina 
naktį arba anksti ryte. Jeigu 
ant gatvės guli sužeistas gy-
vūnas, Mantė privalo keltis, 
bėgti, nuvažiuoti ir suteikti 
pagalbą. Anot šios savanorės, 
ir kitos jos kolegės gyvūnams 

skiria iš tiesų daug laiko.  

Sergančių žmonės 
nenori
Mantė sakė negalinti pasa-

kyti, kiek tiksliai savanorių, 
užsiimančių gyvūnų globa, 
yra Rokiškyje, bet 7-10 tai 
tikrai yra. Kartu su Mante 
savanoriauja ir jos sesė Lina, 
gyvenanti kartu. Mantė sako, 
kad lengva užsiimti mėgs-
tama veikla, kai artimiausi 
žmonės palaiko. Merginos 
gyvena name netoli dvaro, 
kur yra tinkamos sąlygos gy-
vūnams. Sodybos pirtį jos 
jau trejus metus yra užleidę 
laikinos globos reikalingiems 
gyvūnams. Nuosavų gyvūnų 
merginos irgi turi – tris ka-
tinus ir didelį šunį, kuriuos 
įsimylėjo ir pasiliko sau iš 
beglobių tarpo. Anot Mantės, 
jos į namus stengiasi pasiimti 
daugiau dėmesio reikalau-
jančius, sergančius gyvūnus. 
Šiuo metu sesės globoja katę 
su dviem augliukais bei katę 
be uodegytės. Žmonės daž-
nai nenori tokių gyvūnėlių: 
buvusių sužeistų, susirgusių, 
bet išgydytų, todėl rūpestis 
jais tenka savanorėms. O štai 
10 mažų sveikų kačiukų labai 
greitai rado mylinčius šeimi-
ninkus.

Išgydo ir suranda 
šeimininkus
Kaip viskas vyksta, kai sa-

vanorės sužino apie sužeistą 
ir vienišą gyvūną? Pirmiausia 
sužeistas gyvūnas keliauja 
pas veterinarą (dažniausiai 
tai būna veterinarijos gy-
dytojas Edmundas Užupis, 
su kuriuo gyvūnų mylėtojų 
draugija bendradarbiauja), 
o suteikus pagalbą, keliau-
ja pas Nijolę arba pas kurią 
nors savanorę merginą. Kai 
beglobis išgyja, savanoriai 
ieško naujų šeimininkų. Be-
globius gyvūnus Rokiškio 
gyvūnų mylėtojai stengiasi 
kastruoti arba sterilizuoti, 
paskiepija, nukirmina, nu-
blusina bei pasirūpina, kad 
jie būtų sučipuoti. Tik po šių 
procedūrų gyvūnai atiduoda-
mi į naujus namus.

Ryšys išlieka
„Mes ir atidavę gyvūnus 

naujiems, patikimiems šei-
mininkams, su tais žmonėmis 
bendraujame – jie dalinasi, 
kaip mūsų gyvūnams sekasi 
toliau, siunčia nuotraukas. 
Viena moteris, pasiėmusi iš 
mūsų kačiuką, parašė: „Ne-
įsivaizduoju, kaip aš galėjau 
be šio gyvūnėlio gyventi“. Ta 
žmogaus šypsena, jo bendra-
vimo su gyvūnų džiaugsmas 
ir yra mūsų atlygis“, - dalijo-
si mintimis Mantė.

Rūpestį gyvūnams dalinančios savanorės Mantė ir Adriana 
jiems savo laiką aukoja be „išeiginių“

Gyvūnų globa užsiima ir
meras
Mantė labai norėjo per-

duoti padėką rajono merui 
Ramūnui Godeliauskui, kuris 
visada padeda, jeigu iškyla 
problemų – jis į savo voljerą 
priima beglobius, pasiklydu-
sius šunelius pagyventi, kol 
jie suras šeimininkus. „Meras 
padėdamas niekada nepra-
šo padaryti šou, paviešinti jo 
pagalbą, pasidalinti nuotrau-
komis, bet padeda tyliai ir 
ramiai. Jis pats augina daug 
šunelių“, - pasakojo savanorė.

Kai duodi ir gauni atgal, 
ir vėl norisi duoti
„Mano visas gyvenimas 

susijęs su šunimis. Gailiuo-
si, kad nebaigiau su tuo su-
sijusių mokslų. Iš savo šuns 
labai daug išmokstu ir neįsi-
vaizduoju gyvenimo be savo 
šuns. Kad kitų žmonių pagal-
ba reikalinga, Mantė suprato 
tada, kai susirgo jos pačios 
šuo. Mergina sakė sulaukusi 
didžiulės pagalbos. „Kai duo-
di ir gauni atgal, tu ir vėl nori 
duoti“, - tokiu pastebėjimu 
pasidalino savanorė. Ji sakė, 
kad mananti, jog su šunimis 
lengviau sutartų nei su žmo-
nėmis. Mantė skatina visus 
rokiškėnus prisidėti prie pa-
galbos beglobiams gyvūnams 
– jie galėtų ateiti pavedžioti 
šunelius, pabūtų su katinė-
liais. Tokia veikla būtų nau-
dinga ir tiems, kurie svarsto 
įsigyti augintinį – pabendravę 
su gyvūnais, jie turėtų gali-
mybę įsitikinti, ar tikrai jie 
nori rūpintis gyvūnų, skirti 
jam dėmesio.

Rūpestį dalina ne tik
Rokiškyje
Rokiškio gyvūnų mylė-

tojai daugiausia materialinės 
pagalbos sulaukia iš Ute-
nos rajono gyvūnų mylėtojų 
draugijos, būna, kad prisi-
deda ir rokiškėnai. Rokiškio 
savanoriai rūpinasi pagalbos 
reikalingais gyvūnais ne tik 
Rokiškio mieste, bet ir Juodu-
pėje, Obeliuose, Skemuose, 
Pandėlyje ir netgi Zarasuose 
(ten yra kelios merginos, iš 
kurių mūsų savanorės paima 
gyvūnus į Rokiškį, kai ten pri-
trūksta vietos bei galimybių). 
Pasak Mantės, su kitomis 
merginomis savanorėmis jos 
yra tarsi šeimos nariai.

Mantė pasakoja, kad tuo 
atveju, kai gyvūnams nepa-
vyksta rasti šeimininkų, veža 
juos į Uteną ir ieško šeiminin-
kų Utenoje. Mergina papasa-
kojo, kad buvo baltas didelis 
7 metų amžiaus šuva, kuriam 
niekaip nerado šeimos, o 
buvo būtina priimti naujus 
laikinuosius gyventojus, todėl 

paskambino Utenos gyvūnų 
mylėtojams ir jie pasiėmė pa-
globoti šunelį.

Asmeninis gyvenimas –
antrame plane?
Paklausta apie tai, ką kito 

be gyvūnų globos Mantė vei-
kia savo gyvenime, mergina 
nedaugžodžiavo. Paklausta, 
kokius mokslus baigė, tik 
ranka numojo: „Et, tokie ten 
ir mokslai...“ Sakė galinti 
paminėti tik tai, kad jie yra 
grožio srityje. Mantė kurį 
laiką gyveno užsienyje, ta-
čiau sakė, kad ten su gyvū-
nų priežiūros problemomis 
nesusidūrė. Vietoje to, kad 
kalbėtų apie pasiekimus as-
meniniame bei profesiniame 
gyvenime, Mantė toliau da-
linosi įspūdžiais apie rūpes-
čius, susijusius su gyvūnais: 
„Būna, kad pas mane vienu 
metu gyvena 10 katinėlių. 
Rūpindamasi gyvūnais, daug 
istorijų apie apleistus gyvū-
nus išgirstu. Nijolė (moteris, 
subūrusi savanores Rokiškyje 
– aut. pastaba) važiuoja į kai-
mus, pasirūpina gyvūnus kas-
truoti, sterilizuoti. Būna, kad 
stovime prie parduotuvių su 
gyvūnėliais ir ieškome jiems 
šeimininkų. Matau, kad rokiš-
kėnai tobulėja – po truputį jie 
į gyvūnus ima žvelgti labiau 
civilizuotai.  Turime suprasti, 
kad augintinis – šeimos narys, 
už kurį turime prisiimti atsa-
komybę. Teko susidurti su 
šeimininkų skriaustais gyvū-
nais. Tokius padarėlius savo 
elgesiu turime įtikinti, kad 
ne visi žmonės blogi. Būna, 
kad katinui psichologiškai 
atsigauti reikia ir pusės metų. 
Žmonėms sunku suprasti, kad 
ir gyvūnai turi jausmus, o nėra 
vien „signalizacijos“ ar „pelių 
gaudytojo“ rolėje“, - pabėrė 
minčių Mantė.

Ši savanorė sakė, kad jeigu 
ir išvyktų gyventi į kitą mies-
tą, stengtųsi ir ten užsiimti to-
kia pat veikla.  

ADRIANA
Kol nesusipažino su 

Nijole, daug ko nežinojo
Kita savanorė – Adriana 

Čeikauskaitė – ką tik baigė 
gimnaziją. Mergina pasakoja, 
kad savanoryste gyvūnų glo-
bos srityje domisi labai seniai, 
norėjo visą savo gyvenimą 
sieti su gyvūnais, nes nuo ma-
žens jaučia stiprų ryšį su gam-
ta. Rokiškyje prie savanorys-
tės ji prisidėjo, paskatinta jau 
minėtos Nijolės. Adriana pa-
sakoja, kad anksčiau galėda-
vo priglausti benames kates, 
jas pašerti, bet tuo jos pagalba 
ir apsiribodavo. Nijolė išmo-
kė daugiau būdų padėti.

Brandos egzaminai – su 
kačiukais ant rankų
Gyvūnų mylėtojų drau-

gijoje mergina savanoriauja 
nuo šių metų pavasario. Ge-
gužės mėnesį iškart po Adria-
nos gimtadienio jai atvežė 7 
mažus, ką tik gimusius, ka-
čiukus, nes nebuvo, kur jų kur 
dėti – vieną iš dviejų mažylius 
atsivedusių kačių teko užmig-
dyti, o kita nebūtų pajėgusi 
viena visų išmaitinti. Mergi-
nai, nors ir artėjo egzaminai, 
teko pačiai mažylius prižiū-
rėti – kiekvieną jų reikėjo 
švirkštu maitinti po 7-8 kartus 
per dieną. Buvo gaminamas 
specialus mišinys, atstojantis 
katės pieną.

Šie kačiukai buvo iš kai-
mo, kur prisiveisė daug kačių, 
nes žmonės atveždavo jiems 
nebereikalingas kates ir tie-
siog ten išmesdavo. Kaimo 
gyventojai kiek begalėdami 
stengėsi rūpintis katėmis, bet 
jų skaičius vis didėjo. Adriana 
pasakoja, kad savanoriai vežė 
šias kates sterilizacijai, gau-
dė jas gaudyklėmis, ieškojo 
laikinos globos. „Laukinės 
katės, pajutę meilę, pasijun-
ta dėkingos, meilios ir tada 
labai gera širdžiai“, - dalino-
si patirtimi Adriana. „Tiems 
minėtiems 7 kačiukams buvo 
rodoma meilės, kiek tik buvo 
įmanoma, kad jie būtų meilūs, 
rastų savo amžinus namus 
ir toliau jaustų meilę“, - apie 
savo pastangas pasakojo mer-

gina. Šie kačiukai priprato 
netgi prie šuns, kuris su jais 
žaisdavo. Šeši kačiukai rado 
namus, vienas liko, jam šei-
mininkai dar ieškomi. Adria-
na sako, kad norinti įsitikinti, 
kad naujieji šeimininkai bus 
atsakingi, tada kačiuką ir ati-
duosianti.

Vis dar ieško savo 
stipriausios pusės
Nors mergina turėjo ir 

ruoštis egzaminams, ir mai-
tinti kačiukus, tiek su moks-
lais, tieks su kačiukais, kaip 
Adriana sako, „viskas tvarko-
je“. Ji sako dar neapsispren-
dusi, ką veiks ateityje. Adria-
na pasakoja: „Esu meniškas, 
muzikalus žmogus, planuoju 
tobulėti tame, ką moku ge-
riausiai. Vis dar ieškau savo 
stipriausios pusės. Mėgstu 
piešti, dainuoju, domiuosi in-
terjero dizainu, tatuiruotėmis, 
veterinarija, grožio sritimi, 
taip pat norėčiau nenutraukti 
ryšio dėl veiklos su gyvūnais. 
Norisi padėti bet kam, kam 
galiu padėti.“

Laiko sau lieka mažai
Šiuo metu Adriana yra 

labai užsiėmusi. Ji turi gy-
venimo draugą, kurio šeimai 
reikia pagalbos ūkio darbuo-
se, toliau savanoriauja, padė-
dama gyvūnams, padeda, kuo 
gali, gyvūnų globos iniciato-
rei Rokiškyje Nijolei. „Šiuo 
metu laiko sau turiu mažai, 
bet stengiuosi mėgautis vis-
kuo, ką turiu. Vien išvažiuoti 
į gamtą man yra malonumas“, 
– sakė Adriana, su kuria susi-
siekti iš tiesų buvo sunku dėl 
jos užimtumo.

Nusivylimas
Paklausta, ką ji galvojanti 

apie gyvūnams skirto mais-
to vagystes iš „Norfos“ par-
duotuvėje esančio vežimėlio, 
mergina piktinosi: „Tai - nusi-
vylimas žmonėmis, kurie ge-
rumą atima ir nuskriaudžia ne 
mus, kurie aukoja, bet pačius 
gyvūnus.“

Rita GRIGALIENĖ
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Tradicinis lietus poeto tėviškėje „Širvynės“ dvasios neužgesino

Sinoptikų prognozės 
nedžiugino – vienintelę 
toje savaitėje dieną tu-
rėjo pliaupti lietus. Ir iš 
tiesų – į poeto P. Širvio 
tėviškėje Degučiuose vy-
kusią šventę „Mano Šir-
vynė tavo“ ištikimi poe-
to kūrybos mylėtojai bei 
šventės gerbėjai rinkosi 
su lietsargiais, guminiais 
batais bei neperšlam-
pamais apsiaustais, o 
mašinos brovėsi per re-
montuojamo kelio klam-
pynę... Šventės kodas 
– saulė aprangoje, vei-
duose, nuotaikoje, širdy-
je. Kaip bebūtų, vienuo-
liktoji „Širvynė“ pavyko 
puikiai.

Šventės akcentai
Atvykusius į Degučius 

pasitiko šventei paruošta 
aikštė – stilizuotas šulinys 
su svirtimi, pasiruošęs il-
gai degti laužas, langinės, 
skirtos fotosesijoms, ant 
medžių kamienų – P. Šir-
vio eilėraščių nuotrupos 
bei nuo lietaus priglausti 
pasirengusi žiūrovų pa-
lapinė. Deja, į ją ne visi 
norintys tilpo. Ir visai ne-
svarbu, kad ir taip, - su-
sisupę į neperšlampamus 
apsiaustus ar pasislėpę po 
skėčiais, šventės svečiai 
klausėsi eilių bei dainų po 
lietumi.

Himnas
„Širvynės“ himnas, 

sako, neoficialus, bet jis 
skamba kiekvienais me-
tais. Tai daina, sukurta pa-
gal P. Širvio žodžius „Vai 
žydėkit, linai“. Įprasta 
himną giedoti atsistojus. 
Tai - iš pagarbos žodžių 
autoriui, iš noro išreikš-
ti emociją bei kartu save 
apgyvendinti, prijaukinti 
šventėje, pajaučiant jos 
dvasią.

Svečiai ir dalyviai
Šventės svečiai – kartu 

ir dalyviai. „Širvynėje“, 
kaip ir visada, apsilankė 
Rokiškio rajono savival-
dybės meras Ramūnas 
Godeliauskas, P. Širvio 
nepamiršo Seimo nario Vi-
dmanto Kanopos padėjėja 
Aldona Minkevičienė bei 
Seimo narys Robertas Šar-
knickas. Beje, pastarasis 
šventėje save parodė dau-
giau ne kaip Seimo narį, 
o kaip aktorių, kadangi 
skaitė poeto eiles. R. Šar-
knickas paminėjo, kad su 
P. Širviui bei jo gimtinėje 
vykstančia švente supažin-
dino Kriaunų kaimo ben-
druomenė. „Lietus atspin-
di P. Širvio charakterį, tam 
tikrą jo liūdnumą... „Širvy-
nė“ – ne Rokiškio rajono 
renginys, tai – visos Lietu-
vos renginys, nematerialūs 
dalykai, kurie visada turi 
būti remiami“, - kalbėjo 
šventės dalyvis.

Scenoje kalbėjo Rokiš-
kio rajono savivaldybės 

Komunikacijos ir kultūros 
skyriaus vyriausioji spe-
cialistė Janina Komkie-
nė, Obelių seniūnė Jūratė 
Šinkūnienė. Dramatiškai 
P. Širvio eiles skaitė bei 
dalinosi prisiminimais 
apie poetą Šiaulių dramos 
teatro aktorius, kraštie-
tis Vladas Baranauskas. 
Koncertavo moterų duetas 
„Obelija“, anglų ir lietuvių 
kalbomis dainavo Panemu-
nėlio geležinkelio stoties 
gyvenvietėje apsigyvenęs 
dainininkas, kilęs iš Malai-
zijos, Sherman Tan, bardas 
Kęstutis Bastys iš Jurbar-
ko, aktoriai tėvas bei sūnus 
Gediminas ir Ainis Stor-
pirščiai, Aleksandravėlės 
kaimo kapela „Pilenė“... 
Galbūt kažkas liko ir nepa-
minėtas, nes norinčių skai-
tyti eiles, kalbėti, dalintis 
mintimis, dovanomis bei 
palinkėjimais netrūko.

Nieko netrūko
Šventės organizatorius 

– Rokiškio rajono savi-
valdybės Juozo Keliuočio 
viešoji biblioteka bei jos 
Aleksandravėlės filialas. 
Nemažai prie šventės pri-
sidėjo Aleksandravėlės 
kaimo bendruomenė. Ren-
ginį finansavo Rokiškio 
rajono savivaldybė. Orga-
nizatoriai bei rėmėjai pa-
sirūpino, kad „Širvynės“ 
svečiams nieko netrūktų. 
Buvo nutapytas bendras 
norinčių piešti paveikslas 

„Kaip saulės jos ilgėjaus“. 
Išalkę bei ištroškę buvo 
vaišinami čia pat išvirta 
žuviene, karšta kava, ar-
bata, užkandžiais. Kad ir 
per lietų, svečiai skubėjo 
įsiamžinti prie langinių, P. 
Širviui skirto paminklinio 
akmens.  

Lietus - nesugadino

Beveik nutilus eilėms ir 
dainoms, nurimus šokiams, 
iš dangaus pakraštėlio ėmė 
lįsti saulė. Tarsi lietus būt 
buvęs skirtas būtent P. Šir-
vio atminimui. Nesugadino 
jis šventės, oi nesugadino, 
o tik įnešė šiek tiek lyri-
kos, kitokios atmosferos, 
užuominos į nuotykius, 
kurie laukė, grįžtant namo 

patižusiu keliuku...
Šventėje nuolat buvo 

kartojami vieno P. Širvio 
eilėraščio žodžiai. Jais ir 
užbaigsime prisiminimus 
apie šių metų „Širvynę“. 
Šiuose žodžiuose – tai, kas 
pristato mums P. Širvį ir 
leidžia pajusti jo dvasią.

Rita GRIGALIENĖ
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Policijos įvykių suves-
tinėje užfiksuota, kad 
2022 m. liepos 9 d., po vi-
durnakčio, apie 2.10 val., 
Rokiškio rajone, Bajorų 
kaime, pastebėtas stovin-
tis automobilis „Toyota 
Prius“, kuriame sėdėjo 
trys jauni žmonės. Auto-
mobilio vairuotojas – 24 
metų vaikinas, atvykęs 
iš Vilniaus. Apieškojus 
automobilį, buvo rasta ir 
paimta 18 vienetų paketė-
lių su, įtariama, augalinės 
kilmės narkotine medžia-
ga.

18 gniužulėlių termose
Jaunas vyrukas J. J., 

vairavęs išsinuomotą auto-
mobilį „Toyota Prius“, pri-
sipažino, kad gniužulėliai 
su žalios spalvos augalinės 
kilmės medžiaga kanapė-
mis, turinčiomis narkotinės 
medžiagos tetrahidrakana-
binolio, yra jo. 18 gniužu-
lėlių su šia medžiaga buvo 
sudėti į termosą. Dalis 
narkotinių medžiagų buvo 
suvyniota į folijos gniužu-
lėlius (7 vnt.), o kita dalis 
-  juodos spalvos plasti-
kiniuose maišeliuose (11 
vnt.). Iš viso – 26,766 g 
skirtingo „stiprumo“ kana-
pių. Vaikinas gyvena Vil-
niuje, niekada anksčiau ne-
buvo teistas, tačiau šį kartą 
įkliuvo ir dėl draudžiamų 
medžiagų turėjimo buvo 

sulaikytas.

Pirko festivalyje 
„Tiltas“
J. J. papasakojo, kad ka-

napes (arba, kitaip, „žolę“) 
pirko 2022 m. liepos 8 d., 
dienos metu, Naujoje Vil-
nioje vykusiame festivaly-
je „Tiltas“. Esą narkotines 
medžiagas pardavė nepa-
žįstamas vaikinas. Už vi-
sus 18 vnt. gniužulėlių J. 
J. sakė mokėjęs 100 eurų. 
Kanapės buvo supakuotos 
į dviejų tipų gniužulėlius. 
Vaikinas įtikinėjo, kad ka-
napes pirko sau ir neketino 
jomis su niekuo dalintis. 
Nusipirktus gniužulėlius J. 
J. sudėjo į termosą, kad jie 
neskleistų specifinio kva-
po.

Vykstant į 
„Alchemikus“, 
sugedo automobilis
Pabuvęs festivalyje 

„Tiltas“ ir apsirūpinęs nar-
kotinėmis medžiagomis, 
vakare vaikinukas pasiėmė 
dar du draugus, merginą 
B. Ž. ir vaikiną A. M., bei 
išsinuomotu automobi-
liu „Toyota Prius“ išvyko 
į „Alchemikų“ festivalį, 
vykstantį Rokiškio rajo-
ne. Kompanijai važiuojant 
linksmintis, netikėtai su-
gedo automobilis ir jis tie-
siog sustojo vidury kelio. 
J. J. išlipo iš automobilio, 

Iš festivalio į festivalį – su termosu, pilnu kanapių
apžiūrėjo jį, pastebėjo, kad 
išbėgę tepalai, ir jau ketino 
eiti ieškoti pagalbos, tačiau 
prie jų privažiavo polici-
jos automobilis. Išlipo dvi 
moterys pareigūnės, kurios 
liepė automobilį tuoj pat 
patraukti nuo važiuojamo-
sios kelio dalies. Kurį laiką 
vaikinas atsikalbinėjo, kad 
to padaryti jis negali, bet 
po kurio laiko automobilį 
patraukė į kelkraštį.

„Laimikis“
Kai automobilis jau 

stovėjo kelkraštyje, pa-
reigūnės ir toliau nedavė 
ramybės – ėmė klausinėti, 
ar kompanija neturi drau-
džiamų daiktų. Aišku, vy-
rukai sakė, kad nieko tokio 
neturi. Pirmiausia polici-
ninkės apžiūrėjo vyrukų 
drabužius, bet nieko nera-
do. Tada ėmėsi „purtyti“ 
automobilį. Čia jų laukė 
„laimikis“ - tarp priekinių 
sėdynių esančioje daiktadė-
žėje buvo rastas metalinis 
termosas, kuriame buvo 18 
gniužuliukų su įtarimų su-
kėlusia medžiaga, kaip vė-
liau paaiškėjo, kanapėmis.

Pasileido bėgti
Kaip ikiteisminio tyrimo 

metu papasakojo J. J., tuo 
metu, kai pareigūnė ter-
mose rado gniužulėlius, jis 
labai išsigando. Tuo metu 
viena iš policininkių ter-

mosą įsidėjo į kišenę. Neti-
kėtai J. J. čiupo už termoso 
ir pasileido bėgti. Anot jo, 
tokio poelgio priežastis – 
didelis išgąstis, kad bus su-
laikytas, gaus didelę baus-
mę. Bebėgdamas, jaunuolis 
nusirito nuo kalno, o pasi-
vijusi jį pareigūnė uždėjo 
antrankius ir sulaikė bėglį. 
Vaikinas policijai aiškino, 
kad jis nesipriešino, parei-
gūnei nesudavė, tik bėgo.

Kiti du – „niekuo dėti“
Kiti du automobily-

je buvę keleiviai aiškino, 
kad nieko apie termose 
saugotus narkotikus neži-
nojo, niekas nežadėjo jais 
pavaišinti. Vienas jų buvo 
atlikėjas „Alchemikų“ fes-
tivalyje, todėl festivalio 
organizatoriai pasirūpino 
atvykti ir pristatyti vyrukus 

į vietą patys, kadangi J. J. 
kelionės tęsti nebegalėjo.

Baudą turės sumokėti 
per metus
Į teismą su pareiški-

mu dėl proceso užbaigimo 
teismo baudžiamuoju įsa-
kymu kreipėsi Panevėžio 
apygardos prokuratūros 
Panevėžio apylinkės pro-
kuratūros prokurorė Irena 
Pšalgauskienė. Teismas 
nustatė, kad yra visos sąly-
gos tokį prašymą tenkinti. 
Parinkta bausmės rūšis – 
bauda, jos dydis – artimas 
minimaliam. Panevėžio 
apylinkės teismo Rokiškio 
rūmų teisėjas Giedrius Ne-
meikšis J. J. pripažino kaltu 
pagal Baudžiamojo kodek-
so 259 straipsnio 1 dalį ir 
skyrė jam 51 MGL (2550 
Eur) dydžio baudą, kurią 

sumažino trečdaliu, todėl 
galutinė bausmė - 34 MGL 
(1700 Eur) dydžio bauda. 
Baudą vaikinas turės su-
mokėti per 12 mėnesių lai-
kotarpį, o pavėlavus, į iš-
ieškojimo procesą galimai 
įsijungs antstoliai.

Neįsiteisėjęs
2022 m. rugpjūčio 3 

d. priimtas teismo bau-
džiamasis įsakymas yra 
neįsiteisėjęs. Jis išsiųstas 
nuteistajam. Per 14 dienų 
nuo šio dokumento įtei-
kimo nuteistasis turi teisę 
pareikšti prašymą surengti 
bylos nagrinėjimą teisme 
žodžiu, prašyti skirti kito-
kią bausmę, tačiau praėjus 
šiam laikotarpiui, baudžia-
masis įsakymas įsiteisėja ir 
yra neskundžiamas.

Rita GRIGALIENĖ

Į neseniai pasodintą ro-
žyną prie Rokiškio rajono 
savivaldybės rugpjūčio 4 
d. atkeliavo ir magnolijos. 
Nors buvo planuota, kad 
aštuonių medelių pasodi-
nimas gali trukti apie tris 
valandas, tačiau užteko 
tik apsidairyti ir – darbai 
baigti. Mat prie medelių 
sodinimo darbų prisidėjo 
ir dalis savivaldybės vado-
vų.

Kastuvus į rankas čiupo 
meras Ramūnas Godeliaus-
kas, mero pavaduotojas 
Tadas Barauskas, mero pa-
tarėjas Vytautas Saulis, sa-
vivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotojas 
Valerijus Rancevas. Anot 
mero, per langus pamatęs, 
kad atvyko sodinukai, jis tie-
siog spontaniškai sugalvojo 
prisidėti prie gėlynų pagra-
žinimo akcijos. Prisijungė ir 
kiti. Socialiniuose tinkluose 
meras džiaugiasi: „Tiesiog 
smagu nuo „popieriais“ ap-
krauto stalo paimti kastuvą 
į rankas ir pasodinti medį“.

Tuo, kad šie medžiai arba 
krūmai, kurie pavasarį, dar 
prieš išleisdami lapelius, 
apsipila gražiais stambiais 
žiedais, atsidurtų Rokiškyje, 
vienoje daugiausiai žmonių 
lankomų vietų, pasirūpino 
savivaldybės Architektūros 
ir paveldosaugos skyriaus 
vedėjo pavaduotoja Ingri-
da Trumpaitė. Pasak jos, 
šių naujų augalų sodinimas 
buvo suplanuotas dar pernai 
rudenį.

„Rokiškio Sirena“ pasi-
domėjo, kodėl būtent tokie 
augalai pasirinkti gėlynui 
prie savivaldybės. Anot I. 
Trumpaitės, dėl jų nuosta-
baus žydėjimo. Šiek tiek 
anksčiau su skyriaus vedė-
jo pavaduotoja kalbėjome, 
kad prie savivaldybės daug 
nežydinčių augalų ir bent 
šiek tiek žiedų pradžiugintų 
praeivių akis. Šįkart pasi-
rinkta magnolijos „Susan“ 
hibridinė veislė. Tai nedi-
delis krūmas, užaugantis 
iki 2,5-3,5 metro aukščio ir 
maždaug tokio paties pločio. 
Šios rūšies medžiai žydi vė-

Nuo šiol prie savivaldybės augs ir žydės magnolijos

liau nei dauguma magnolijos 
veislių - gegužės pradžioje, 
dėl to žiedai mažiau veikia-
mi šalnų. Užtat jie vasaros 
pabaigoje mėgsta pražydėti 
dar kartą. Šalia magnolijų 
susodintos rožės yra „Hede-
traum“ veislės, kuri yra labai 

atspari ligoms ir žydi neįti-
kėtinai gausiai, naudojama 
kaip žemės dangos rožė.

I. Trumpaitė informavo, 
kad augalus šiuo metu tiekia 
Juliaus Adamonio medely-
nas. Šiemet gėlynuose prie 
Rokiškio rajono savivaldy-

bės kitų pakeitimų nenuma-
tyta, bet kitais metais pla-
nuojama pertvarkyti trečiąją 
augalų klombą.

Augalų mylėtojams skir-
tuose žinynuose skelbiama, 
kad magnolijai reikia daug 
erdvės, saulėtos vietos, pir-

maisiais metais rekomen-
duojama gausiai laistyti. 
Tikėkimės, kad tiems, kurie 
linkę niokoti viešus gėlynus, 
nepakils rankos tokių ypa-
tingų medžių šakas laužyti 
ar skinti žydėjimo metu...
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Rokiškėnai (vis tik gal 
labiau moterys) jau paste-
bėjo, kad gana modernia-
me viešajame tualete Res-
publikos gatvėje, priešais 
autobusų stotelę, jau ne 
vieną mėnesį moterų tua-
lete nėra galimybės užsi-
rakinti iš vidaus – išplėšta 
užrakinimo spynelės dalis. 
Pasirodo, dar iš senų laikų 
miesto viešuosius tualetus 
yra įprasta niokoti, gadin-
ti bei dergti. Nejaugi dar 
neišsivadavome iš sovie-
tmečio įpročių ir neatėjo 
suvokimas, kad „valdiš-
kas“ turtas – ir mūsų visų 
turtas? Apie tai pakalbi-
nome AB „Rokiškio ko-
munalininkas“ direktorių 
Vladą Janulį.

Dažniausiai „nukenčia“ 
du tualetai
Vladas Janulis papasako-

jo, kad Rokiškio mieste yra 
6 viešieji tualetai: dvi pa-
prastos lauko „būdelės“ prie 
kapinių, tualetas prie ežero, 
Velykalnio bendruomenės 
parke bei labiausiai niokoja-
mi - Respublikos gatvėje ir 
Taikos gatvėje prie turgelio. 
Dviejuose pastaruosiuose 
– gedimai dažniausi. Aps-
kritai remonto darbai, ku-
riuos atlieka AB „Rokiškio 

komunalininkas“, viešuo-
siuose tualetuose būna gana 
dažni, ypač po savaitgalių. 
Tai ir durų vyrių bei jų spy-
nų, apšvietimo įrangos, sa-
nitarinių mazgų bei kitoks 
remontas.

Tualetų savininkė - 
seniūnija
„Rokiškio komunalinin-

kas“ tik kaip paslaugą at-
lieka priežiūros ir remonto 
darbus, o remonto darbų 
finansavimu bei apsauga 
nuo galimo gadinimo turėtų 
užsiimti seniūnija, nes tai ji 
yra šio turto savininkė. Kiek 
per mėnesį ar kokį kitą lai-
kotarpį kainuoja viešųjų tu-
aletų priežiūra bei remontas, 
Vladas Janulis tiksliai atsa-
kyti negalėjo - remonto dar-
bai perkami per viešuosius 
pirkimus ir tik tada žinoma 
jų kaina.

Žmonės juokauja?
AB „Rokiškio komuna-

lininkas“ puse lūpų užsi-
minė, kad visokių „šposų“ 
prikrečia viešųjų tualetų 
lankytojai ar šiaip neturin-
tys ką veikti jaunuoliai. Esą 
vieną kartą buvęs atvejis, 
kai žmogus, užėjęs į tuale-
tą per duris, jas užsirakino 
iš vidaus ir po to išlipo per 

„Valdiški“ tualetai – ne mūsų turtas?

langą, sudarydamas tam ti-
krų keblumų. Galbūt taip 
žmogus supranta humorą.

Spynų „širdutės“ 
keičiamos nuolat
Moterų tualeto Respubli-

kos gatvėje problema direk-
toriui taip pat buvo žinoma. 
Pasirodo, per tą laiką, kai at-
rodė, kad ištisai keletą mė-
nesių nėra galimybės užsi-
rakinti, moterų tualeto durų 
užrakinimo spynos cilindrai 

(širdutės) buvo keičiami ne 
vieną kartą. Per liepos mė-
nesį buvo pavogtos keturios 
spynų „širdutės“ ir visos 
– moterų tualete. Kam tai 
naudinga, neaišku, nes pa-
naudoti buityje tokį daiktą 
nebūtų įmanoma. Štai pir-
madienį, rugpjūčio 1 d., 
buvo gautas pranešimas, 
kad vėl pavogtas cilindras. 
Kadangi jis yra neįprastas, 
jo gauti „Bikuvos“ par-
duotuvėje nepavyko, todėl 

buvo užsakytas. Rugpjūčio 
4 d. cilindras buvo gautas ir 
įdėtas į moterų tualeto durų 
spyną. Kuriam laikui, neaiš-
ku...

Sunku rasti detalių
Pasak V. Janulio, gana 

sudėtinga prižiūrėti šio tu-
aleto sanitarinius mazgus, 
nes Lietuvoje detalių vokiš-
ko tipo įrangai sunku gauti. 
Vis tik tenka pripažinti, kad 
tualete – švaru ir tvarkinga, 

nepaisant kai kurių gyven-
tojų išsišokimų...

Kokia išeitis?...
Paklaustas, kaip būtų 

galima apsaugoti nuo nio-
kojimo viešuosius tualetus, 
V. Janulis susimąstė – juk 
nepastatysi vaizdo kamerų 
tualeto viduje. Na, o dėl ste-
bėjimo išorėje galėtų pagal-
voti seniūnija.
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Nuo karo pradžios išaugo susidomėjimas knygomis apie Ukrainą
Rusijai įsiveržus į 

Ukrainą, knygynuose ir 
elektroninėse knygų par-
duotuvėse išaugo susi-
domėjimas ne tik ukrai-
niečių autorių kūriniais, 
knygomis apie Ukrainą, 
bet ir knygomis ukrainie-
čių kalba. Taip pat ūgte-
lėjo knygų apie įvairius 
karus, geopolitikos reiš-
kinius paieškos ir parda-
vimai. 

„Ukrainiečių autorių 
buvo labai mažai, todėl bet 
koks pokytis duoda didelius 
procentus. Jei lygintume, 
kas atsirado dabar ir kas 
buvo prieš kelis metus ar 
daugiau, būtų labai iškrai-
poma statistika dėl skirtin-
gų laikotarpių“, – BNS tei-
gė e. knygyno patogupirkti.
lt pardavimų ir rinkodaros 
vadovas Giedrius Milašiū-
nas.

Vilniaus centrinio kny-
gyno pardavėja Daina 
Krasauskienė pabrėžė, kad 
Lietuvoje prieglobstį radę 
ukrainiečiai labiausiai ieš-
ko vaikiškų knygelių. Taip 
pat knygų ieško tie lietu-
viai, kurie ukrainiečius pri-
ėmė gyventi – nori jiems 

padovanoti. 
Leidykla „Tyto alba“ 

siūlo vienintelę ukrainiečių 
autorių vaikišką knygą, ku-
rią pasiūlė vertėja Donata 
Rinkevičienė. 

„Jos pasirodymas sutapo 
su karo pradžia“, – teigė 
leidyklos viešųjų ryšių ats-
tovė Raminta Jonykaitė.

Elektroniniame knygyne 
patogupirkti.lt, pasak G. 
Milašiūno, daugiau nuper-
kama knygų apie Ukrai-
ną, nes ukrainiečių autorių 
knygų pasiūla šiuo metu 
nedidelė.

„Pastebimas knygų skai-
tytojų ir leidyklų susidomė-
jimas tokiomis knygomis“, 
– pabrėžė jis. 

G. Milašiūnas kalbė-
jo, kad sudėtinga įvertinti 
įvertinti ukrainiečių auto-
rių knygų pardavimus prieš 
ir po Rusijos įsiveržimo 
į Ukrainą, kadangi tokių 
knygų lietuvių kalba Lie-
tuvoje yra nedaug. Tačiau 
jis taip pat sako, kad tokių 
knygų nuo karo Ukrainoje 
pradžios padaugėjo. Be to, 
daugiau perkama ir knygų 
apie įvairius karus.

„Pastebime, kad karas 
Ukrainoje žymiai padidino 

susidomėjimą ukrainiečių 
autoriais – tiek grožinės li-
teratūros, tiek vaikiškų kny-
gų, tiek mokomųjų leidinių. 
Atsirado daugiau knygų 
vertimų iš ukrainiečių kal-
bos, jaučiamas susidomėji-
mas knygomis apie Ukrai-
ną, jos istoriją“, – teigė G. 
Milašiūnas.

„Pegaso“ leidykla taip 
pat pastebi, kad pastaruoju 
metu leidinių apie karą, ge-
opolitiką pardavimai augo 
daugiau nei dukart.  

„Kalbant apie tendenci-
jas, viena kryptis – žmonės 
domisi istorinėmis kny-
gomis, studijomis, tarsi 
bando suprasti tai, kas da-
bar dedasi pasaulyje. Čia 
paminėčiau atgimusią  ir 
naują susidomėjimo bangą 
išgyvenančią Danutės Gai-
lienės knygą „Ką jie mums 
padarė“, kalbančią apie is-
torines traumas. Kitas mo-
mentas – psichologinė lite-
ratūra, žmonės ieško, kaip 
sau padėti. Ir romanai, kaip 
pabėgimo kelias“, – BNS 
sakė leidyklos rinkodaros 
projektų vadovė Vaiva Po-
ciūtė.

 „Pegasas“ rugpjūtį lie-
tuvių kalba išleis biografinę 

knygą „Zelenskis“ ir sako, 
kad susidomėjimas ja dide-
lis. „Knygų klubo“ atstovė 
taip pat teigė, kad knyga 
„Zelenskis“ sulaukia dide-
lio skaitytojų susidomėji-
mo bei rezervacijų.  

„Pegaso“ Komercijos 
skyriaus vadovė Jurgita 
Palanskienė sakė, kad pa-
lyginti šių metų ir praėju-
sių metų pirmųjų pusmečių 
pardavimus, akivaizdu, kad 
skaitytojams aktuali Ukrai-
nos tema.

„Pavyzdžiui, baltaru-
sės, nemažai rašančios 
apie Ukrainą, jos įvykius 
ir žmones, Svetlanos Alek-
sijevič knygų pardavimai 

išaugo beveik dukart. Ypa-
tingai populiari šios autorės 
knyga „Karo veidas nemo-
teriškas“. Panašiai augo ir 
Jaroslavo Melniko pasku-
tinės knygos lietuvių kal-
ba „Adata“ pardavimai“, – 
tvirtino J. Palanskienė.

Taip pat yra ypač didelis 
susidomėjimas knygomis 
apie padėtį Ukrainoje: Jono 
Ohmano knygos „Donbaso 
džiažas“ pardavimai paau-
go maždaug keturis kartus, 
o Dovydo Pancerovo „Ki-
borgų žemės“ – apie tris. 
„Knygų klube“ irgi paste-
bimas knygos „Donbaso 
džiazas“ pardavimų augi-
mas. Didesnio susidomė-

jimo sulaukė knygos apie 
Rusijos prezidentą Vladi-
mirą Putiną.

Nuo vasario 24-osios iš-
augo knygos „Putino žmo-
nės. Kaip KGB susigrąžino 
Rusiją, o tada susirėmė su 
Vakarais“ pardavimai.

„Knygų klubos“ komer-
cijos vadybininkė Indrė 
Daukintytė taip pat teigė, 
kad nuo vasario 24-osios 
didesnio klientų dėme-
sio sulaukia knygos apie 
Ukrainą nei ukrainiečių au-
torių knygos, taip pat ieš-
koma ir knygų apie V. Puti-
ną, tačiau palaipsniui tokių 
užklausų mažėja.

BNS inform.
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Nepriklausomas rajono laikraštis

BUTŲ PIRKIMO SKELBIMAS
Perkančioji organizacija: Rokiškio rajono savival-
dybės administracija (kodas 188772248, Respu-
blikos g. 94, 42136 Rokiškis).
Pirkimo objektas: Rokiškio mieste perkami 1 vie-
no kambario ir 1 dviejų kambarių butai; Obelių 
mieste – 1 vieno kambario butas; Juodupės mies-

telyje – 1 vieno kambario butas su visais komunaliniais patogu-
mais. Butai su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, 
dušine), mediniuose ar karkasiniuose namuose bei butai, kurių 
nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 proc., nebus perkami.
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų 
nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos 
daiktus įsigijimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl 
Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo 
arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“.
Paraiškos vertinimo kriterijai: kaina, buto techninė būklė ir ener-
ginio naudingumo klasė.
Pirkimo dokumentus galima gauti gali gauti savivaldybės admi-
nistracijoje, Respublikos g. 94, Rokiškyje, prieš tai pasiskambinę 
Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojai Ernestai Jan-
čienei, mob. +370 660 49 589 arba rasti internete adresu www.
rokiskis.lt naujienų skiltyje.
Informacija teikiama mob. +370 660 49 589, el. paštu e.jancie-
ne@post.rokiskis.lt.
Paraiškos pateikimo vieta: Respublikos g. 94, Rokiškyje (atvykus 
pasiskambinti Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduoto-
jai Ernestai Jančienei, tel. Nr. +370 660 49 589).
Paraiškos pateikimo terminas: iki 2022 m. rugpjūčio 22 d. 17.00 
val.
Kalba, kuria turi būti parengta paraiška: lietuvių.
Paraiška pateikiama užklijuotame voke, ant kurio nurodomas 
parduodamo buto adresas, kontaktinio asmens vardas, pavardė 
ir telefono nr.
Pateikiami šie dokumentai:
1. Užpildyta paraiška;
2. Nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
3. Kadastro duomenų bylos kopija;
4. Buto energetinio efektyvumo sertifikato kopija;
5. Notaro patvirtintas įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui 
teikti paraišką ir derėtis dėl buto pardavimo (jei paraišką teikia 
ne pats savininkas arba kai butas nuosavybės teise priklauso ke-
liems asmenims).
Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai, vyks 2022 m. rug-
pjūčio 23 d. 10.30 val. Rokiškio rajono savivaldybės administra-
cijos 8 aukšto salėje, Respublikos g. 94, Rokiškyje.

Užs. 1842

Informuojame žemės sklypo Nr.7330/0001:255 esančio Girelės 
k., Jūžintų sen., Rokiškio r., paveldėtojus, kad R.Barono žemė-
tvarkos darbų įmonės matininkas Eugenijus Mikulėnas (kvalifi-
kacijos pažymėjimo Nr.2M-M-328) 2022-08-24 d. 14 val. vykdys 
žemės sklypo Nr.7330/0001:277 esančio Girelės k., Jūžintų sen., 
Rokiškio r., ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės infor-
macijos, prašom kreiptis į R.Barono žemėtvarkos įmonės E.Mi-
kulėną adresu Taikos g.5, Rokiškis el. paštu kavolzeme@parok.lt. 
arba telefonu 861295721; 861295720

Užs. 1837

Baigiasi papildomas priėmimas į 
Lietuvos aukštąsias mokyklas

Nuo trečiadienio sto-
jantieji gali registruoti 
prašymus į likusias lais-
vas studijų vietas univer-
sitetuose ir kolegijose.

Šiame etape į valstybės 
finansuojamas studijų vie-
tas ir studijų stipendijas 
gali pretenduoti tik tie, kas 
per pagrindinį priėmimą 
nesudarė jokios sutarties 
arba sudarė valstybės nefi-
nansuojamų studijų sutartį, 
pranešė Lietuvos aukštųjų 
mokyklų asociacija ben-
drajam priėmimui organi-
zuoti (LAMABPO).

Per papildomą priėmimą 
galima registruoti atnau-
jintus prašymus arba, jeigu 
asmuo nedalyvavo pagrin-
diniame priėmime, teikti 
naujus prašymus priimti 
studijuoti į universitetinių 
ar koleginių studijų progra-
mas, kuriose dar liko laisvų 
vietų.

Teikiant prašymą galima 
nurodyti ne daugiau kaip 
šešis pageidavimus.

Kvietimai studijuoti bus 
skelbiami rugpjūčio 10 die-
ną.

Praėjusią savaitę pasi-
baigus pagrindiniam pri-
ėmimui studijuoti šalies 
aukštosiose mokyklose 

pakviesta 20 tūkst. 517 
jaunuolių: 10 tūkst. 892 – į 
universitetus, 9625 – į ko-
legijas. Sudarytos 17 tūkst. 
76 sutartys su aukštosiomis 
mokyklomis.

BNS inform.
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08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Rimti reikalai
11:00 Keičiu žmoną
12:00 Vidurdienio žinios
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Lemties paslaptys
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bus visko
20:30 Turtuolė varguolė
21:30 Žinios
22:30 Lošėjas
00:40 Juodasis sąrašas
01:35 Artemidė
03:15 Volkeris, Teksaso reindžeris
04:50 Alchemija
05:20 RETROSPEKTYVA

Btv

06:00 FTB
07:00 Mano virtuvė geriausia
08:25 Teisingumo agentai
09:30 Kalnietis

10:35 Čikagos policija
11:35 Mentalistas
12:35 FTB
13:30 Mano virtuvė geriausia
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Kalnietis
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Čikagos policija
19:30 Akloji zona
20:30 Pričiupom!
21:00 Maksimali rizika
22:55 Asai
01:00 Strėlė
01:50 Akloji zona

Lrytas

05.15 Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06.30 Išpažintis su Marija
07.00 Reali mistika
08.00 Juvelyrų klanas
09.00 Vieno nusikaltimo istorija
10.05 Rysas Darbis Japonijoje
11.10 Pėdsakas
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Pagalbos šauksmas
09:40 Premjera. 31-oji 
nuovada
10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Dviračio žinios
12:00 Smalsumo genas
12:30 Tai kur toliau?
13:30 Gyvenk kaip galima 
švariau
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:30 Frenki Dreik 
paslaptys 
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Dviračio žinios

22:00 Klanas
22:50 Laukiniai Vakarai prie molo
23:35 31-oji nuovada 
24:00 LRT radijo žinios
00:05 31-oji nuovada
00:30 Pusryčiai pas kaimyną
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Daiktų istorijos
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Frenki Dreik paslaptys
02:50 Gimę džiaugtis
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios.
04:05 Stilius
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Kūrybingumo mokykla
05:15 Ponių rojus

Tv3

05:10 Tobula kopija
06:00 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia
06:30 Didvyrių draugužiai
07:00 Monstrų viešbutis

07:30 Kempiniukas Plačiakelnis
08:00 Krepšinio namai
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė
11:00 Graikė
12:00 Nuodėminga žemė
14:00 Meilės gijos
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Vyrų krepšinio kontrolinės 
rungtynės. Lietuva – Suomija
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Linkėjimai iš Paryžiaus
00:20 Naktinė pamaina
01:25 Elementaru
02:25 Atostogos rifuose
03:25 Naktinė pamaina
04:20 Tobula kopija

Lnk

06:00 Lemties paslaptys
07:00 Ūkininkas ieško žmonos
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris

10:00 Rimti reikalai
11:00 Keičiu žmoną
12:00 Vidurdienio žinios
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Lemties paslaptys
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bus visko
20:30 Turtuolė varguolė
21:30 Žinios
22:30 Artemidė". Žudikų viešbutis
00:20 Juodasis sąrašas
01:15 Piktas vairuotojas
03:10 Volkeris, Teksaso reindžeris

Btv

06:00 FTB
07:00 Mano virtuvė geriausia
08:25 Teisingumo agentai
09:30 Kalnietis
10:35 Čikagos policija
11:35 Mentalistas
12:35 FTB

13:30 Mano virtuvė geriausia
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Kalnietis
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Čikagos policija
19:30 Akloji zona
20:30 Pričiupom!
21:00 Asai
23:05 Lūžio taškas
01:05 Strėlė
01:55 Akloji zona

Lrytas

05.15  Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06.30 Grilio skanėstai
07.00 Reali mistika
08.00 Juvelyrų klanas
09.00 Vieno nusikaltimo istorija
10.05 Gyvi
11.10 Pėdsakas
12.15 TV parduotuvė
12.30 Neatrasta Rusija
13.00 Nauja diena

14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Kelias turtų link
17.30 Aiškiaregė
18.00 Reporteris
18.30 Neatrasta Rusija
19.00 Reali mistika
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Pėdsakas
22.30 Reporteris
23.00 Neatrasta Rusija
23.30 Kelias turtų link
00.30 Teisingumo agentai
01.30 Reali mistika
02.30 TV parduotuvė
02.45 Mažos mūsų pergalės
03.00 Gyvi
03.55 Žudikų pėdsakais
04.35 Reali mistika
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11 06:00 Himnas

06:02 Labas rytas, 
Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Pagalbos šauksmas
09:40 31-oji nuovada
10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Dviračio žinios
12:00 Mūšio laukas
12:30 Nacionalinė 
ekspedicija „Dniepru per 
Ukrainą“
13:30 Čia mano sodas
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Frenki Dreik 
paslaptys
17:15 Premjera. Ponių 
rojus
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda
19:30 Pasaulio puodai

20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Dviračio žinios
22:00 Klanas 
22:55 Laukiniai Vakarai prie molo
23:40 31-oji nuovada
00:30 Mūšio laukas
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Pasaulio puodai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Frenki Dreik paslaptys
02:50 Gimę džiaugtis
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Praeitis ateičiai
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Kūrybingumo mokykla
05:15 Ponių rojus

Tv3

05:20 Tobula kopija
06:00 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia
06:30 Didvyrių draugužiai

07:00 Monstrų viešbutis
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis
08:00 Mano meilė karantinas
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė
11:00 Graikė
12:00 Nuodėminga žemė
14:00 Meilės gijos
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios19:30 Vyrų 
krepšinio kontrolinės rungtynės. 
Lietuva – Suomija
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Kietas riešutėlis 2
01:05 Naktinė pamaina
02:05 Elementaru
03:00 Skubi pagalba
04:00 Naktinė pamaina
05:00 Tobula kopija

Lnk

06:00 Lemties paslaptys
07:00 Ūkininkas ieško žmonos

12.15 TV parduotuvė
12.30 Neatrasta Rusija
13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Kelias turtų link
17.30 Aiškiaregė
18.00 Reporteris
18.30 Pokalbiai prie jūros
19.00 Reali mistika
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Pėdsakas
22.30 Reporteris
23.00 Pokalbiai prie jūros
23.30 Kelias turtų link
00.30 Teisingumo agentai
01.30 Reali mistika
02.30 TV parduotuvė
02.45 Mažos mūsų pergalės
03.00 Rysas Darbis Japonijoje
03.55 Žudikų pėdsakais
04.35 Reali mistika
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12 06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Pagalbos šauksmas 
09:40 Premjera. 31-oji 
nuovada
10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Dviračio žinios
12:00 Pusryčiai pas 
kaimyną
12:30 Gimę tą pačią dieną
13:30 Euromaxx
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:30 Frenki Dreik 
paslaptys
17:15 Premjera. Ponių 
rojus
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda
19:30 Nekasdienė duona

20:30 Panorama
21:00 Auksinis protas
22:15 Raganos medžioklė 
23:40 Kalnai gali pasislinkti
01:45 Smalsumo genas
02:15 Istorijos detektyvai
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Mano geriausias draugas
04:00 Išpažinimai
04:30 Šventadienio mintys
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Kūrybingumo mokykla
05:15 Ponių rojus

Tv3

05:25 Tobula kopija
06:00 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia
06:30 Didvyrių draugužiai
07:00 Monstrų viešbutis
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis

08:00 Sveiki atvykę
08:30 Mano meilė karantinas
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė
11:00 Graikė
12:00 Nuodėminga žemė
13:00 Nuodėminga žemė
14:00 Meilės gijos
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Ledynmetis. Susidūrimas
21:20 Galingieji reindžeriai
23:50 Stiklo namai
01:45 Kietas riešutėlis 2
04:10 Linkėjimai iš Paryžiaus

Lnk

05:20 RETROSPEKTYVA
06:00 Lemties paslaptys
07:00 Ūkininkas ieško žmonos

08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Rimti reikalai 
11:00 Keičiu žmoną
12:00 Vidurdienio žinios
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Lemties paslaptys
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Apsauginis
22:50 Absoliutus blogis. Pabaiga
00:50 Lošėjas
02:55 Volkeris, Teksaso reindžeris

Btv

06:00 FTB
07:00 Mano virtuvė geriausia
08:25 Teisingumo agentai
09:30 Kalnietis
10:35 Čikagos policija
11:35 Mentalistas

12:35 FTB
13:30 Mano virtuvė geriausia
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Kalnietis
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Čikagos policija
19:30 Amerikietiškos imtynės
21:30 Terminatorius. Genesys
23:45 Maksimali rizika
01:40 Strėlė

Lrytas

05.15 Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06.30 Pokalbiai prie jūros
07.00 Reali mistika
08.00 Juvelyrų klanas
09.00 Vieno nusikaltimo istorija
10.05 Rysas Darbis Japonijoje
11.10 Pėdsakas
12.15 TV parduotuvė

12.30 Neatrasta Rusija
13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Kelias turtų link
17.30 Aiškiaregė
18.00 Reporteris
18.30 Klausimėlis
19.00 Reali mistika
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Pėdsakas
22.30 Reporteris
23.00 Klausimėlis
23.30 Kelias turtų link 
00.30 Teisingumo agentai
01.30 Reali mistika
02.30 TV parduotuvė
02.45 Mažos mūsų pergalės
03.00 Rysas Darbis Japonijoje
03.55 Žudikų pėdsakais
04.35 Reali mistika

Rokiškio ligoninėje pastatytas elektros generatorius
Rugpjūčio 4 dieną, ke-

tvirtadienį, Rokiškio ligo-
ninėje pastatytas elektros 
generatorius, kuris, nu-
trūkus ar sutrikus elek-
tros tiekimui, užtikrins 
sklandų ligoninės skyrių 
darbą.

Kaip „Rokiškio Sire-
nai“ sakė Rokiškio ligoni-
nės direktorius Raimundas 
Martinėlis, generatorius 
pastatytas specialiai jam 
pritaikytoje vietoje, o ke-
tvirtadienį vyko jo pajun-

gimo prie gydymo įstaigos 
ir testavimo darbai.

„Generatorius, kurio iki 
šiol neturėjome, nupirktas 
kartu su konteineriu, kuris 
pastatytas šalia ligoninės 
pastato. Šalia, siekiant už-
tikrinti saugumą, įrengtos 
vaizdo stebėjimo kame-
ros“, – sakė R. Martinėlis.

Rokiškio ligoninė savo 
lėšomis įsigijo elektros 
aparatą, kainavusį 37 937 
Eur.

Aušra
MALINAUSKIENĖ
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PASLAUGOS

•  Ieškau papildomo darbo. 
Galiu tvarkyti namus, biurus . 
Tel. 8 676 55 540. Rokiškis

PERKA

•  Perku naudotą benzininę 
žaliapjovę, su žolės surinkimo 
krepšiu . Tel. 8 687 49 303. 
Rokiškis
•  Perku vyšnias ir pomidorus 
. Tel. 8 611 27 116. Rokiškis

NUOMA

•  Šeima skubiai ieško 
namo išsinuomoti su sąlyga 
išsipirkti per 3 metus tik 
Rokiškio mieste .  
Tel. 8 670 59 890. Rokiškis
•  Ieškau 1-3 kambarių buto 
nuomai Rokiškio mieste iki 
200 Eur. Gyventų pora su 
šuniuku . Tel. 8 680 91 096. 
Rokiškis
•  Dirbanti pora ieško 
ilgalaikei nuomai vieno 
kambario buto su baldais . 
Tel. 8 625 26 232. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Siūlo darbą miškovežio 
vairuotojams, miškakirtės ir 
medvežės operatoriams.  
Tel. 8 687 33 067. Rokiškis
• Ieškomi meistrai, 
pagalbiniai darbuotojai 
statybose. Darbo užmokestį 
aptarsime pokalbio 
metu. Privalumas darbo 
patirtis statybos srityje ir 
B kategorijos vairuotojo 
pažymėjimas.  
Tel. 8 656 44 449. Rokiškis
•  Ieškau kas nuims Rokiškyje 
nuo avarinio pastato šiferį. 
Šiferį reikia sudėti ant 
palečių. Privažiavimas prie 
pat pastato .  
Tel. 8 682 36 492. Rokiškis
• Ieškau kas galėtų mobiliu 
gateriu supjauti 8 kubus 
medienos. Trifazis yra. Ir kas 
su skaldyklę sukapotų malkas 
(miškovežis su priekaba). 
Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 612 23 040. Rokiškis
•  Reikalingas pagalbinis 
darbininkas prie malkų su C1 
kategorija . Tel. 8 612 59 168. 
Rokiškis
•  Skubiai 
reikalingas automobilių 
dažytojas darbui Švedijoje, 
Helsingborg . Kaina 4400 
Eur. Tel. 8 611 45 080. 
Rokiškis
•  Ieškomas vairuotojas 
darbui su vilkiku su savivarte 
puspriekabe po Lietuvą. 
Daugiau informacijos 
telefonu . Tel. 8 650 23 641. 
Rokiškis
•  Ūkyje reikalingas 
traktoristas ir kombainininkas 
. Tel. 8 615 34 570. Rokiškis

IEŠKO DARBO

prižiūrėti senyvo amžius 
žmogų ar vaiką. Turiu 
patirties. Galiu dirbti 
išeiginėmis.  
Tel. 8 625 24 087. Rokiškis
• Ieškau darbo. Turiu 
Tr1, Tr2, Sz kategorijų 
pažymėjimus. Patirtis daug 
metų pas ūkininką. Esu 
be žolingų įpročių. Esu 
vairuojantis.  
Tel. 8 628 98 127. Rokiškis
• Du pilnamečiai ieško darbo 
Rokiškio vietovėje ir aplink. 
Darbai gali būti įvairūs. 
Siūlykite numeriu a. ž.  
Tel. 8 678 57 899. Rokiškis
• Ieškau elektriko darbo.  
Tel. 8 632 25 393. Rokiškis
• Ieškau auklės darbo. Turiu 
praktikos. Galiu pagaminti 
valgyti vaikui.  
Tel. 8 621 05 604. Rokiškis
• Moteris ieško darbo. 
Galiu ravėti daržus, tvarkyti 
aplinką. Tel. 8 602 21 055. 
Rokiškis
• Vyras ieško darbo statybose 
pagalbiniu darbininku.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Pora ieško darbo.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Vyras ieško darbo.  
Tel. 8 662 40 983. Rokiškis
• Ieškau darbo. Turiu 
vairuotojos pažymėjimą.  
Tel. 8 695 28 930. Rokiškis
• 2-3 vyrai ieško trumpalaikio 
darbo. Siūlykite įvairaus 
pobūdžio darbus.  
Tel. 8 692 39 074. Rokiškis
•  Ieškau vairuotojo 
darbo. Galiu vežti žmones 
su automobiliu. Siūlyti 
variantus . Tel. 8 695 70 337. 
Rokiškis
•  Ieškau darbo. Galiu 
dirbti statybose pagalbiniu 
darbuotoju. Dirbęs 
Norvegijoje statybose. Turiu 
B kategorijos vairuotojo 
pažymėjimą. Galiu dirbti ir 
kitus darbus .  
Tel. 8 648 11 044. Rokiškis

• Ieškau darbo. Esu jauna. 
Patirties turiu lauko ir 
internetinėje prekyboje. 
Pažintis nedomina, tad 
nevarkite. Gali būti ir dienai 
ar trumpalaikis darbas, taip 
pat tinka ir priežiūra senesnio 
žmogaus sutartu laiku. Kaina 
123 Eur. Tel. 8 616 27 809. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu 

KITA

•  Lapuočių skaldytas, 
kaladėmis malkas. Pristatau . 
Tel. 8 615 83 220. Rokiškis
• Kaladėmis ir skaldytas 
lapuočių malkas.  
Tel. 8 627 49 715. Rokiškis
•  Pintą beveik naują krepšį be 
rankenos. Panauda įvairi: prie 
židinio malkoms, siūlams, 
gėlėms, obuoliams ir kt . 
Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 682 20 068. Rokiškis
•  Labai geros būklės molinę 
glazūruotą vazą . Kaina 4 Eur. 
Tel. 8 682 20 068. Rokiškis
•  Geros būklės briedžio 
ragus. Dekorui ir pakabos 
funkcionalumui . Kaina 
20 Eur. Tel. 8 682 20 068. 
Rokiškis
• Sausas malkas, atraižas, 
atvežu. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
•  Naujus metalinius 
konservavimo dangtelius. 
Visas nuotraukoje matomas 
likutis už nurodytą kainą.  
Užsukami su mašinėle ir 
tiesiog užsukami, vieni iš 
jų platesniems stiklainiams. 
Atsiimti mikrorajone . Kaina 
4 Eur. Tel. 8 682 20 068. 
Rokiškis
• Lapuočio skaldytas malkas. 
Turime ir sausų. Atvežame. 
Tel. 8 680 49 599. Rokiškis
• Šviežios šieno kitkas.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
•  Naudotą katilą Viadrus U22 
. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 604 54 740. Rokiškis
• Sauskelnes suaugusiems M 
dydis. Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• Labai geros būklės šulinio 
apdailą. Nudažyta. Kaina ne 
galutinė. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 624 91 450. Rokiškis
• Verpimo ratelį su siūlų 
vyniotuvu. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Popieriaus smulkintuvą. 
Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Sausas drebulės malkas.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Tvirtą automatikos skydo 
dėžę  50x50x26 cm. Kaina 
12 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
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Rokiškis
• Du trifazius elektros 
kirtiklius 100 ir 250 A.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Lankstų varinį kabelį 4x16. 
Ilgis 4 m. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Bokštinės vandens 
siurblinės valdymo skydą 380 
V iki 16 A. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Tarpines reles 24 ir 230 V. 
Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Transformatorius 230/24 V 
– 0,05 KVA ir 230/24 V – 0,1 
KVA. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Programines laiko reles 
BЛ–34У4, BC–10–33 230 V, 
50 Hz. Kaina 7 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Naudotus magnetinius 
paleidėjus PME-211 380/230 
V, 25 A, PME-121.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Trifazį el. automatą: AE tipo 
63 A. Kaina 7 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Naują automobilinį 
kompresorių. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
•  Žvejybos tinklus . Kaina 
110 Eur. Tel. 8 646 04 605. 
Rokiškis
•  Naujus klausos aparatus. 
Čekų gamybos. Nuo 60 Eur 
siunčiu . Tel. 8 646 04 605. 
Rokiškis
•  Naujas vietines 
signalizacijas pastatui, 
sodui, garažui. Siunčiu, čekų 
gamybos . Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 646 04 605. Rokiškis
•  2022 m. šieną rulonuose . 
Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 699 95 794. Rokiškis
•  Sauskelnes suaugusiems . 

Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 604 36 830. Rokiškis
•  Nebrangiai 6 kub. m eglės 
rąstų. Ilgis 6 m .  
Tel. 8 616 87 163. Rokiškis
• Daiktus iš garažo valymo. 
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis
•  Tvarkingus senovinius 
pokario laikotarpio 
lagaminus. Interjerui, 
rekvizitui ir kitiems 
poreikiams. Kaina 5 Eur/vnt . 
Tel. 8 682 20 068. Rokiškis
•  Naujas ištraukiamas 
kopėčias. Ilgis 7 m . Kaina 
80 Eur. Tel. 8 659 64 181. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

•  1 kambario 29,5 kv. m 
butą Taikos g. 1 name. 
Namas renovuotas, 4 
aukštas. Balkono nėra. 
Butas tvarkingas, nedideli 
mokesčiai. Priklauso erdvus 
rūsys . Kaina 28000 Eur.  
Tel. 8 662 38 729. Rokiškis

•  2 kambarių butą 1 aukšte . 
Tel. 8 618 85 226. Rokiškis
•  2 kambarių 50,25 kv. 
m butą Vilties g. Namas 
renovuotas, 3 aukštas. 
Reikalingas remontas . Kaina 
40000 Eur. Tel. 8 681 58 849. 
Rokiškis
•  Gyvenamą namą Juodupės 
miestelyje, 54,33 kv. Yra 
ūkinis pastatas, garažas, 
kiemo statiniai: šulinys, 
kiemo aikštelė. Namas 
medinis, statytas 1940 m. 
Pilnai apmūrytas 1974 m.  . 
Tel. 8 622 61 867. Rokiškis
• Labai geroje vietoje 
Panemunėlio gelež., st., 
namą, ūkinius pastatus, pirtis, 
medinį garažą. Yra trifazis. 
Kraštinis namas, tai labai 
geras privažiavimas. Labai 
geri kaimynai. 0,28 a žemės. 
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
•  Dviejų kambarių butą 
pirmame aukšte, Jaunystės 
gatvėje . Kaina 65000 Eur. 
Tel. 8 615 43 397. Rokiškis
• Pigiai 2 kambarių 52 kv. 
m butą Juodupėje, Liepų g. 
5 aukštas. Miestelyje yra 
gimnazija, vaikų darželis, 
ambulatorija, vaistinė, kelios 
parduotuvės. Dokumentai 
tvarkingi, skolų nėra. Kaina 
7200 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
•  Vieno kambario butą 
Panevėžio g. 18. Pirmas 
aukštas . Tel. 8 624 09 422. 
Rokiškis

•  Sodybvietę gamtos 
apsuptyje . Tel. 8 605 26 260. 
Rokiškis
• Sodą Velniakalnyje. 
Prie gatvės, 8,25 a, šalia 
tvenkinys, šiltnamis. Yra 
elektra, patalpos įrankiams, 
medžiagos nameliui.  
Tel. 8 674 44 393. Rokiškis
•  2 kambarių 37 kv. m butą 
bendrabutyje. Plastikinei 
langai, šarvo durys. 
Reikalingas remontas .  
Tel. 8 613 13 390. Rokiškis
• 2 kambarių butą su 
patogumais. Yra centralinis. 
Daržas prie pat namų, žemės 
4 a. Tel. 8 604 90 724. 
Rokiškis
• 2 aukštų namą (2 atskirų 
butų). Gerai įrengtas. 2 
virtuvės, 2 tualetai. 202 kv. 
m, miesto vandentiekis, 
kanalizacija. Galimas 
keitimas. Kaina 127000 Eur. 
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties 
žemės sklypą 9,67 ha ploto 
Zarasų raj., Didėjos k. 
Netoli didelio ežero (kad. nr. 
4364/0002:0064) arba keičiu 
į 2 kambarių butą Rokiškyje. 
Kaina 31000 Eur.  
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties žemės 
sklypą Rokiškio raj., Obelių 
sen., Šileikių k. 8,0872 ha 
ploto (kad. nr. 7325/0001:6). 
Atlikti geodeziniai 
matavimai. Be tarpininkų. 
Arba keičiu į 2 kambarių butą 
Rokiškyje. Kaina 27000 Eur. 
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
•  2 kambarių butą Panevėžio 
g. 7 aukštas, namas 

renovuotas .  
Tel. 8 634 88 847. Rokiškis
•  Sodybą. 6 km nuo 
Rokiškio, link Žiobiškio, 
Buteikių kaime. Ūkiniai 
pastatai, pirtis, rūsys. 
Reikalingas remontas. 30 a 
žemės . Kaina 7000 Eur.  
Tel. 8 605 70 336. Rokiškis
•  3 kambarių butą 
renovuotame name. 4 aukštas. 
Pigus išlaikymas, labai 
šiltas. Renovacija mokama. 
Viduje reikalingas kapitalinis 
remontas . Kaina 46000 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
•  2 kambarių butą Panevėžio 
g. 34. 5 aukštas, plastikiniai 
langai, į dvi puses. Erdvi 9,3 
kv. virtuvė. Priklauso rūsys . 
Kaina 30500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
•  2 kambarių butą P. Širvio 
g., Rokiškis. Teirautis 
telefonu . Tel. 8 679 50 829. 
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

•  Slyvas. 1 Eur/kg .  
Tel. 8 620 63 092. Rokiškis
•  Kaimiškus spalvotus 
kiaušinius . Tel. 8 605 26 260. 
Rokiškis
•  Aviečių uogas. 3Eur/kg. 
Skinamos pagal užsakymą . 
Tel. 8 652 44 837. Rokiškis
• Juoduosius serbentus. Kaina 
1,50 Eur/kg. Priskinsime tik 
gavę užsakymą.  
Tel. 8 652 53 706. Rokiškis
•  Raudonuosius serbentus. 
Kaina sutartinė .  
Tel. 8 678 81 317. Rokiškis

•  Kėdes. 5 vnt. kartu po 
13 Eur . Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Miegamą kampą su dėže. 
Nedidelis. Kaina 245 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Prieškambario spintą su 
vienomis durimis. Kaina 
78 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Geros būklės nedidelę 
sekciją. Kompaktiškas baldas. 
Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 614 92 710. Rokiškis
• Geros būklės senovinę 
drabužių spintą.  
Tel. 8 604 20 771. Rokiškis
•  Labai geros būklės 
nudažyta pavėsinę. Ilgis 2,50 
m, plotis 2,00 m. Į kainą 
įskaičiuota vidaus baldai: 
unikalus stalas ir suolai. 
Pavėsinėje laisvai telpa 8-10 
žmonių. Kaina ne galutinė . 
Kaina 1600 Eur.  
Tel. 8 624 91 450. Rokiškis
•  Ąžuolinius 2 dalių laiptus 
su batų dėže. Išardyti, galiu 
atvežti . Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 696 65 249. Anykščiai
• Prieškambario spintą su 
stumdomomis durimis. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 648 31 363. 
Rokiškis
•  Naują drabužių kabyklą . 
Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 629 62 772. Rokiškis
•  Naudotą didelę spintą . 
Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 600 46 187. Rokiškis
• Perleidžiame retro stiliaus 
medines tvirtas tvarkingas 
natūralaus medžio kėdes. 
Perlakavus, perdažius puiki 
būklė. Kaina už visas tris - 
15 Eur. Tel. 8 682 20 068. 
Rokiškis
•  Lentyną. Aukštis 1,64 cm, 
plotis 62 cm . Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 620 31 551. Rokiškis

BALDAI

• Naudotą skalbimo mašiną, 
šaldiklį, šaldytuvą. Kaina 
pagal susitarimą.  
Tel. 8 681 58 849. Rokiškis
• Sulčiaspaudę 
42 Eur., kavamalę 26 
Eur., smulkintuvą 26 Eur., 
arbatinuką 21 Eur., 

BUITINĖ TECHNIKA
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smulkintuvą 21 Eur. Nauji, iš 
Olandijos. Tel. 8 609 14 404. 
Rokiškis
• Skalbimo mašiną Daevoo. 
Viskas veikia, tik metus 
naudota. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 612 74 047. Rokiškis
•  Veikiančią siuvimo mašiną 
su stalu Singer . Kaina 180 
Eur. Tel. 8 615 15 631. 
Rokiškis
• Mikrobangų krosnelę Vido. 
Tel. 8 668 37 479. Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną 
Čaika 134. Kaina 125 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Geros būklės šaldytuvą su 
šaldikliu ir šaldiklį.  
Tel. 8 600 48 659. Rokiškis

•  Dovanojame indus, puodus 
ir dar daug įvairių buičiai 
skirtų daiktų. Taip pat įvairūs 
drabužius. Prašome skambinti 
kam yra reikalingi. Ir 
drabužiai . Tel. 8 681 58 849. 
Rokiškis
•  Dovanojame rusų kalba 
tvarkingas knygas .  
Tel. 8 681 58 849. Rokiškis
•  Dovanoju: virtuvės baldus, 
miegamojo komplektą, 
fotelius, sofas, sekciją, 
kėdes, šaldytuvą, skalbyklę, 
prieškambarį .  
Tel. 8 674 12 217. Rokiškis
• Dovanojame tvirtus baldus. 
Gal kam į sodybą ar garažą. 
Rokiškis antras aukštas.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
•  4 mėnesių šunytę .  
Tel. 8 628 22 512. Rokiškis
• Žemę nuo tvenkinių. 
Pasikrauti patiems.  
Tel. 8 623 39 570. Rokiškis
•  Dovanojame mažus 
šunelius, kuriems dabar 2,5 
mėnesio. Augs mažo ūgio. 
Skambinti telefonu .  
Tel. 8 678 70 713. Rokiškis
•  Dovanojame šuniukus. 
Dideli neaugs .  
Tel. 8 664 10 165. Rokiškis
•  Dovanoju dvejas Rokiškio 
Juozo Tūbelio progimnazijos 
uniformas. 164 cm ir 158 cm 
. Tel. 8 652 92 396. Rokiškis

DOVANOJA

•  Ausines Gata 5 . Kaina 
20 Eur. Tel. 8 626 71 992. 
Rokiškis
• Radijo imtuvą  VEF-214. 
Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Automobilinį radijo imtuvą 
Bylina-207. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
•  Komplektą: žemų dažnių 
garsiakalbį (300W RMS), 
stiprintuvą (400W RMS). Ir 
visi prijungimui reikalingi 
laidai . Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 625 12 233. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

VAIZDO TECHNIKA

televizorių Samsung. Įstrižainė 
35 cm. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• DVD grotuvą Sony. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Juostinį fotoaparatą Zorkii 
-4. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Kilnojamą foto didintuvą 
UPA-5M ir du bakelius foto 
juostų ryškinimui. Kaina 
35 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Palydovinę anteną. 1,65 m 
diametro. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Gerai veikiantį televizorių 
Samsung 6series (Smart TV). 
Įstrižainė 125 (50 colių). 
Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 627 57 222. Rokiškis
•  Televizorių Samsung 81 cm. 
Plonas . Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 639 04 429. Rokiškis
•  Televizorių LG 54 cm. 
Plonas . Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 639 04 429. Rokiškis
• Filmavimo kamerą Sony. 
Kaina 125 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis

•  Televizorių LG. 109 cm 
įstrižainė . Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 654 96 818. Rokiškis
• Naudotą 65 cm įstrižainės 
LG televizorių. Kaina 90 Eur. 
Tel. 8 615 15 631. Rokiškis
• Tv Start 14 kanalų imtuvą. 
Tel. 8 668 37 479. Rokiškis
• Kineskopinį spalvotą 

•  Nešiojamąjį kompiuterį. 
Pridedu pelytę. Turi defektų 
(greitai kaista, matosi 
nežymus išorės defektai). Pats 
kompiuteris greitas, tik ne 
žaidymams o darbui skirtas . 
Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 626 62 303. Rokiškis
• Stacionarų kompiuterį 7 
Wind. Tel. 8 668 37 479. 
Rokiškis
•  Vieną kartą naudotą 
navigaciją . Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 603 77 107. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

•  iphone XR 64 GB. Ekranas 
sveikas, skilusi galinė 
nugarėle. Viskas veikia, 
nepririštas, Icloud nuimtas. 
Yra dėkliukas . Kaina 170 
Eur. Tel. 8 655 22 700. 
Rokiškis
•  Naudotus mobiliųjų 
telefonų dėkliukus: iPhone 5, 
iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8, 
iPhone X . Kaina 2 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Labai geros būklės telefoną 
iPhone SE 2020 64 GB. 
Juodas. Dokumentai. Kaina 
200 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis
• Geros būklės iPhone 8 
64 GB. Spalva sidabrinė. 
Magnetinis dėkliukas. 
Kroviklis. Domina keitimas. 
Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. 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 180 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Geros būklės iPhone X 64 
GB. Spalva sidabrinė. Pilna 
komplektacija. Dokumentai. 
Dėžutė, kroviklis, ausinės, 

MOBILIEJI TELEFONAI

penki dėkliukai. Pirktas 
naujas Lietuvoje. Domina 
keitimas. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Idealios būklės kaip naują 
iPhone 8 64 GB. Spalva 
juoda. Dokumentai, dėžutė, 
silikoninis dėkliukas, ausinės. 
Uždėtas apsauginis stikliukas 
ant ekrano. Domina keitimas. 
Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
•  Geros būklės Samsung 
Galaxy S9 64 GB. Pilna 
komplektacija. Spalva 
Coral Blue. Dedasi dvi Sim 
kortelės. Dokumentai, dėžutė, 
ausinės, kroviklis, 2 dėkliukai 
(1 magnetinis), belaidis 
kroviklis. Pirktas naujas 
Lietuvoje. Domina keitimas . 
Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Visiškai naują nenaudotą 
Samsung Galaxy A 53 5G 128 
GB. Tele2 24 mėn. garantija. 
Domina keitimas. Kaina 
350 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
• Naują telefoną Samsung 
A13. Naudotas mėnesį su 
trupučiu. Be jokių įbrėžimų, 
iškart naudotas su apsauginiu 
stikliuku, dangtelis 
knyga. Garantija daugiau 
nei metams. Komplekte 
telefonas, dėžutė kroviklis. 
Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 622 69 032. Rokiškis
•  Samsung Galaxy S20. 
Idealios išvaizdos, nes visą 
laiką buvo naudotas su 
silikoniniu dėklu ir apsauginiu 
stikliuku. Nedaužtas ir 
neremontuotas. Viskas veikia 
kaip priklauso. Yra dėžutė, 
įkroviklis. Pridėsiu naują 
juodą silikoninį dėklą . Kaina 
270 Eur. Tel. 8 697 41 092. 
Rokiškis
•  Xiaomi Poco X3 Pro. 
Versija 6 - 128 GB. Puikios 
būklės, pilnas komplektas, du 
dėklai. Kaina galutinė . Kaina 
130 Eur. Tel. 8 611 61 207. 
Rokiškis

• Seną antikvarinį akordeoną. 
Reikalingas remontas.  
Tel. 8 683 17 525. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

•  Ieškau kas padovanotų 
virtuvės stalą .  
Tel. 8 678 26 467. Rokiškis
•  Ieškau kas galėtų 
padovanoti šiferio stogo 
dangai ir baltų silikatinių 
plytų . Tel. 8 608 91 320. 
Rokiškis
•  10 vnt. palėčių lovos 
gamybai . Tel. 8 688 09 949. 
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

PREKĖS VAIKAMS

• Supamą arkliuką. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 671 14 878. 
Rokiškis

• Geros būklės vežimėlį. 
Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 671 14 878. Rokiškis
•  Turiu 2 dideles dėžutes 
Aptamil nr. 1 mišinuko 
vaikui. Mums deja netiko. 
Rašyti sms žinutę . Kaina 
12 Eur. Tel. 8 626 87 638. 
Rokiškis

•  Pamesti akiniai .  
Tel. 8 614 48 493. Rokiškis

RASTA, PAMESTA

•  Trimerį Hervin Garden. 
Reikia pasikeisti starterį, 
neveikia. Parsivežti patiems . 
Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 694 18 278. Rokiškis
•  Fiskars L74 sekatorių 
žalioms šakoms, genėjimui. 
Kaip ir visi Fiskars gaminiai, 
pasižymi patogumu, kokybe, 
patvarumu, ilgaamžiškumu. 
Labai geros būklės, naudotas 
nedaug. Už mažiau nei pusę 
kainos . Kaina 17 Eur. 
Tel. 8 682 20 068. Rokiškis
•  Akumuliatorinės žolės 
žirklės Gardena ClassicCut. 
Pakraunama laidu. Patogu 
naudoti. Puikus pagalbininkas 
peraugusios žolės, stiebu 
prikirpimui, ties bordiurais 
ar tiesiog formavimui palei 
augalus ir kt . Kaina 22 Eur. 
Tel. 8 682 20 068. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Mažai naudotą Stamm 
Bodyfit treniruoklį-dviratį. 
Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 615 15 631. Rokiškis

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS

•  Sausas neapipjautas colines 
lentas 4,5 kub. m .  
Tel. 8 610 06 145. Rokiškis
•  Įvairaus pjovimo statybinę 
medieną, dailylentes .  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Spygliuočių medienos lauko 
dailylentes. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Lapuočių medienos 
dailylentes. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Įvairių pločių ir ilgių, bei 
skirtingų spalvų palanges už 
labai gerą kainą. Teirautis 
telefonu arba Vilniaus g., 5 
Rokiškis, UAB Mantra. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 652 77 066. 
Rokiškis
• Naudotus plastikinius langus 
ir dvejas durys. Išmatavimai 
nuotraukoje. Kaina 1050 Eur. 
Tel. 8 652 66 596. Rokiškis
•  Naują Šilputa EPS100 
putplastį. Supakuotas, 
100x500x1000 apie 3 kub. m, 
50x500x100 apie 1 kub. m. 
Kaina sutartinė .  
Tel. 8 628 93 099. Rokiškis
• 4 m ilgio 80 cm aukščio 
kelio užtvarą. Rakinamas. 
Pagamintas iš 60x40x2 
metalo, naujas. Tinkantis 
užtverti savo privatų keliuką. 
Kaina 255 Eur.  
Tel. 8 609 05 090. Kaunas
• Stiklą. 6 mm storio, 91x25 
cm, 6 vnt. ir 4 mm, 157x35 
cm 2 vnt. Tel. 8 682 30 962. 

STATYBINĖ ĮRANGA

Rokiškis
•  Įvairią pjautą statybinę 
medieną . Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
•  Lietaus šulinio žiedą su 
dangčiu. 44x62 žiedo skylės 
išoriniai matmenys, 55 cm 
skersmuo apvalios dalies . 
Kaina 18 Eur.  
Tel. 8 657 67 355. Rokiškis
•  Šulinio žiedą su dangčiu. 
Žiedo viršaus skersmuo 65 
cm (neskaitant išsikišusių 
atidarymo auselių) . Kaina 
25 Eur. Tel. 8 657 67 355. 
Rokiškis

•  Kombainą Clas Matador 
Standart. Visada laikomas 
garaže, prižiūrėtas, puikiai 
dirbantis. Perkins variklis, 
2,60 m pjaunamoji. Yra 
daug atsarginiu dalių . Kaina 
2800 Eur. Tel. 8 624 62 178. 
Rokiškis
•  Guolių tepalus. Mėlynas 
atlaiko dideles apkrovas ir 
temperatūrą. Vilniaus g. 5, 
Rokiškis arba telefonu . Kaina 
5 Eur. Tel. 8 652 77 066. 
Rokiškis
•  Guolius žemės ūkio 
technikai, traktoriams. 
Kokybiški, labai gera kaina . 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 652 77 
066. Rokiškis
• Vienos vagos bulvių 
kasamąją. Perdaryta prie 
traktoriaus, tinka Japoniškam 
traktoriukui T-25, T-40, 
Belarusui. Už papildomą 
mokestį galiu atvežti. Kaina 
300 Eur. Tel. 8 675 88 304. 
Kupiškis
• Galingą tvarkingą Kubota. 4 
cilindrų, 25 AG, 21 kW, TA 2 
m. Nauja vienos vagos bulvių 
sodinamoji, naujas mulčeris, 
plugas2 korpusų. Frezą 
nauja, buldozeris hidraulinis. 
Kabinamas priekyje. Kaina 
10300 Eur. Tel. 8 675 88 304. 
Kupiškis
• Mėšlo kratytuvą Rou-6. 
Veikiantis, geros būklės.  
Tel. 8 675 84 325. Rokiškis
• Naudotus skriemulius 12, 
13, 20, 22 cm diametro.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
•  Plūgą ir kultivatorių. Buvo 
naudojami prie MTZ-50 . 
Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 648 31 363. Rokiškis
• VTZ-VMTZ, T-25. 1991 
m., 18,4 kW variklio galia. 
Registruotas mano vardu nuo 
2014 m. Dirbantis, dovanų 
išilginė traukė. Kaina 3500e. 
Daugiau info telefonu arba 
a.ž. Kaina 3500 Eur. Tel. 8 
674 53 910. Kupiškis
•  Traktoriaus T-16 
dokumentus . Kaina 350 Eur. 
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

TRANSPORTO PRIEMONĖS

300 Eur. Tel. 8 686 02 301. 
Rokiškis
• Moterišką dviratį. Stabdžiai 
kojiniai, be bėgių, ratai dideli 
28. Iš Vokietijos. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 659 64 181. 
Rokiškis
• Motorolerį Mosca fava 
49cc, techniškai tvarkingas. 
Maksimalus greitis 70 km. 
Rida 4100 km. Tinka Am 
kategorijai. TA iki 2024 m. 
Kaina 480 Eur.  
Tel. 8 607 10 412. Zarasai
•  Elektrinį paspirtuką 
Ninebot Es2. Paspirtukas 
su papildoma baterija, 
todėl nuvažiuoja iki 40 km. 
Maksimalus greitis 34 km/h. 
Paspirtukas nėra naujas, tad 
turi naudojimosi žymių. Po 
visu paspirtuku led lemputės, 
kurias galima reguliuoti per 
telefoną . Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 607 68 436. Rokiškis
•  Tvarkingą X-Trail. 2,2 l, 
100 kW. Prižiūrėtas, kuriasi 
ir važiuoja labai gerai. 
Kėbulas be rūdžių, bet turi 
pabraižymų. Dokumentai 
tvarkingi, SDK yra. Nauja TA 
iki 2024-07. Info telefonu . 
Kaina 2150 Eur.  
Tel. 8 614 76 404. Rokiškis
•  Puikiai važiuojantį 
krovininį mikroautobusą su 
priekaba. Vairas dešinėje 
pusėje . Kaina 1700 Eur.  
Tel. 8 601 78 231. Rokiškis
•  Opel Zafira. 2000 m., 2,0 l, 
60 kW . Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 607 10 412. Zarasai
•  Nissan Almero Tino. 2002 
m., TA iki 2023-07. Benzinas, 
kondicionierius veikia. 
Tvarkinga, prižiūrėta, sėdi 
ir važiuoji . Kaina 1500 Eur. 
Tel. 8 682 37 566. Rokiškis
• Vasarines padangas. 
Išmatavimas 245/40 R18. 
Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 625 16 803. Rokiškis
•  Audi A4. 1997 m., 1,9 l, 
TDI, universalas . Kaina 
680 Eur. Tel. 8 612 67 305. 
Rokiškis
• Tvarkingą vieno savininko 
VW Sharan. 2011 m., 
2,0 l, 103 kW, dyzelis. Iš 
Vokietijos, su originalia 
170 tūkst. rida. Serviso 
knygelė. Beveik naujos M+S 
padangos, pakeisti stabdžių 
diskai, kaladėlės. Parktronikai 
priekyje ir gale. Kėbulas be 
rudžių, nedažytas. Kaina 
9900 Eur. Tel. 8 698 79 028. 
Rokiškis
•  Mažai naudotą dviratį . 
Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 605 76 191. Rokiškis
•  Mažai naudotą moterišką 
dviratį . Tel. 8 622 75 014. 
Rokiškis

•  Tvarkingą Audi A4. 1997 
m., 1,9 l, 81 kW, quattro. 
TA iki 2023-05. Pridedamas 
žieminių padangų komplektas 
su lietais ratlankiais . Kaina 
1450 Eur. Tel. 8 620 81 763. 
Vilnius
•  Dviratį Cube . Kaina 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

•  VW Passat B5 dalimis. 
1998 m. iki 2000 m. 1,9 l, 
TDI . Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
•  Pigiai 80 kub. cm keturtaktį 
motorolerio variklį. Keturių 
bėgių, mechaninė pavarų 
dėže, pilnos komplektacijos . 
Tel. 8 676 78 801. Rokiškis
•  Audi B4 priekinį dešinės 
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Rugpjūčio 4-ąją buvo 
oficialiai paskelbti Ro-
kiškio rajono savivaldy-
bės smulkaus ir vidutinio 
verslo plėtros programos 
subsidijos verslo idėjai 
įgyvendinti projektų kon-
kurso nugalėtojai.

 
I-osios vietos nugalėtoja 

Justina Vingrienė, prista-
čiusi verslo idėją – „Lazerių 
studija“, gavo 3000 Eur fi-
nansinę paramą. 

Ligito Keraičio „Ženkli-
nimo ir pjovimo paslaugų“ 
ir Anželos Kriukelienės 
„Pramogos vaikams“ vers-
lo idėjos surinko po lygiai 
Rokiškio r. sav. Smulkaus ir 
vidutinio verslo plėtros pro-
gramos vertinimo komisijos 

balų, todėl II-osios vietos 
nugalėtojams skirta po 2000 
Eur. 

„Vidury miško“ verslo 
idėjos autorei Rūtai Kuli-
kauskienei skirta 1000 Eur 
suma, užėmus III vietą. 

„Lazerių studijos” verslo 
idėjos esmė – permanenti-
nio makiažo ir tatuiruočių 
šalinimo lazeriu procedūros.

Įgyvendinus L. Keraičio 
verslo idėją, Rokiškio mies-
te atsiras techninės galimy-
bės gauti preciziškas žymė-
jimo, ženklinimo, logotipų 
ar užrašų uždėjimo ant įvai-
rių paviršių paslaugas.

„Pramogos vaikams” 
verslo idėjos autorės An-
želos Kriukelienės tikslas 

– sukurti ir pasiūlyti saugią 
bei jaukią erdvę šeimoms, 
kurioje bus švenčiamos 
šeimos šventės, vykdo-
mos edukacijos, leidžiamas 
laisvalaikis bei tenkinami 
socialiniai, pažintiniai ir 
judėjimo poreikiai. Rūtos 
Kulikauskienės verslo idėja 
nėra jau tik idėja, žmonės 
jau žino apie „Vidury miš-
ko” veiklą ir jos egzotiškus, 
suasmenintus kepinius, ga-
minamus tik pagal pačios 
sukurtus receptus, naudo-
jant visas naujausias gamy-
bos ir dizaino technologijas.

Rokiškio rajono 
savivaldybės inform.

Paskelbti smulkaus ir vidutinio verslo idėjos nugalėtojaipusės sparną . Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 608 04 003. Rokiškis
•  Renault Scenic dalimis. 
2000 m., 1,9 l, 88 kW, dyzelis 
. Tel. 8 655 65 991. Rokiškis
• Volvo V70 dalis. 2,4 l, D5. 
Starterį, generatorių 120A, 
vairą ir t.t. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
•  Opel Zafira dalimis. 2004 
m., DTI, 92 kW .  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• 2002 m. Opel Astra dalimis.  
Universalas, sidabrinės 
spalvos. Galinį dangtį, 
dureles, kablį, vairo kolonėlę, 
žibintus. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
•  Padangas 255/50 R19. 20 
Eur/vnt . Tel. 8 686 22 679. 
Rokiškis
•  Opel Zafira galinį dangtį 
2001-2002 m .  
Tel. 8 668 37 479. Rokiškis
•  Padangas 225/65 R17 MS. 
4 vnt . Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 672 48 125. Rokiškis
•  Ford ratlankius R16 5/108 
ir R15 skardinius .  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
•  Audi A4 dalimis. 1,9 l, 
81 kW . Tel. 8 682 58 004. 
Rokiškis
•  Ford Galaxy dalimis .  
Tel. 8 628 47 947. Kupiškis
•  Škoda Octavia dalimis. 1,9 
l, 66 kW . Tel. 8 628 47 947. 
Kupiškis
•  Audi A4 dalimis. 1997 m., 
1,9 l, 66 kW, TDI, sedanas. 
Žalios spalvos. Skaitau ir sms 
. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 606 74 172. Rokiškis
•  Lietus ratus R16 su 
padangomis. Tarpas tarp 
skylių 5x100. Ratai nuo Golf 
4 . Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 606 74 172. Rokiškis

Jau rugpjūčio 12-14 die-
nomis Rokiškyje bus su-
rengtas ketvirtasis Lietuvos 
automobilių ralio čempi-
onato etapas „CBet Rally 
Rokiškis“. Tai jau šeštasis 
rugpjūtis iš eilės, kai Rokiš-
kis tampa Lietuvos ralio sos-
tine, o šįkart dėl šio regiono 
ralio karalių karūnos kovos 
70 ekipažų iš aštuonių vals-
tybių. 

Dvi savaites trukusi daly-
vių registracija į „CBet Rally 
Rokiškis“ varžybas prelimina-
riai yra baigta ir organizatoriai 
konstatuoja, kad šiemet čia 
prie starto stos 70 ekipažų. Virš 
starto arkos Rokiškio Nepri-
klausomybės aikštėje plazdės 
aštuonių valstybių vėliavos – 
Lietuvos, Latvijos, Estijos, 
Lenkijos, Ukrainos, Suomijos, 
Vokietijos ir Belgijos.

Didžiąją dalį peletono su-
daro lietuviški ekipažai, kurių 
gretose sutinkami visi Lietu-
vos automobilių ralio čempi-
onato favoritai – Dominykas 
Butvilas su Renatu Vaitkevi-

čiumi, Vladas Jurkevičius su 
Aisvydu Paliukėnu, Giedrius 
Notkus su Daliumi Strižanu, 
Martynas Samsonas su Ervi-
nu Snitku, Vytautas Švedas su 
Žilvinu Sakalausku ir daugelis 
kitų, mūsų šalies ralio gerbė-
jams puikiai pažįstamų duetų.

Vienas grėsmingiausių 
varžovų lietuviams atvyksta 
iš Suomijos. Čia su Martyno 
Samsono savadarbiu „Škoda 
Fabia N5+“ automobiliu star-
tuos Suomijos ralio čempionas 
Teemu Asunmaa. Jam steno-
gramą skaitys Ville Mannisen-
mäki.

Nagrinėjant dalyvių regis-
tracijos sąrašą akis užkliūva 
ir už dar vienos suomiškos 
pavardės – Kristian Sohlberg, 
kuris registruotas kaip Tomo 
Šmagario šturmanas. Įdomu 
tai, stenogramą skaitysiantis 
suomis beveik 20 metų lenkty-
niavo WRC varžybose, keletą 
kartų yra buvęs ir šturmanu, 
o būtent dabar šią rolę atliks 
ekipaže greta Tomo Šmagario. 
Ekipažas varžysis devintosios 
kartos „Mitsubishi Lancer 

EVO“, kuriuo kadaise lenk-
tyniavo tiek Giedrius Notkus, 
tiek Jonas Sluckus. Apie Tomo 
Šmagario ir Kristian Sohlberg 
dueto kompiliaciją kitą savaitę 
„CBet Rally Rokiškis“ organi-
zatoriai papasakos išsamiau.

Latviai į Rokiškį deleguoja 
keturis ekipažus, kurių vienas 
jau dabar gali pretenduoti į 
žiūrovų simpatijų nominaciją. 
Maris Dzerve ir Roberts Lokis 
čia startuos GAZ-53A sunkve-
žimiu. Būtent ši technika ir ja 
važiuojantys ekipažai dažnai 
pademonstruoja, kad jų su-

„CBet Rally Rokiškis“: septynios dešimtys ekipažų iš aštuonių valstybių

stabdyti negali nei medžiai, nei 
stulpai.

Estijos ralio ekipažų šių 
metų „CBet Rally Rokiškis“ 
varžybose bus du, tačiau čia 
pasirodys net septyni ekipažai 
iš Lenkijos, kurie čia atsiveš 
įvairaus lygio techniką – R2, 
R3 ir R5 kategorijų automo-
bilius.

„CBet Rally Rokiškis“ var-
žyboms atvyksta ir Vokietijos 
delegacija, kurie čia startuos 
trimis „Lada“ automobiliais. 
Virš starto arkos plazdės ir 
Ukrainos bei Belgijos vėliavos. 

Ukrainiečių spalvas čia gins 
Serhii Potiiko su Ivan Mishyn 
bei Pauliaus Novako šturmanė 
Iryna Pavlyk. Belgijos vėliava 
bus pažymėta latviška licenci-
ja važiuojančio piloto Thoma-
so Martenso šturmano Marco 
Huysegemso pavardė.

Daugiau informacijos apie 
„CBet Rally Rokiškis“ var-
žybas galima rasti oficialioje 
ralio svetainėje www.rallyro-
kiskis.com arba organizatorių 
puslapyje „Facebook“.

„Rokiškio sirena“ 
inform.
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Rugpjūčio 9-oji, 
antradienis, 
32 savaitė

Iki Naujųjų liko 144 dienos.
Dangaus kūnai: 

saulė teka 5.43 val., 
leidžiasi 21.04 val. 

Dienos ilgumas 15.21 val.
Mėnulis (priešpilnis)

Tarptautinė tautos diena (nuo 
1994 m.)

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Jorūnas, Mintaras, Romanas, 

Rolandas, Roma, Tarvilė, Virginija
Rytoj: Norimantas, Laima, 

Laurynas, Asterija, Astra
Poryt: Filomena, Klara, Severas, 
Zuzana, Visalgas, Visvilė, Ligija

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

48 m. pr. Kr. — buvo nužudytas 
žymus Romos karvedys ir politikas 
Gnaeus Pompeius Magnus (Gnėjus 
Pompėjus Didysis), kovęsis pilieti-
niame kare prieš Julijų Cezarį, savo 
buvusį sąjungininką. Po šios kovos 
Pompėjus pabėgo į Egiptą, kur buvo 
nužudytas.

1631 — gimė anglų poetas ir 
dramaturgas John Dryden (Džonas 
Draidenas).

1792 — Paryžiuje įsteigta revo-
liucionierių komuna.

1842 — JAV ir Didžiosios Brita-
nijos sutartimi nužymėta siena tarp 
JAV ir Kanados.

1896 — gimė šveicarų psicholo-
gas Jean Piaget (Žanas Pjažė). Mirė 
1980 m.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1906 — gimė prozininkas, 
eseistas Jurgis Jankus. 1944 m. pa-
sitraukė iš Lietuvos ir apsigyveno 
JAV. Mirė 2002 m.

1897 — gimė vertėja Petronėlė 
Sirutytė-Lastienė.

1922 — Lietuvos Steigiamasis 
Seimas priėmė Valiutos įstatymą. 
Buvo įvesta nauja piniginė sistema, 
grindžiama auksu, ir piniginis vie-
netas litas.

1952 — gimė rašytoja Roma 
Žilinskienė.

2000 — Vilniuje pasirašyta su-
tartis, pagal kurią prie Karo akade-
mijos įsteigtas Jaunųjų šaulių vadų 
ir instruktorių mokymo centras.

Post scriptum
Jei nuolat galvosite apie tai, ką 
turite gyvenime, visada turėsite 

daugiau. Jei nuolat galvosite 
apie tai, ko neturite, niekada 

neturėsite pakankamai.

Cukinijų piršteliai tešloje

PARUOŠIMO BŪDAS:
1. Į dubenėlį įmušti kiaušinius, lengvai išlakti, kad susijungtų tryniai ir baltymai. Pilti grietinėlę, 
išmaišyti, pagardinti druska ir pipirais. Po truputį, maišant, berti miltus. Tešla turi būti gana tiršta, 
panašiai kaip riebesnė grietinė. Tikslus miltų kiekis priklausys nuo kiaušinių dydžio ir miltų rūšies.
2. Cukiniją nuplauti, nusausinti, perpjauti į 3 - 4 dalis statmenai (priklausomai nuo cukinijos ilgio). 
Kiekvieną dalį supjaustyti maždaug piršto storio lazdelėmis. Cukinijas pjaustyti prieš pat kepant, 
kad nepaleistų per daug skysčių.
3. Keptuvėje įkaitinti aliejaus. Kiekvieną cukinijos lazdelę pamirkyti tešloje, dėti į keptuvę, apkepti 
iš visų pusių, kol apskrus. Iškepusias sudėti ant popierinio rankšluostėlio, kad sugertų riebalų 
perteklių.
Patarimai:
• Labai skanu šiuos pirštelius valgyti su jogurtiniu padažu - į graikišką jogurtą įspaudžiame šiek 
tiek citrinos sulčių, pagardiname druska, pipirais ir trupučiu smulkiai pjaustytų žalumynų (tinka 
krapai, svogūnų laiškai, mėtos ar kt.).
• Tešlai vietoje grietinėlės galima naudoti skystesnę grietinę, tik tuomet reikėtų koreguoti miltų 
kiekį pagal tešlos tirštumą. Jei grietinė tirštesnė, galima maišyti su trupučiu kefyro. Tešla bus kiek 
kitokio skonio, tačiau taip pat gardi.

INGREDIENTAI:
• 1 vienetas cukinijų (jaunos, 
didesnės)
• 250 gramų grietinėlės, 35% riebumo 
(arba grietinės, žr. patarimus)
• 2 vienetai kiaušinių
• 120 gramų kvietinių miltų
• pagal skonį druskos
• pagal skonį maltų juodųjų pipirų
KEPIMUI:
• pagal poreik aliejaus

„Perlas Energija“: pasirinkusieji fi ksuotas 
kainas bus perkelti į kintamos kainos planą

Nepriklausomas elektros 
tiekėjas „Perlas Energija“ 
penktadienį pranešė keičiantis 
visų klientų sutartis – pasirin-
kusieji fi ksuotas kainas bus 
perkelti į kintamos kainos pla-
ną „Birža“.

„Mes naikiname fi ksuotos 
kainos planus esamiems ir būsi-
miems klientams ir visus perke-
liame į tiesiogiai su birža susietą 
planą“, – spaudos konferencijoje 
sakė įmonės vadovas Vilius Ju-
raitis.

„Tai reiškia, kad už elektros 
energiją klientai mokės pagal re-
alias biržos kainas“, – pridūrė jis. 

Anot jo, vartotojai pradėti 
informuoti prieš valandą, penk-
tadienį numatoma informuoti 
visus klientus. Jie į biržos planą 
bus perkelti per mėnesį. 

V. Juraičio teigimu, tokius 
pokyčius lėmė tai, kad nuo praė-
jusių metų pabaigos nuolat auga 
energetinių resursų kainos, todėl 
teikti vartotojams fi ksuotos kai-
nos planus tampa nebeįmanoma.

„Šių metų liepą tiek dujų kai-
na paaugo 360 proc., tiek Lietu-
vos elektros biržos kaina pasiekė 
rekordines aukštumas ir tiesiog 
prie dabartinių rinkos sąlygų, 
kai kainos auga nebe po kelis 
procentus per mėnesį, o auga de-
šimtimis procentų arba netgi kai 
kuriomis dienomis kartais, teik-
ti vartotojams fi ksuotos kainos 
planus tampa nebelabai įmano-
ma“, – sakė V. Juraitis.

„Jeigu sakysime kad gal liepa 
buvo blogas mėnuo, nes buvo la-
bai daug diskusijų ar atsinaujins 
dujų tiekimas „Nord Stream 1“ 
vamzdžiu, tai matome, kad rug-
pjūčio pirmos dienos indikuoja, 
kad 305 eurų už MW rekordas 
gali būti sumuštas visais 30 

proc., kas veda į situaciją, kai ne-
belieka įrankių valdyti rizikas“, 
– kalbėjo jis. 

Pasak V. Juraičio, pirmosio-
mis rugpjūčio dienomis įmonė 
per dieną patirdavo šimtatūks-
tantinius nuostolius. 

„Šio mėnesio pirmos dienos 
parodė, kad buvo dienų, kai mes 
patyrėme penkių nulių zonoje 
esantį nuostolį per vieną dieną“, 
– teigė jis. 

Paklaustas, ar „Perlas Energi-
jai“ negresia žlugimas, V. Jurai-
tis teigė jog priimtu sprendimu 
perkelti vartotojus į kitą planą 
buvo panaikinta dalis įmonei bei 
vartotojams galinčių kilti rizikų.  

„Dalį rizikų, kurios galėtų 
privesti prie nenorimo rezultato, 
mes, tiesiog, panaikinome“, – 
teigė jis.

Vis dėlto „Perlas Energijos“ 
vadovas teigia, jog šis įmonės 
sprendimas nereiškia planuoja-
mo pasitraukimo iš nepriklauso-
mų tiekėjų rinkos. 

„Perlas energija“ iki šiol tu-
rėjo biržos planus perkančius 
klientus. Mes žinome, kad ir kiti 
tiekėjai tokių klientų turi, ir ma-
tome, kad tų klientų dalis didėja. 
Mes manome, kad dalis klientų, 
kuriems nėra priimtini tokie pla-
nai, gali nutarti nutraukti sutartį, 
bet manome, kad daliai klientų 
tie planai bus priimtini, ir jie liks 
su mumis“, – kalbėjo V. Juraitis.  

V. Juraičio teigimu, vartotojai 
turės 30 dienų apsispręsti, ar likti 
įmonės klientais. Rugpjūtį jiems 
dar bus taikomi tarifai, kurie da-
bar numatyti sutartyse. 

„Pagal sutartis, kurias šiuo 
metu turime su klientais, daug 
kartų akcentuodavom, kad var-
totojai bet kada gali išeiti ir mes 
sutartyje visus vartotojus esame 
informavę, kad prieš 30 dienų 

juos informavę galime pateikti 
jiems naujos kainos sudarymo 
metodiką ir jie gali pasirinkti, 
ar jie nori su ta kaina toliau likti 
mūsų klientais arba pasinaudoti 
galimybe išeiti iš susitarimo“, – 
sakė jis.

V. Juraitis mano, kad spren-
dimas vartotojus perkelti į kinta-
mosios kainos planą pasiteisins. 

„Jis yra gyvuojantis daugelį 
metų Europoje, Estijoje yra la-
bai populiarus, Skandinavijoje 
yra labai populiarus (...). Mes 
manome, kad tai yra veikiantis 
planas, kurį, tiesiog, reikia paim-
ti ir pritaikyti Lietuvoje“, – teigė 
„Perlas Energijos“ vadovas.  

Jis pripažino, kad įmonės 
sprendimas perkelti vartotojus į 
kitą kainodaros planą turės nei-
giamų padarinių reputacijai. 

„Turbūt suprantate, kad repu-
tacijoje mes taškų nesusirinksi-
me“, – teigė V. Juraitis. 

Jo teigimu, elektros rinkai 
nuo praėjusių metų buvo suduoti 
trys smūgiai, lėmę didelius dujų, 
o kartu ir elektros kainų poky-
čius. 

„Praėjusių metų gruodžio 
mėnuo, kai iš esmės įsisiūbavo 
dujų krizė ir buvome pasiekę re-
kordą, kuomet tikėjomės, kad po 
gruodžio atėjus šiltesniems mė-
nesiams situacija stabilizuosis. 
Bet, kaip visi matėme ir mato-
me, kai prasidėjo karas tarp Ru-
sijos ir Ukrainos, kuris šovė tiek 
elektros, tiek dujų kainas į naujas 
aukštumas“, – teigė V. Juraitis. 

„Deja, bet birželį-liepą įvy-
ko trečiasis smūgis, kuris yra be 
galo didelis“, – sakė jis.

„Perlas Energija“ turi apie 
180 tūkst. klientų.

BNS inform.

Lenkijos televizijos kanalai 
retransliuojami didesnėje 
Lietuvos dalyje nei iki šiol

Pagal susitarimą su 
Lenkijos visuomeniniu 
transliuotoju lenkiškas te-
levizijos programas bus 
galima matyti tris kartus 
didesnėje Lietuvos teritori-
joje nei iki šiol, penktadie-
nį pranešė Lietuvos radijo 
ir televizijos centras. 

Susitarus su Lenkijos vi-
suomeniniu transliuotoju 
„Telewizija Polska S. A.“ 
(TVP) rugpjūčio pradžioje 
išplėsta „TVP Wilno“, „TVP 
Polonia“, „TVP Info“, „TVP 
Historia 2“, „TVP World“ ir  
„Belsat TV“ retransliavimo 
per nemokamos eterinės te-
levizijos tinklus aprėptis.

Anot centro, anksčiau 
šios televizijos programos 
buvo siunčiamos pietryčių 
Lietuvos regione ir jas ne-
mokamai galėjo žiūrėti apie 
21 proc. šalies gyventojų.

Įrengus daugiau televi-
zijos siųstuvų ir išplėtus re-
transliacijų aprėptį minėtos 
programos dabar gali būti 
nemokamai priimamos per 
anteną 66 proc. Lietuvos te-
ritorijos, kurioje gyvena 70 
proc. šalies gyventojų.TVP 
programos siunčiamos iš 10 
TV bokštų, esančių Vilniu-
je, Juragiuose (Kauno r.), 
Giruliuose (Klaipėdos m.), 
Mažeikiuose, Šalčininkuo-
se, Švenčionyse, Visagine, 

Varėnoje, Druskininkuose ir 
Kalvarijoje.

TVP kuriamos programos 
per kambario arba lauko an-
teną gali būti priimamos šio-
se šalies vietovėse: Vilniaus, 
Kauno ir Klaipėdos, Alytaus 
miestuose bei rajonuose, 
Visagino, Kalvarijos, Nerin-
gos savivaldybėse, taip pat 
Šalčininkų, Širvintų, Trakų, 
Švenčionių, Ignalinos, Za-
rasų, Varėnos, Druskininkų, 
Lazdijų, Marijampolės, Prie-
nų, Vilkaviškio, Šakių, Jur-
barko, Jonavos, Kretingos, 
Mažeikių rajonuose.Jos taip 
pat matomos didelėje dalyje 
Rokiškio, Utenos, Molėtų, 
Ukmergės, Kėdainių, Rasei-
nių, Jurbarko, Šilutės, Rie-
tavo sav., Plungės, Telšių, 
Skuodo ir Akmenės rajonų.

Anot centro, Lietuvos 
vietovių, patenkančių į re-
transliavimo aprėpties zoną, 
gyventojai savo namų televi-
zoriuose jau galėjo pastebėti 
priimamų kanalų sąraše atsi-
radusius naujus kanalus.

Tiems gyventojams, ku-
rių televizoriai automatiškai 
nepradėjo rodyti TVP pro-
gramų, rekomenduojama 
paleisti automatinę kanalų 
paiešką ir perskanuoti eterį.

BNS inform.
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas 

Rugpjūčio 10 d. Naktį 13
Dieną 25

V,
1-5 m/s

Rugpjūčio 11 d. Naktį 13
Dieną 26

PV,
3-8 m/s

Rugpjūčio 12 d. Naktį 13
Dieną 28

P,
3-8 m/s

Orų prognozė rugpjūčio 10-12 d.

PRO MEMORIA

Muzikinė dovana panevėžiečiams – 
Afrikos karštis koncerte „Madagaskaro 
dainos“

Visus besimėgaujan-
čius lietuviška vasara Pa-
nevėžio muzikinis teatras 
kviečia vienam vakarui 
nusikelti į karščiu alsuo-
jančią Afriką. Kamerinės 
muzikos programoje itin 
retai Lietuvoje atliekamos 
Moriso Ravelio „Mada-
gaskaro dainos“ kupinos 
prancūziško impresioniz-
mo atspalvių. Taip pat 
programoje Klodo Debiusi 
„Mažoji siuita” bei Ispani-
jos vasaromis dvelkiančios 
M. Ravelio pjesės „Albo-
rada del gracioso” aran-
žuotės dviem fleitoms ir 
fortepijonui.

Rugpjūčio 14 d. Panevė-
žio muzikinio teatro scenoje 
pasirodys „Auksinio scenos 
kryžiaus“ laureatė, Lietuvos 
nacionalinio operos ir bale-
to teatro primadona Vikto-
rija Miškūnaitė (sopranas), 
fleitininkai Justinas Mačys 
ir Paulius Gefenas, pianis-
tas Mantautas Katinas ir 
violončelininkas Julius Jo-

nušas. Jų atliekama muzika 
nuneš į tolimiausius pasau-
lio kraštus ir kvies iš arčiau 
pažvelgti į žmogaus sielą.

Koncertas „Madagaskaro 
dainos“ atidarys jau ketvir-
tus metus iš eilės vyksian-
čią Justino Mačio fleitos 
vasaros akademiją. Jaunieji 
fleitininkai iš visos Lietu-
vos septynias dienas leis 
tobulindami muzikavimo 
įgūdžius, klausydami pas-
kaitų ir koncertų. Ketvirtoji 
Justino Mačio fleitos vasa-

ros akademija pirmą kartą 
vyks Panevėžyje. Iki šiol 
jaunieji fleitininkai susibur-
davo Troškūnų bernardinų 
vienuolyno ansamblyje, 
šiandien ten apgyvendinti 
Ukrainos karo pabėgėliai.

Nemokamas Justino Ma-
čio fleitos vasaros akade-
mijos atidarymo koncertas 
vyks rugpjūčio 14 d. 18 val. 
Panevėžio muzikiniame te-
atre.

Panevėžio muzikinio 
teatro inform.

Kamajų seniūnija
BALYS GAVĖNAS   1959-04-28 - 2022-07-28
Panemunėlio seniūnija
IRENA MIKULIENĖ 1941-09-19 - 2022-07-30
Rokiškio kaimiškoji seniūnija
JADZĖ KAVOLIŪNIENĖ 1935-02-14 – 2022-07-30

Siaurukas nuo šiol siūlys ir maudynes 
pirtyje bei kubile ant bėgių

Penktadienį Anykš-
čiuose visuomenei prista-
tytas Siauruko traukinio 
vagonas su pirtele, pra-
nešė Susisiekimo minis-
terija. 

„Kiekvienais metais 
turistams ir vietiniams 
pramogautojams siekia-
me pristatyti džiuginančią 
naujieną. Siauruko važiuo-
janti pirtelė su kubilu yra 
svarbiausias mūsų 2022 
metų projektas. Tikiu, kad 
kultūros paveldą galima 
pristatyti inovatyviai ir iš-
radingai“, – vagono su pir-
tele pristatymo metu sakė 
viešosios įstaigos „Aukš-
taitijos siaurasis geležin-
kelis“ direktorius Darius 
Liutikas.

Vadovas teigė tikintis, 
jog „siauruko važiuojanti 

pirtelė taps žinomu ir atpa-
žįstamu objektu Aukštaiti-
jos kraštovaizdyje“, o pir-
telės pramoga susidomėję 
turistai ir siauruko krašto 
gyventojai „dar kartą at-
kreips dėmesį ir į mūsų 
puoselėjamą išskirtinį kul-
tūros paveldą“.

„Siaurukas svarbus sen-
timentais. Pirmą kartą į 
Anykščius dar mokyklos 
laikais atvykome siauru-
ku. Šiandien unikali diena, 
toks objektas turbūt bus 
pirmas pasaulyje ir Lietu-
va galės pasigirti ir konku-
ruoti su pirčių mylėtojais 
suomiais. Tai turėtų išgar-
sinti Siauruką ir jo pirtį už 
Lietuvos ribų“, – sakė su-
sisiekimo ministras Marius 
Skuodis. 

„Linkiu, kad pirtį ant 
ratų greitu laiku temptų ir 

istorinis garvežys varomas 
malkomis“, – pridūrė jis.

Pasak „Aukštaitijos 
siaurojo geležinkelio“ ke-
lionių organizavimo ir 
projektų valdymo skyriaus 
vadovės Rasos Povilavi-
čienės, šia nauja pramoga 
galės džiaugtis visi norin-
tys ištisus metus.

Poilsiautojai turės gali-
mybę pasirinkti net kelis 
maršrutus kelionei vago-
nu-pirtele. Iš Anykščių ge-
ležinkelio stoties bus gali-
ma vykti iki Rubikių ežero 
arba iki stotelės „Pagoja“ – 
WakePond pramogų parko, 
o keleiviai iš Panevėžio 
Siaurojo geležinkelio sto-
ties galės vykti iki Ragu-
vėlės tvenkinio.

BNS inform.
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sulaužysiu!
***
Ateina 

Raudonkepuraitė pas 
"senelę" ir klausia:

- Senele, kodėl tavo 
tokios didelės ausys?

- Kad tave geriau 
girdėčiau.

- O kodėl tavo tokios 
didelės akys?

- Kad tave geriau 
matyčiau.

- Senele, o kodėl tavo 
tokios didelės lūpos?

- Ausys, akys, lūpos! 
Į save geriau pasižiūrėk! 
Gražuolė atsirado...

***
- Tavo galvoje - plika 

dykuma, - šaukia ant 
Petriuko mokyklos 
direktorius.

- Jūs visiškai teisus, 
- atsako jam Petriukas, 
- Tačiau kiekvienoje 
dykumoje yra oazės, 
bet ne kiekvienas 
kupranugaris moka 
surasti kelią iki jų.

staliuko. Po kiek laiko 
ta pati moteris prieina 
prie jo ir atsiprašinėja. 
Besišypsodama ji jam sako:

- Atsiprašau, kad aš jus 
taip sunepatoginau. Matote, 
aš esu psichologijos mokslų 
studentė, ir man įdomu, 
kaip žmonės reaguoja į 
tokias situacijas.

Čia vyrukas, rėkdamas 
ant viso baro, jai:

- Ką tu turi galvoje?! 500 
eurų?! Niekada!!!

***
Tėtis klausia Petriuko:
- Sūnau, kodėl mama 

šiandien tokia tyli?
Petriukas:
- Na, ji paprašė manęs 

paduoti lūpdažį ir aš netyčia 
padaviau klijus...

Tėtis:
- Telaimina tave dievas, 

sūnau!
***
Sūnaus ir tėvo pokalbis:
- Tėveli, aš noriu lankyti 

baletą.
- Oi ne, sūnau, tai labai 

pavojinga.
- Kodėl?
- Aš tau kojas 

Moteris atbėga pas 
girininką:

- Ar nematėte mano 
šuns?

- Mažo, geltono?
- Taip.
- Su baltomis 

letenėlėmis?
- Taip.
- Ir su maža uodegėle?
- Taip.
- Ne, nemačiau.
***
Vienas labai drovus 

vyrukas užėjo į barą ir 
pamatė nuostabią moterį, 
sėdinčią prie staliuko 
vieną. Po kokios valandos, 
sukaupęs visą savo drąsą, 
jis pagaliau prieina prie jos 
ir neryžtingai klausia:

- Ar neprieštarautumėte, 
jei aš su jumis prisėdęs 
pašnekėčiau?

Ji, visu balsu rėkdama, 
jam atsako:

- Ne, aš su tavim neisiu 
į lovą!!!

Čia visi baro lankytojai 
pradeda spoksoti į šitą 
nevykėlį. Šis, neturėdamas 
kur dėti akių iš gėdos, 
nuslinko atgal prie savo 

• Natūralias trąšas. Kaina už 2 
kg. Kaina 5 Eur. 
Tel. 8 682 20 068. Rokiškis

AUGALAI

Komplektukas kačių mylėtojai 
ir gerbėjai. Rankinė lengva, 
viduje yra kišenėlių. Galima 
užsidėti ilgą dirželį . Kaina 30 
Eur. Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
•  Kartą dėvėtą sijoną. Dydis XL 
- 54 . Kaina 7 Eur. Tel. 8 615 16 
534. Rokiškis
•  Vestuvinę pagalvėlę žiedams . 
Kaina 5 Eur. Tel. 8 615 16 534. 
Rokiškis

•  Labai gražią elegantišką 
suknelę. Medžiagytė labai 
maloni ir švelni. Dydis M . 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 615 16 534. 
Rokiškis
•  Vieną kartą dėvėtus 
marškinius ir varlytė. Dydis 98 . 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 615 16 534. 
Rokiškis
•  Puošnią elegantišką suknelę. 
Tinka įvairioms progoms: 
vestuvėms, jubiliejiams, 
krikštynoms. Dydis M . Kaina 
30 Eur. Tel. 8 615 16 534. 
Rokiškis
•  Rankinę ir piniginę. 

• Sportinius batelius. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 620 91 098. Rokiškis
• Dėvėtus drabužius iš 
Skandinavijos. Maišais. 
Nerūšiuoti. Galima rasti visko: 
striukių, megztukų, marškinėlių 
ir t.t. Vyriški, moteriški, 
vaikams, paaugliams. Visiems 
metų laikams. Maišo svoris apie 
120 kg. Kaina 50 Eur. Tel. 8 610 
06 806. Rokiškis

DRABUŽIAI/AVALYNĖ
• Juodmargę veršingą telyčią. 
Veršiuosis gruodžio mėn. Kaina 
1400 Eur. Tel. 8 621 00 091. 
Rokiškis
•  Paaugintus broileriukus. 08-
01 d., 26 dienos . Tel. 8 686 96 
007. Rokiškis
• 1 mėn. telyčaitę. Tel. 8 602 87 
024. Rokiškis
• Pavalkus arkliui su priedais. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Pigiai naudotus triušių narvus. 

Daugiau perkant, vienas 
dovanų. Obeliai. Tel. 8 686 87 
492. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI


