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UAB „ROKIŠKIO 
AUTOBUSŲ PARKAS”

UAB „Rokiškio autobusų parkas“ teritorijoje išnuomoja-
mos vietos automobilių stovėjimui. 

UAB Rokiškio autobusų parko autobusais gabenamos 
siuntos į daugumą Lietuvos miestų.

Autobusų nuomos paslaugos.
Išorinė reklama ant keleivinių transporto priemonių.

Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt

Dyzelinių ir benzininių automobilių, 
žemės ūkio ir statybinės 

technikos variklių diagnostika ir taisymas:

www.dyzelita.lt
Panevėžys, S. Kerbedžio g. 19

Mob.tel. (8-698 ) 32447

Kas skatina vandenyje elgtis nesaugiai?

Rokiškio baseino batutų parkas – vienintelė vieta rajone, kurioje budi gelbėtojai.                                                                                          „Rokiškio Sirenos“ nuotr.
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Globėjų savaitė Rokiškyje: galimybė 
iš arčiau susipažinti su globėjais 
bei pažinti dalelę jų kasdienybės
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Apie į Amžinybę iškeliavusią kolegę Aušrą Čepulienę 
Choreografijos mokyklos kolektyvas kalba esamuoju laiku

3 p.

Ilgai lauktas knygos
apie Matildą Olkinaitę 
pristatymas Rokiškyje
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Artėjant Seimo rinkimams, 
Rokiškio rajone sumažėjo 
viena rinkimų apylinke

Jaunimo festivalis – 
proga pasimokyti ir... 
pašėlti. Ir ne tik jaunimui

4 p.



2 psl.2020-07-10

Nepriklausomas rajono laikraštis

Kas skatina vandenyje elgtis nesaugiai?
Liepos 4 d. apie 8 val. 

Rokiškio ežere iš vandens 
buvo ištrauktas skenduolis. 
Ši auka – jau antroji, kurią 
šiemet pasiglemžė vanduo. 
Kodėl šis žmogus žuvo, aiš-
kinasi policijos pareigūnai. 
Tačiau jie, kaip ir vandens 
telkinių prižiūrėtojai įspė-
ja – nepraskite budrumo ir 
vandenyje elkitės saugiai. 
Apie tai, kas lemia saugu-
mą vandenyje, „Rokiškio 
Sirena“ kalbino pareigūnus, 
savivaldybės specialistus, vi-
suomenininkus.

Rado rytą
Panevėžio vyriausiasis po-

licijos komisariatas pranešė, 
kad liepos 4 d. apie 8 val. Ro-
kiškyje, Ąžuolų g., Rokiškio 
ežero rytinėje pusėje, rastas 
nuskendęs vyras (gim. 1963 
m.). Rajono policijos komi-
sariato viršininkas Rimantas 
Čepulis teigė, kad kol kas 
priežastis, dėl ko šis asmuo 
nuskendo, yra tiriama. Todėl 
plačiau komentuoti konkre-
čiai šio atvejo pareigūnas ne-
galėjo.

Dažniausia nelaimės 
priežastis – alkoholis
Paklaustas apie tai, kokia 

dažniausia nelaimių vandeny-
je priežastis, rajono policijos 
komisariato viršininkas atsa-
kė tiesiai šviesiai – alkoholis. 
Mat nemažai apsvaigusių as-
menų vanduo traukia tarsi ma-
gnetas. O pasivaišinus svai-
giaisiais gėrimais, gali nutikti 
įvairių nelaimių: sustreikuoti 
širdis, plaukiant sutraukti 
mėšlungis ar paprasčiausiai 
būna pervertinami plaukimo 
įgūdžiai. Rajono policija šiuo 
metu vykdo prevencines prie-
mones: dažniau lankosi rajono 
gyventojų pamėgtose poilsi-

avietėse. „Vien jau nuolatinis 
policijos ekipažo lankyma-
sis kai kuriuos poilsiautojus 
drausmina“, – sakė R. Čepu-
lis.

Jis priminė ir kitus sau-
gumo prie vandens dalykus: 
nešokinėti į vandenį ten, kur 
nėra žinomas upės, ežero ar 
tvenkinio gylis ir dugno rel-
jefas. Nepalikti prie vandens 
vienų mažamečių.

Gelbėtojas – 
pirmiausia batutams
Šiuo metu Rokiškio ežere 

veikia batutų parkas, jame dir-
ba gelbėtojai. Ar jie prižiūri tik 
batutus, ar ir visą paplūdimį? 
Baseino direktorius Vitalijus 
Jocys teigė, kad tuo metu, kai 
atidarytas batutų parkas, jame 
budi gelbėtojas. Tačiau jis – 
ne paplūdimio gelbėtojas. Jo 
dėmesys pirmiausia skirtas 
pramogaujantiems klientams. 
„Jei gelbėtojas matys, kad 
kažkas paplūdimyje skęsta, 
jis, žinoma, kaip ir kiekvienas 
geros valios žmogus  lėks pa-
dėti. Bet jei būtų tokia hipote-
tinė situacija, kad vienu metu 
skęsta batutų parko klientas 
ir asmuo paplūdimyje, mūsų 
gelbėtojas pirmiausia gelbėtų 
batutų parko klientą“, – sakė 
V. Jocys. Tiesa, kiekvienam 
pramogaujančiam batutų par-
ke yra suteikiamos apsauginės 
liemenės, tad jis yra maksima-
liai apsaugotas.

Ar batutų parke ir Rokiškio 
baseine pasitaiko neblaivių 
klientų? Pašnekovas teigė, 
kad abiem atvejais neblai-
viems žmonėms paslauga ne-
teikiama. Tačiau... Jei batutų 
parke tai užtikrinti papras-
čiau, tai baseine situacija su-
dėtingesnė. Mat baseino dar-
buotojai negali patikrinti, ką 
žmogus atsinešė. „Neblaivaus 

žmogaus į baseiną neįleidžia 
kasininkė. O kaip padaryti, 
kad alkoholis nebūtų įsine-
šamas kuprinėje, paliekamas 
spintelėje? O be to, net ir slėp-
ti alkoholio spintelėje nerei-
kia: jis buvo pardavinėjamas 
kavinukėje“, – sakė V. Jocys. 
Jis atviras: kelis klientus teko 
paprasčiausiai išprašyti iš ba-
seino dėl girtumo.

Kitas svarbus akcentas – 
mažamečių saugumas. „Kar-
tais tėvai prašo: leiskite vaiką 
ant batutų vieną. Jis taip gerai 
plaukia. Mes nežinome ir ne-
ketiname domėtis, kaip gerai 
jis plaukia. Taisyklėse numa-
tyta, kad pramogaujančius 
vaikus prižiūri tėvai. Ir ne tik 
dėl grėsmės paskęsti. Tiesiog 
kai kuriuos batutus įveikti 
jiems reikia suaugusiųjų pa-
galbos“, – sakė V. Jocys.

Gelbėtojų namukas... 
be gelbėtojų
Rokiškio ežero paplūdi-

myje kitados Europos Sąjun-
gos lėšomis buvo pastatytas 
gelbėtojų namelis. Ar rajono 
savivaldybė neketina vieša-
jame paplūdimyje įdarbinti 
gelbėtojo? Rajono savival-
dybės administracijos di-
rektorius Andrius Burnickas 
„Rokiškio Sirenai“ teigė, kad 
idėja yra svarstytina. Tačiau 
įdarbinti tokį specialistą būtų 
galima nebent Rokiškio basei-
ne. „Reiks su jo direktoriumi 
aptarti šį klausimą“, – sakė 
administracijos direktorius.

Alkoholio netoleravimas
išsprendė daug 
problemų
Rokiškėnų itin pamėgto 

Velniakalnio tvenkinio prie-
žiūra besirūpinančios Vely-
kalnio bendruomenės vado-
vas Stasys Mekšėnas mano, 

kad bendruomenės sprendi-
mas kurti sveiką aplinką be 
alkoholio išsprendė nemažai 
problemų. Pašnekovas atvi-
ras: asmuo, gurkšnojantis al-
koholį, nesvarbu, ar tai darytų 
atvirai, ar susukęs, kaip dabar 
madinga, butelį ar skardinę į 
rankšluostį, maišelį, bus pa-
prašytas palikti paplūdimį. 
Tokios taisyklės, jos visiems 
žinomos. „Kiekvienas ben-
druomenės narys gali prieiti 
ir įspėti, kad alkoholis pas 
mus netoleruojamas. Dauge-
lis susipranta. Nesusipratu-
sius paprašome išeiti“, – sakė 
jis. Incidentų čia nekyla: per 
keletą metų lankytojai pripra-
to prie taisyklių ir nebando jų 
pažeisti.

S. Mekšėnas įsitikinęs, 
kad tokia griežta pozicija al-
koholio atžvilgiu yra viena 
esminių priežasčių, dėl ko 
šiame paplūdimyje išvengta 
nelaimių. Kitas svarbus al-
koholio netoleravimo priva-
lumas: Velykalnio parkas yra 
ramaus sveiko poilsio vieta. 
Kuriame aplinka pritaikyta 
sportui, šeimų su vaikais po-
ilsiui. Šiuo metu ten veikia du 
paplūdimiai. Naująjį, įrengtą 
prie vaikų žaidimų aikšte-
lės, labai pamėgo mamos ir 
močiutės su mažyliais. Atsi-
žvelgdamas į jų pageidavi-
mus, S. Mekšėnas pasirūpino 
ten pastatyti suolelį.

Be paplūdimių Velniakal-
nio tvenkinyje yra ir daugiau 
pramogų: valtys, vandens 
dviračiai. Jomis naudotis gali 
kiekvienas, tačiau S. Mekšė-
nas pabrėžė, kad besinaudo-
jantieji, ypač plaukiojantys 
kartu su mažamečiais, įspė-
jami būti atsakingi už savo ir 
aplinkinių saugumą.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Artėjant Seimo 
rinkimams, Rokiškio
rajone sumažėjo 
viena rinkimų apylinke

Artėjant rudenį vyk-
siantiems Seimo rinki-
mams Rokiškio rajone 
sumažėjo viena rinkimų 
apylinke. Tokį sprendi-
mą priėmė Vyriausioji 
rinkimų komisija, atsi-
žvelgdama į Rokiškio ra-
jono savivaldybės admi-
nistracijos direktoriaus 
teikimą.

Patvirtinus Seimo rinki-
mų apylinkių ribas Anta-
našės rinkimų apylinkė pri-
jungta prie Obelių rinkimų 
apylinkės.

Pasak Rokiškio rajono 
savivaldybės administraci-
jos atstovės Aldonos Bur-
dinavičiūtės, taip nuspręsta, 
atsižvelgiant į tai, kad Anta-
našės rinkimų apylinkė yra 

labai netoli Obelių mieste-
lio, o pačios patalpos nepri-
taikytos neįgaliesiems, kaip 
to reikalauja įstatymas. Kitų 
patalpų įrengti rinkimų apy-
linkę nėra.

„Šį klausimą derinome su 
seniūnais. Rinkėjams dėl to 
neturėtų kilti nepatogumų, 
kadangi rinkimų dieną bus 
teikiamos pavėžėjimo iki 
rinkimų apylinkės paslau-
gos. Obeliuose yra dvi rin-
kimų apylinkės“ - sakė A. 
Burdinavičiūtė.

Sėlos rytinė rinkimų apy-
garda pagal rinkėjų skaičių 
jungia 50 rinkimų apylin-
kių. Rokiškio rajono savi-
valdybės teritorijoje yra 37 
rinkimų apylinkės, Kupiš-
kio – 12, Zarasų – 1.

Enrika PAVILONIENĖ

Ilgai lauktas knygos apie Matildą Olkinaitę pristatymas Rokiškyje
Rokiškėnai sulaukė džiu-

gios žinios: pagaliau ir mūsų 
mieste bus pristatyta ilgai 
laukta knyga apie panemu-
nėlietę tragiško likimo poetę 
Matildą Olkinaitę. Knygos 
pristatyme žada būti ir jos 
sudarytojas Kultūros minis-
tras Mindaugas Kvietkaus-
kas. Atvyks ir kiti garbūs 
svečiai: prof. Irena Veisaitė, 
vertėja Laima Vincė-Sruo-
ginis, Lietuvių literatūros ir 
tautosakos instituto direkto-
rė dr. Aušra Martišiūtė-Li-
nartienė.

Rokiškėnai teatralai, asoci-
acija „Rokiškio teatras“ rūpes-
tingai ilgus metus puoselėjo 
Matildos Olkinaitės atminimą. 
Jie pastatė didžiulės sėkmės 
sulaukusį spektaklį „Nutildy-
tos mūzos“. Jo sėkmė įkvėpė 
toliau dėti pastangas jaunosios 
poetės atminimui išsaugoti. 
Kartu su kariais savanoriais 

surado Olkinų ir Jofių šeimų 
žūties ir palaidojimo vietą prie 
senojo kelio į Panemunėlį. 
Taip pat buvo svečių iš JAV 
dėka buvo atlikti neinvaziniai 
archeologiniai tyrimai, kurie 
patvirtino, jog palaidojimo 
vieta nustatyta gana tiksliai. 
Šią vietą teatralai talkos metu 
išvalė nuo krūmynų, įrengė 

patogų privažiavimą.
Poetės atminimui atminti, 

ten buvo pastatytas paminkli-
nis akmuo su užrašais lietuvių 
ir hebrajų kalbomis.

Rajono bibliotekininkai 
netoli Olkinų šeimos namo 
Panemunėlio geležinkelio sto-
tyje pastatė skulptoriaus Vi-
dmanto Zakarkos sukurtą ko-

plytstulpį, kuriame išraižytos 
jaunosios poetės eilės.

Kaip „Rokiškio Sirenai“ 
pasakojo režisierė Neringa 
Danienė, svajonė buvo išleis-
ti knygą apie poetę, išsaugotą 
jos dienoraštį. Ilgus dešim-
tmečius saugota relikvija at-
veria savo paslaptis skaityto-
jams. Tikimasi, kad jos 

Knygos sudarytojas – 
mokslininkas literatūrologas, 
rašytojas, vertėjas iš hebra-
jų kalbos M. Kvietkauskas. 
Buvo baimintasi, kad jo tapi-
mas ministru ir darbo rūpes-
čiai knygos leidimą atitolins, 
tačiau ministras savo kūrinio 
neapleido. 

Knyga pasirodė Vilniaus 
knygų mugėje ir sulaukė dide-
lio dėmesio. Pristatymą savo 
dėmesiu pagerbė profesorius 
Vytautas Landsbergis. 

Knyga vertinga įžvalgomis, 
turtinga archyvine, faktografi-
ne medžiaga. Ji piešia unikalų 
jaunos, talentingos poetės por-
tretą audringų istorinių įvykių 
kontekste, yra gyvas liudiji-
mas amžininkės akimis.

Nenuostabu, kad knyga 
„Matilda Olkinaitė. Atrakintas 
dienoraštis“ tapo literatūriniu 
įvykiu. Dėl karantino knygos 
pristatymas Rokiškyje buvo 
atidėtas. Tačiau dabar į Krašto 

muziejų be jau išvardintų kny-
gos autoriaus, jo talkininkų, 
žada atvykti gausus būrys kul-
tūros pasaulio žmonių. Tad ro-
kiškėnai kviečiami nepraleisti 
unikalaus įvykio.

Renginio metu kompozici-
ją apie vaistininko Olkino šei-
mos likimą vaidins Matildos 
kraštiečiai panemunėliečiai, 
eiles skaitys Rokiškio teatro 
aktoriai, bus surengta mini 
paroda, pasakojanti apie ke-
tverių metų darbą, įamžinant 
poetės atminimą. Žiūrovai tu-
rės išskirtinę galimybę įsigyti 
šią vertingą knyga, paprašyti 
jos sudarytojo M. Kvietkaus-
ko.

Pasibaigus renginiui, visi 
jo dalyviai viena darnia kolo-
na kviečiami vykti prie Olkinų 
ir Jofių šeimų žūties vietos bei 
ją ženklinančio paminklinio 
akmens. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Pradėjo dirbti nauja 
mero patarėja

Antradienis, liepos 8-oji, 
buvo pirmoji naujosios 
mero patarėjos Vitos My-
kolaitienės darbo diena. Ji 
šiame poste pakeitė į rajo-
no savivaldybės Strateginio 
planavimo, investicijų ir 
viešųjų pirkimų skyriaus 
vyriausiaja specialiste ta-
pusią Justiną Daščioraitę.

Rokiškėnams V. Myko-
laitienė žinoma kaip Pane-
vėžio kolegijos Rokiškio 
filialo direktorė, taip pat 
DNB banko valdytoja. Ji 

paskutiniuosiuose savival-
dybių tarybų rinkimuose 
dalyvavo kaip judėjimo 
„Vieningi su Ramūnu Go-
deliausku“ narė.

Rajono meras Ramūnas 
Godeliauskas „Rokiškio 
Sirenai teigė, jog V. Myko-
laitienės darbo sfera bus su-
sijusi su rajono ekonomikos 
plėtra, regiono perspekty-
vomis, investicijų paieška. 
Taip pat ši patarėja rūpinsis 
ir ryšiais su visuomene.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Apie į Amžinybę iškeliavusią kolegę Aušrą Čepulienę 
Choreografijos mokyklos kolektyvas kalba esamuoju laiku

Choreografijos moky-
klos kolegos, auklėtiniai 
mokytoją Aušrą Čepulienę 
(1962-2020 m.) nori prisi-
minti ne nekrologu juodais 
rėmeliais. Jie nori išsaugoti 
jos dalintą šilumą, jos pa-
drąsinančią šypseną, paly-
dint į sceną mokinius, jos 
rūpestingumą, nuoširdu-
mą, per tris dešimtis metų 
dalintą šimtams jaunųjų 
rokiškėnų.

Nė karto nesudvejojo
Rokiškio choreografijos 

mokyklos direktorius Arūnas 
Skardžius atviras: Aušra buvo 
viena iš tų kelių bendražygių, 
kurie nuo nulio kūrė Chore-
ografijos mokyklą. Ir nepai-
sydama didžiulių permainų, 
gyvenimo iššūkių, liko ištiki-
ma jai tris dešimtis metų. Pir-
mą kartą iš Vievio studijuoti 
atvykusią Aušrą jis pamatė 
Klaipėdos universitete: abu 
buvo pirmakursiai. „Vėliau 
buvau pašauktas į sovietinę 
armiją, o Aušra tęsė studijas. 
Po jų buvo paskirta dirbti į 
Rokiškį, turėjo čia savo šokių 
studiją. Baigęs studijas, į Ro-
kiškį atvykau ir aš. Man buvo 
paskirta kurti Choreografi-
jos mokyklą. Natūralu, kad 
ieškojome bendraminčių. Ir 
Aušra įsijungė į mūsų, kūrėjų 
grupelę“, – pasakojo jis.

Pašnekovas pridūrė, kad 
tada jauni kultūros specialis-
tai Rokiškyje ilgai neužsibū-
davo: keldavo sparnus ieško-
ti platesnių perspektyvų. O 
Aušra Čepulienė liko. Pačiu 
sunkiausiu metu. „Juk būna, 
kad net bendraminčiai susi-
pyksta, išsidrasko, trenkia 
durimis. Mes bendraminčiais 
likome visus trisdešimt metų, 
kuriuos mums buvo lemta 
dirbti kartu“, – sakė jis.

Rokiškio Choreografi-
jos mokyklos gimimas buvo 
kaip tik ant didžiųjų permai-
nų slenksčio: 1989-aisiais. 
„Kartu džiaugėmės Nepri-
klausomybės paskelbimu, 
kartu išgyvenome ekonomi-
nę blokadą. Nelengvas buvo 
metas, ypač mums, jaunoms 
šeimoms, auginančioms vai-
kus“, – sakė A. Skardžius. 
Prasidėjusi nauja ekonominė 
santvarka, verslo kūrimo idė-
jos iš valstybinio sektoriaus 
traukė jaunus žmones. Mat 
pedagogo duona ir tada, ir 
dabar nėra skalsi...

O netrukus atėjo ir kultūri-
niai pokyčiai darbe. „Tautinio 
atgimimo entuziazmas ėmė 
slūgti. Ėmė dominuoti folklo-
ras, tautiniai sceniniai šokiai, 
kurių rokiškėnų vaikus mokė 
Aušra, imti kritikuoti, laikyti 
vos ne atgyvena, svetimkū-
niu. Besiveriant langams į 
pasaulį, ir vaikai ėmė sakyti: 
nebesimokysim tų senienų, 

nebesivilksim tautinių dra-
bužių: negražūs, nepatogūs, 
graužia. Ką tada išgyveno 
Aušra, sunku ir kalbėti. Ta-
čiau jos talento dėka vaikai 
iš naujo pamilo šiuos šokius. 
Aušra ir pati juos kūrė. O kiek 
ji šilumos, paprastų, žmogiš-
kų, gyvenimiškų patarimų 
mums ir auklėtiniams išdali-
no. Paprastai, neprikišamai, 
neįkyriai. Ir šiemet mokyklą 
baigė jos laida, 14-ka mergi-
nų. Visos pasiliko šokti mūsų 
kolektyvuose: tai didžiausias 
Aušros talento įvertinimas. 
Mūsų auklėtiniai ją Aušryte 
vadina“, – sakė A. Skardžius.

Jis neslepia: per tuos ilgus 
darbo dešimtmečius kolegos 
tapo neišskiriamais bičiuliais, 
kartu leisdavo laisvalaikį, 
kartu svajojo, išugdę pamai-
ną, išeiti į pensiją. „Nelemta 
buvo...“, – sakė A. Skardžius.

Matyt norėjo 
save išdalinti...
Pastarieji A. Čepulienės 

keleri darbo metai, pasak 
pašnekovo, buvo labai įtemp-
ti, intensyvūs. Skubėjo ne tik 
savo darbuose, bet ir talkin-
dama kolegoms, rengdama 
mokinius dalyvauti įvairiuose 
renginiuose: Naujųjų sutiktu-

vių spektakliuose, miuzikluo-
se. „Tuokart nepagalvojom, 
kad tai galėtų būti savotiškas 
ženklas. Matyt, ji skubėjo 
visą save išdalinti, nieko sau 
nebepasilikdama“, – sakė A. 
Skardžius. Jis užsiminė, kad 
kiekvienas mokytojas rengia 
vadinamąjį „kompetencijų 
portfelį“: segtuvą su doku-
mentais, įrodančiais įvairia-
lypę pedagoginę veiklą. „Ne-
įsivaizduojate, kokio didumo 
buvo Aušros sukauptas port-
felis“, – sakė jis. Juk tautinių 
šokių kolektyvas „Nemu-
nėlis“ – neatsiejama Dainų 
švenčių, rajono įvairiausių 

renginių dalis. „Dažnai mūsų 
pedagogai lieka scenos šešė-
lyje. Joje žiba mūsų išugdyti 
talentai. Laimė, kad Aušros 
talentą ir pastangas nepamirš-
ta pastebėti: jos veikla buvo 
įvertinta Kultūros vingių sta-
tulėle“, – sakė A. Skardžius.

Apie tai, jog kolegė serga, 
kolektyvas išgirdo praėjusį 
rugsėjį. Ir vis stebėjosi, iš kur 
smulkutė, trapi moteris turi 
tiek energijos viskam, tik pra-
bėgomis užsimindavo, kad 
pavargo, negera pasidarė... 
Tik apie Naujuosius ji prisi-
pažino, kad jau vis sunkiau 
vaikams parodyti šokių jude-
sius: nebėra tiek jėgų, galva 
svaigsta... „Užsiminė, kad 
jau teks palikti mokytojos 
darbą. Bet norėjo likti mo-
kykloje, arčiau vaikų, klausė, 
kokį kitą darbą galėtų dirb-
ti...“ – kalbėjo pašnekovas. 
Prieš Kalėdas išėjusi atosto-
gų, į darbą A. Čepulienė ne-
begrįžo. Karantinas, atšaukta 
Dainų šventė, jos mokinių iš-
leistuvės su kaukėmis. Lyg ir 
sutapimai, netekties paliesti 
gyvenimo dėlionėje įgyjantys 
kitokią prasmę...

Negali kalbėti 
būtuoju laiku
Visą pokalbį A. Skardžius 

apie savo kolegę ir bičiulę 
kalbėjo esamuoju laiku. Kaip 
ir visas kolektyvas. Jie tie-
siog dar negali kitaip... Ko-
legų širdyse ši miela nuošir-

di moteris liks kolegiškumo, 
rūpestingumo pavyzdžiu. 
„Aukštos sceninės kultūros, 
reto kruopštumo, pedantiš-
kumo žmogus. Jos auklėtinių 
drabužėliai – idealūs iki men-
kiausios smulkmenos. Ne tik 
scenoje, bet ir repeticijose. Ji 
niekada nereikalavo, ji ugdė 
ir mokė. Iš jos mokėmės visi: 
darbštumo, paslaugumo, pre-
ciziškumo“, – sakė direkto-
rius.

Ir namuose ji buvo tokia 
pat: A. Skardžius juokauda-
vo, kad bičiulė buvo gyvas 
pavyzdys, kai reikdavo vai-
kus mokyti tvarkos bei parei-
gingumo.

Tarsi nujausdama artėjan-
čią Amžinybę, A. Čepulienė 
vis mėgo kartoti, kad gyve-
nimas trumpas, todėl reikia 
skubėti. Pamatyti, patirti, pa-
jausti. Pamilo keliones, ypač 
kalnus. Skubėjo kuo daugiau 
jų aplankyti. Ir net jau žino-
dama apie savo ligą, ji kartu 
su šeima iškeliavo įgyvendin-
ti vienos savo svajonių – pa-
matyti Barselonos grožį.

Atsisveikinti su moky-
toja Aušra Čepuliene jos 
talento gerbėjai galės lie-
pos 10-ąją 9 val. šv. Mišiose 
Rokiškio šv. apaštalo Mato 
bažnyčioje. Jos urna iš lai-
dojimo namų „Pas Angelę“ 
į Kalneliškių kapines bus 
išlydėta 13 val.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ



Nepriklausomas rajono laikraštis

4 psl. 2020-07-10

Globėjų savaitė Rokiškyje: galimybė iš arčiau susipažinti 
su globėjais bei pažinti dalelę jų kasdienybės

Globėjai Vita ir Saulius Urbiečiai bei „Katalėjos“ šeimynos mama Jekaterina Sulejeva turėjo ką pasiūlyti VTAS 
patarėjai Rokiškio rajone Gitanai Černiauskienei.                                                                    L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Policijos pareigūnas Amsis patemptas už uodegos nesupyko.

Globėjo misija – sudė-
tinga. Atsivesti į savo na-
mus, įsileisti į savo širdį 
mažą, dažnai jau sužeistą, 
žmogų... Rūpintis, mylėti ir 
mokyti mylėti. Matant už 
nugaros kreivus žvilgsnius, 
skaitant anonimų parašytus 
komentarus, kokie turtai 
globėjams byra iš valstybės 
kišenių. O dažniausiai tas 
vienintelis turtas – tai paga-
liau globotinio veiduke atsi-
radusi šypsena, kelios valan-
dos ramaus naktinio miego 
be košmarų...

Koncertas – 
smagus ir
 įtraukiantis
Rokiškio socialinės pa-

ramos centro su partneriais 
rengiama Globėjų savaitė 
buvo puiki proga po karan-
tino susitikti šeimoms, glo-
bojančioms vaikus. Kartu 
pasidžiaugti, pabendrauti, 
pažaisti. Rajono visuome-
nei – tai galimybė iš arčiau 
susipažinti su globėjais, pa-
matyti, pažinti dalelę jų kas-
dienybės, galbūt ir patiems 
pabandyti prisijungti prie 
žmonių, globojančių tuos 
mažuosius, kurių vietą tėvų 
širdyse ir namuose, laikinai 
ar visam laikui, užėmė pri-
klausomybės, problemos...  

„Žiūrėkite, kaip tos mer-
gaitės pražydo. Ir kiekviena 
diena vis gražėja, skleidžia-
si“, – VTAS patarėja Rokiškio 
rajone Gitana Černiauskienė. 
Ji pažįsta kiekvieną šeimą, 
žino, į kokias bėdas buvo pa-
tekę vaikai, tad nenuostabu, 
kad ji džiaugiasi pažanga: ne-
rūpestingu bendravimu, mie-
lais vaikiškais pokštais.

O mažiesiems: ir globoti-
niams, ir rokiškėnų į šventę 
atvestiems savo šeimų ma-
žyliams, rūpesčiai nė motais. 

Mat smagų koncertą dovano-
jo jaunieji Rudolfo Lymano 
muzikos mokyklos auklėti-
niai, Obelių gimnazistai. O 
kur dar spalvotas batutas, 
bendravimas su policijos pa-
reigūnu Amsiumi. Kuris nė 
kiek nepyksta, netgi patemp-
tas už uodegos. Ir net ten, 
kur „vaikų teisės“, kuriomis 
suaugusieji taip dažnai gąs-
dinasi, buvo smagu: galima 
buvo nuspalvinti knygelių 
apie gyvūnėlius ar ugniage-
sius paveikslėlius, pažaisti 
įdomių žaidimų ir paragau-
ti saldainių. Čia pat galima 
pašokti Zumbos ritmu. O po 
energingo šokio atsigaivinti 
bandelėmis ar šventės rėmėjų 
sūreliais.

Šventės ryškiausia dalis, 
be abejo, buvo penktadienio 
koncertas. Tačiau ir šeštadie-
nį, ir sekmadienį dar vyko 
Globėjų savaitės renginiai: 
buvo susitikimai Krašto mu-
ziejuje, už globėjus ir glo-
botinius aukotos šv. Mišios 
Rokiškio šv. apaštalo evange-
listo Mato bažnyčioje.

Apie tai, 
ko reikia globėjams
Kol vaikai mėgavosi kars-

tynėmis po batutą, „Rokiškio 
Sirena“ pakalbino dviejų ra-
jone žinomų globėjų šeimų 
atstovus. Kol nuo žaidžiančių 
trijų mergaičių akių nenuleido 
jos vyras Saulius, juodupėnė 
Vita Urbietienė galėjo truputį 
šnektelti apie globėjų rūpes-
čius. Netrukus prie jų prisi-
jungė ir Lukštuose įsikūrusios 
„Katalėjos“ šeimynos mama 
Jekaterina Sulejeva.

Abi mamos atviros: vals-
tybė palikusi daug spragų tei-
siniuose dalykuose, iki galo 
nesutvarkyti, pavyzdžiui, 
globėjams skaičiuojamo dar-
bo stažo niuansai. Kita bėda 
– kur palikti mažuosius, kai 
globėjai atvyksta tvarkyti rei-
kalų į valstybines įstaigas, 
pavyzdžiui, rajono savivaldy-
bę. Arba rengiamų mokymų 
metu. Juk laukti koridoriuose, 
sėdėti kabinetuose ir klausyti, 
ką globėjai kalba su dėdėmis 
ir tetomis, mažiesiems iš tie-
sų nelabai įdomu. Tad būtų 

malonu, jei rajono savivaldy-
bėje atsirastų vietos žaidimų 
kambariui ir vaikus prižiūrin-
čiam asmeniui. „Ši paslauga 
aktuali ne tik globėjams. Juk 
daug šeimų, kuriose dirbantys 
tėvai, neturi kam palikti vaikų, 
eidamos tvarkyti reikalų. O 
žaidimų kambaryje vaikams 
būtų smagu ir saugu, tėvai, ne-
sibaimindami, kad vaikas ką 
nors iškrės, ramiau ir greičiau 
susitvarkytų reikalus“, – sakė 
J. Sulejeva. Ji ir V. Urbietie-
nė sako, kad ir pačios su savo 
mažyliais rastų laiko pasava-
noriauti tokiame kambaryje.

Ne visada matomi...
Globėjai neslepia: jie ne 

visuomet matomi, ne visuo-
met suprantami. „Štai, tar-
kime, probleminė šeima: jai 
visos valstybės paslaugos. 
Aplink ratu šoka socialiniai 
darbuotojai, žiūrėdami, kad 
nieko nepritrūktų, kad niekas 
nenutiktų. Aprūpinti viskuo: 
nuo malkų šildymui iki vaikų 
drabužėlių. Kuo tai šeimai be-
reikia rūpintis, jei viskas pa-

duodama tarsi ant lėkštutės?“ 
– mandagiai sakė ji. Tada ir 
valstybės duodami dribsniai, 
ir kruopos, ir sausainiai atrodo 
nebeskanūs... O globėjai vis-
kuo turi rūpintis patys.

Globėjai nedejuoja ir ne-
siskundžia. Tiesiog atvirai 
sako, kad retas supranta, ką 
reiškia globoti. Išmokyti 
tvarkingai valgyti normalų 
maistą: sriubą, mėsą, košes, 
o ne guminukus ir limona-
dą. J. Sulejeva neslėpė: ne-
mažai vaikų iš savo šeimų 
į globėjų namus atsineša 
pasibaisėtinus mitybos įpro-
čius: nepratę prie namuose 
ruošto, sveiko maisto, gyvi 
tik saldumynais. Tada iš pra-
džių kai kuriems vaikams ir 
daugeliui šeimų įprasta po-

pietė su šašlykais atrodo pa-
sakiška puota... S. Urbietis 
priduria: ne kiekvienas įsi-
vaizduoja, ką reiškia iškyloje 
vienu metu prie vandens tel-
kinio nenuleisti akių nuo ke-
lių vaikų iškart... Ką reiškia 
atpratinti vaiką, pavyzdžiui, 
keiktis. „Man kai kurių šei-
mų tėvai sako, kad atpratin-
ti vaiką keiktis neįmanoma, 
jie esą tiesiog taip kalba. Iš 
tiesų mano akivaizdoje vai-
kai nesikeikia“, – sako jis. 
Ir paslapties čia nėra: tiesiog 
reikia savo aplinkoje neto-
leruoti keiksmažodžių. Šie 
niuansai – tik vieni iš dauge-
lio, su kuriais susiduria glo-
bojamų mažylių tėvai.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Jaunimo festivalis – proga pasimokyti ir... pašėlti. Ir ne tik jaunimui

Permainingas oras neiš-
baidė jaunųjų rokiškėnų. 
Jaunimo festivalis „Vasaros 
naktys – mūsų naktys“ su-
traukė minias jaunimo. Ir 
ne tik jaunimo... Be links-
mybių iki nakties, laukė ir 
įtraukiančios diskusijos, 
edukacijos, kūrybinės dirb-
tuvės.

Jose – daug įdomių vei-
klų, kurių mokė žinomi savo 
sričių specialistai. Žinoma, 
per trumpas edukacijas sun-
ku perduoti gausybę spe-
cifinių žinių, tačiau žinomi 
aktoriai, dizaineriai, muzi-
kos kūrėjai siekė jaunuosius 
rokiškėnus sudominti šiomis 
veiklomis, kad šie laisva-

laikiu kryptingai tobulintų 
žinias ir įgūdžius. Paskaitos 
buvo įdomios, įtraukiančios, 
pagrįstos praktiniais daly-
kais, tad nenuostabu, kad 
sulaukė didelio susidomėji-
mo. Nes kursuose už tokias 
žinias mokamos nemenkos 
lėšos, o čia pasisemti žinių 
buvo galima visiškai veltui.

O po intensyvaus paskaitų 
ir mokymų tvarkaraščio, pats 
metas prasiblaškyti: jaukiais 
pokalbiais, stalo ir lauko 
žaidimais. O po jų – metas 
jaunatviškos muzikos kon-
certams. Tiems atlikėjams, 
kurių neišvysite populiariuo-
se koncertuose, bet jaunimo 
tarpe jie labai mėgiami ir 

vertinami. O po atlikėjų pa-
sirodymų – tai, ko jauniems 
žmonėms taip trūksta: sma-
gūs šokiai vasaros naktį. Ro-
kiškio jaunimas įvertino šią 
progą pasilinksminti: į Kul-
tūros centro aikštę rinkosi 
gausiai.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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AUGALAI

• Šių metų sauso šieno ritinius. 
Kaina 12 Eur. Tel. 8 627 48 642. 
Rokiškis
• Pašarinius grūdus. Kviečius ir 
miežius. Tinka vištoms, triušiams, 
galvijams. Tel. 8 627 34 750. 
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Mini skalbimo mašiną. Kaina 28 
Eur. Tel. 8 625 81 278.  
Rokiškis
• Skubiai nenaują šaldytuvą, veikia 
be problemų. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 618 08 954. Rokiškis
• Šaldytuvą CANDY. 1,2 m, su 
šaldymo kamera. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Šaldytuvą Candy.  
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• Geros būklės naudotą skalbimo 
mašiną. 1000 apsukų, 6 kg, daug 
programų. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 621 84 549. Rokiškis
• Automatinę skalbimo mašiną 
ARDO. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• 4 skylių viryklę su orkaite. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 616 18 300.  
Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanojame kalytę, 2 mėnesių, 
augs didelė. Tel. 8 678 70 713. 
Rokiškis
• Dovanojame koklines bei 
šamotines naudotas plytas 
(nuvalytos). Skubiai.  
Tel. 8 620 70 075. Rokiškis
• Atiduodu gerai veikiantį 
televizorių su pulteliu.  
Tel. 8 693 57 554. Rokiškis
• Dovanojame kačiukus. Ėda viską, 
daro į dėžutę. Jei neatsiliepiu, 
palikite žinutę, perskambinsiu.  
Tel. 8 693 30 063. Rokiškis
• Dovanojame pianiną OTTO 
BACH. Tel. 8 604 06 582.  
Rokiškis
• Dovanoju 5 ha pievą nusišienauti. 
Kalvių k., Kamajų sen., Rokiškio 
raj. Tel. 8 628 99810, 8 458 63 756.
• Dovanojame katytę. Labai 
pūkuota, auga namuose, visiškai 
savarankiška, naudojasi dėžute.  
Tel. 8 624 72 776. Rokiškis
• Dovanoju dvivietį fotelį, spintos 
antresoles. Pasiimti patiems.  
Tel. 8 608 02 740. Rokiškis
• Dovanoju gražų katinėlį.  
Tel. 8 694 01 135. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Automobilinį CD grotuvą 
Kenwood KDC-4047U. MP3, 
WMA, AAC, AUX, USB. 50W-4. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• CD grotuvą Panasonic CQ-
C7303N. Kaina 20 Eur. Tel. 8 687 
73 075. Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą AEG 
CS MP 530 IR. USB, MP3. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 687 73 075.  
Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą SONY 
CDX-M600R. MP3, atverčiamas. 
Dvigubas ekranas, spalvotas. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 687 73 075.  
Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą 
Pioneer. USB. AUX. WMA. MP3. 
AAC. Mosfet 50w x 4. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 687 73 075.  
Rokiškis
• Kolonėlę Marquant. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 606 09 423.  
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Triušiukus, auginti mėsai. Užauga 
iki 6 kg. Kaina nuo 5 iki 10Eur, 
pagal dydį. Obeliai.  
Tel. 8 676 30 362.
• Pekino šuniukus, atsivesti 
gegužės 5 d. Kaina 60 Eur.  

Tel. 8 672 99 064. Rokiškis
• Paaugintus broilerius, nuo 3 
savaičių ir vyresni.  
Tel. 8 686 96 007. Rokiškis
• Kalifornijos sliekus žvejybai 
ir kompostui. Tel. 8 605 26 260. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Vidutinio amžiaus, pareiginga 
moteris ieško darbo. Gali būti ir 
trumpalaikiai darbai.  
Tel. 8 620 31 695. Rokiškis
• Ieškau darbo. Esu sąžininga ir 
patyrusi, 60 metų moteris. Galėčiau 
slaugyti močiutę, ravėti daržus, 
prižiūrėti ūkį. Skambinkit, siūlykit 
variantus. Tel. 8 626 36 468. 
Rokiškis
• Ieškau darbo, turiu vairuotojo 
pažymėjimą. Tel. 8 695 28 930. 
Rokiškis
• Jauna mergina ieško darbo. Įgijusi 
virėjos specialybę, bet gali dirbti ir 
kitus darbus. Tik Rokiškis.  
Tel. 8 622 80 817. 
• Vyras ieško darbo. Turi A, B, C 
vairuotojo kategorijų pažymėjimą. 
Traktorininko TR1, TR2, SZ 
pažymėjimąs, savo automobilį.   
Tel. 8 675 72 055. Rokiškis
• Esu 21 metų jaunuolis, turintis 
truputį automobilių remonto 
patirties ir ieškau darbo susijusio su 
tuo. Tel. 8 601 47 459.  
Rokiškis
• 37 metų vyras ieško bet kokio 
darbo. Turi autokaro vairuotojo 
pažymėjimą. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 648 79 299. 
Rokiškis
• 49 metų moteris ieško darbo.  
Tel. 8 622 67 426. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Ieškau žmogaus, galinčio 
išbetonuoti laiptus. Pandėlys. 

Tel. 8 620 57 627. Rokiškis
• Reikalingas mechanizatorius 
dirbti žemės ūkio bendrovėje.  
Tel. 8 611 46 035. Rokiškis
• Reikalingi meistrai mokantys 
klijuoti plyteles, dažyti, montuoti 
gipsą. Išsamesnė informacija 
telefonu. Tel. 8 623 47 265. 
Rokiškis
• UAB Daivida ieško kuteruotojo. 
Skambinti telefonu. Kaina 700 Eur. 
Tel. 8 686 94 750. Rokiškis

KITA

• Stiklainius 0.5 l ir 0.7 l. Po 50 
vnt. Tel. 8 610 49 507. Rokiškis

• Sulčių puodą. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Kopūstų pjaustyklę. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Aliuminį puodą. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Trifazį malūną. Tel. 8 627 58 218. 
Rokiškis
• 3 vnt. betoninių pralaidų, 2 m 
ilgio, skersmuo - 30 cm.  
Tel. 8 627 58 218. Rokiškis
• Įvairios talpos stiklainius.  
Tel. 8 627 08 628. Rokiškis
• Malkas.  Taip pat nebrangiai 
pjaunu medieną pagal užsakymą. 
Tel. 8 607 74 431. Rokiškis
• Sausas, pušines malkas, 42 cm 
ilgio. Tel. 8 685 30 693.  
Rokiškis
• RUF briketus, nuo 110 Eur su 
pristatymu. Uosio briketus, 1256 
mm medienos granules nuo 140 Eur 
su pristatymu. Tel. 8 646 01 050. 
Rokiškis
• Šių metų, sauso šieno ritinius. 4 
vnt., po 10 Eur. Tel. 8 657 66 548. 
Rokiškis
• Šieno rritinius. 40 vnt., Kazliškio 
sen.. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 615 46 365. Rokiškis
• Skalbinių džiovykę Leifheit. 
Būklė labai gera. Ilgis-1,70 m, 
plotis-0,66 m, aukštis - 0,88 m. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 611 43 533. 
Rokiškis
• Žirgų mėšlą trąšai. Supakuotas 
maišuose. 1 maišas - 3 Eur.  
Tel. 8 670 97 023. Rokiškis
• Storasienę 5 kub. m cisterną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Šviežią buzą, poppersą, eterinį 
aliejų, kambario aromatą. Kaunas. 
Galimas siuntimas. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 690 63 242. Rokiškis
• Kviečiai 8 Eur/50 kg, miežiai 7 
Eur/50 kg. Miltai kviečių 9 Eur/kg, 
miežių 8 Eur. Kazliškio sen.  
Tel. 8 615 46 365. Rokiškis
• Sausas, skaldytas, eglines malkas. 
Atvežu. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 680 49 599. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Mažai naudotą, nešiojamą 
kompiuterį Dell. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• Estar planšetinį kompiuterį. 
Viskas veikia. Be defektų, mažai 
naudotas. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 693 15 791. Rokiškis
• LG monitorių, 21 colio. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 683 27 149.  
Rokiškis
• Ps4, 500G. Yra pultelis, HDMI, 8 
žaidimai. Kaina 240 Eur.  
Tel. 8 626 11 451. Rokiškis
• GTX 1070 8GB. Pardavimo 
priežastis - klientas atsinaujino į 
2080. Su garantija. Kaina 170 Eur. 
Tel. 8 670 27 844. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Ankstyvasias bulves Adora, 
Vineta, augintas ekologiškai, 
šeimos ūkyje. Atvežame 
nemokamai į Rokiškį ir aplink. 
Kaina 1 kg /1 Eur. Skambinti tel. 
862863811. Tel. 8 662 39 632. 
Rokiškis
• Ekologišką medų.  1 kg -5 Eur. 
Tel. 8 611 34 820. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Geros būklės,mobilų telefoną 
iPhone 7, 128GB. Spalva Rose 
Gold. Dokumentai, dėžutė, 
dėkliukas. Domina keitimas. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Labai geros būklės mobilų 
telefoną iPhone 6s, 16GB. Spalva 
sidabrinė. Kroviklis, dėkliukai. 
Domina keitimas. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilų 
telefoną iPhone 6s, 32GB. Spalva 

auksinė. Kroviklis. Domina 
keitimas. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilų 
telefoną iPhone 5S, 16GB. Spalva 
auksinė. Yra dokumentai, dėžutė, 
dėkliukai. Domina keitimas. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 687 73 075.  
Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują mobilų 
telefoną iPhone 7, 32GB. Spalva 
Rose Gold. Dokumentai, dėžutė, 
dėkliukas. Domina keitimas. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Iphone 6. Viskas veikia, tik 
apsitrynę šonai. Pridedu 5 
dėkliukus, ausines, kroviklį. Pilnas 
komplektas. Būklė 8/10. Kaina 70 
Eur. Tel. 8 636 37 597.  
Rokiškis
• Liečiamą telefoną Samsung.  
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• IPhone 7. Telefonas mylėtas ir 
prižiūrėtas. Pridedu originalias 
ausines. Dar pridedu dėkliukus, 
taip pat apsauginius stikliukus. 
Dėkliukų tiek, kad mėnesi galima 
keisti. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 623 63 106. Rokiškis
• eSTAR S22 telefoną. Naujas. 
Nenaudotas. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 601 08 208. Rokiškis

PERKA

• Perku kokybišką šieną rulonuose 
iš pastogės, su atvežimu. Obelių 
sen. Tel. 8 686 87 492.  
Rokiškis
• Pirksiu T-25 traktoriaus 
dokumentus ir priekabą.  
Tel. 8 687 49 303. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Pianiną. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 616 18 300. Rokiškis

NUOMA

• Ieškau 1 ar 2 kambarių buto 
nuomai. Taikos arba Jaunystės 
gatvėje, iki 80 Eur už nuomą.  
Tel. 8 694 17 474. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti 1 kambario 
butą ilgesniam laikui. Su baldais ir 
buitine technika, iki 100 eurų.  
Tel. 8 646 51 495. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti garažą, geriau 
Pagojėje. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 694 17 474. Rokiškis
• Išsinuomosiu žemės ūkio 
paskirties žemę. Tel. 8 605 26 260. 
Rokiškis
• Ieškau buto ar namo nuomai. 
Netoliese Rokiškio arba pačiame 
Rokiškyje. Tel. 8 625 31 956. 
Anykščiai
• Tvarkingas vaikinas, 23 metų, 
be žalingų įpročių, ieško nuomotis 
būsto nuo Liepos pradžios, kokiems 
2 mėnesiams. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 608 33 563.  
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas dovanojat nebereikalinga 
skalbimo mašiną. Rokiškis.  
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis
• Prašau padovanoti skalbimo 
mašiną. Tel. 8 602 21 055.  
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Labai geros būklės, kaip naują 
paspirtuką vaikui nuo 3 metų. 
Kaina 12 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Geros būklės vaikišką lovytę, du 
čiužinukus ir pataliukus. Skambinti 
po 17 val. Obeliai.  
Tel. 8 673 58 688. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Pamestas mašinos numeris JCJ 
712. Tel. 8 676 47 757.  
Rokiškis

PASLAUGOS
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Vežame žemę, 
gruntą. 

Tel. (8-677) 78512

Žemės kasimo darbai 
mini ekskavatoriumi. 

• Smulkiname pievų žolę nauja 
technika, 30-35 Eur/ha.  
Tel. 8 622 06 975. Rokiškis
• Karpome, formuojame 

gyvatvores, dekoratyvinius augalus. 
Genime, smulkiname šakas, 
pjauname pavojingai augančius 
medžius. Tel. 8 644 41 260. 

Rokiškis
• Gaminame ir parduodame 
statybinę medieną. Medienos 
gaminiai gali būti standartinio 
(iki 6 m) ir nestandartinių (7 - 

7,5 m) ilgių. Išpjauname pagal 
bet kokį jūsų pageidaujamą 
matmenį. Galime pristatyti.  www.
bajorumediena.lt. Tel. 8 620 64 
968. Rokiškis
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Laisvės g.13

PARDUOTUVĖ „PAS ALDONĄ“PARDUOTUVĖ „PAS ALDONĄ“
LAUKIA JŪSŲ!LAUKIA JŪSŲ!

Darbo laikas:  II-V 9-16 val., VI-VII 9-14 val.
Vytauto g. 13, Obeliai
Šeštadienį-sekmadienį 
DIDYSIS IŠPARDAVIMAS – BLUSŲ TURGUS!
Kiekvienam perkančiam – dovana!

Naujai siuntai -10%.
Krištolas, porcelianas, antikvaras, odiniai 
baldai, pinti terasos baldai. 

• Liepos 13 - 17 d. dienos stovykla 
ZORO kviečia  6-12 metų vaikus 
į didžiausią vasaros nuotykį. 
Telefonas pasiteirauti +370 612 
30595, stovyklos vadovė Gitana. 

Tel. 8 612 30 595. Rokiškis
• Automobilių, krovinių, žemės 
ūkio technikos transportavimas. 
Savivarčio paslaugos.  
Tel. 8 604 86 441. Rokiškis
• Gera kaina atvežame: žvyrą, 
smėlį, skaldą, atsijas. Statybinio 
laužo, grunto išvežimas. Vežame 

mažais ir dideliais kiekiais, 
padidinto pravažumo transportu. 
Tel. 8 604 86 441. Rokiškis
• Techninė pagalba kelyje. Avarinis 
automobilių atrakinimas. Sumaišyto 
kuro ištraukimas, išvalymas 
ir automobilio  paruošimas 
eksploatacijai. Užvedimas 
išsikrovus akumuliatoriui.  
Tel. 8 604 86 441. Rokiškis
• Medžių genėjimas, žolės 
pjovimas, krūmų pjovimas, 
gyvatvorių formavimas, medžių 
kirtimas, malkų ruošimas, žemės 

dirbimas, greideravimas.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Atliekame įvairius statybos 
(mūras, medinės konstrukcijos), 
vidaus patalpų remonto, gerbūvio 
tvarkymo darbus, klojame lauko 
inžinerinius tinklus.  
Tel. 8 674 41 113. Rokiškis
• Atlieku įvairius darbus aukštyje 
(tarpblokinių siulių remontas, 
smulkūs stogo remonto darbai, 
balkonų remontas, lietvamzdžių 
valymas, kaminų valymas ir kiti 
darbai). Dirbu tiek su kopėčiomis, 
tiek virvėmis. Susisiekti 
dirbuaukstyje@gmail.com arba 
telefonu. Tel. 8 625 15 430. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 18 a žemės sklypą namo statybai 
šalia Bajorų tvenkinio. Atvesta 
elektra. Kaina 6000 Eur.  
Tel. 8 617 57 592. Rokiškis
• Obelių mieste (Rokiškio 
raj.), gyvenamo namo dalį su 
atskiru įėjimu. Šiai namo daliai 
priklauso renovuota pirtis, esanti 
šalia Kriaunos upės (200 m iki 
namo). Išsamesnė informacija 
telefonu:+370 695 39214. Kaina 
7000 Eur. Tel. 8 687 53 207. 

Rokiškis
• 1 kambario butą Rokiškyje. 
2 aukšte, Panevėžio  g. Butas 
tvarkingas, galima iškart gyventi. 
Kaina 29500 Eur.  
Tel. 8 600 46 265. Rokiškis
• Pusę namo Rokiškio mieste.  
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11 05:05 Šoka Lietuva 

05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:05 Euromaxx
06:35 Pasaulio puodai
07:30 Džekas nori 
broliuko 
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
12:00 Keisčiausi 
pasaulyje 3
12:50 Neįtikėtinos gyvūnų 
draugystės 4
13:35 Klausimėlis
13:50 Džesika Flečer
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Žinios
18:00 Euromaxx
18:30 Vakaras su Edita
19:30 Stilius

20:30 Panorama
21:00 „Vakarėja“ su Martynu 
Starkumi
22:30 Supertėtis
23:55 Hobitas: Smogo 
dykynė
02:30 Tunelis į Australiją
04:00 Euromaxx
04:30 Džekas nori broliuko

05:40 Naujakuriai 
06:30 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:00 Bakuganas. 
Kovos planeta 
07:30 Ilgo plauko istorija 
08:00 Galingasis 6 
08:30 Kitsy 
09:00 Skaniai ir paprastai 
09:30 Maisto kelias 
10:30 Penkių žvaigždučių 
būstas 
11:00 Princesė ir drakonas
12:30 Princesė nuotaka

14:30 Oskaras
16:45 Ekstrasensų mūšis 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Užkerėtoji
21:40 Šnipų tiltas
00:35 Slaptas mamos 
gyvenimas
02:10 Titanas 
03:50 Oskaras

06:30 Stivenas Visata 
07:15 Saugokis meškinų 
07:30 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas 
07:55 Ogis ir tarakonai
08:15 Berniukas Blogiukas 
08:40 Tomo ir Džerio šou 
09:05 Nuotykių metas 
09:30 Tinginių miestelis 
09:55 Tomas ir Džeris. 
Stebuklingas žiedas
11:05 Kung Fu triušis. 
Ugnies valdovas

13:00 Šaunioji beždžionė
14:50 Zūlanderis
16:40 Šėtoniškas sandėris
18:30 Žinios
19:30 Haris Poteris ir netikras 
princas
22:30 Namai - pragarai
00:25 Dešrelių balius
01:55 Teisingumo angelas. 
Pipirmėtė

06:30 Geriausi šuns 
draugai
07:30 Juodasis sąrašas 
08:30 Pričiupom! 
09:00 Sveikatos kodas
10:00 Geriausi šuns draugai 
10:30 Laukinė karalystė 
11:30 Pričiupom! 
12:00 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi 
13:00 Gordonas Ramzis. Iki 
pragaro ir atgal 

14:00 Pragaro virtuvė 
15:00 Reali mistika 
16:00 Ekstrasensų mūšis 
18:20 Kas žudikas? 
19:30 Jūrų pėstininkai 
20:30 Juodasis sąrašas 
21:30 Titanų įniršis
23:25 Skambutis
01:30 Kriminalinė Maskva 
02:20 Absoliutus blogis 2. 
Apokalipsė

05:29 Pagaliau savaitgalis
06:00 „Pone prezidente” 
07:20 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje“ 
07:55 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
09:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2019"
09:30 Krepšinio pasaulyje 
10:00 Vantos lapas
10:30 Pagaliau savaitgalis

11:00 Skonio reikalas
12:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
14:00 „Merginos iš Ukrainos“ 
15:00 „Laikykitės ten
16:00 Žinios
16:30 Pinigų karta
17:00 Gyvenimas
18:00 Žinios
18:30 „Šerloko Holmso ir 
daktaro Vatsono nuotykiai. 
Baskervilių šuo“ 
20:00 Žinios
20:30 „Gluchariovas“ 
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
00:00 Skonio reikalas
01:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
02:50 „Šerloko Holmso ir 
daktaro Vatsono nuotykiai. 
Baskervilių šuo“ 
04:00 „Merginos iš Ukrainos“ 
04:40 Gyvenimas
05:20 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi
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2 06:00 Himnas
06:05 Beatos virtuvė
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis
08:00 Į sveikatą! 
08:30 Ryto suktinis 
09:00 Brolių Grimų 
pasakos. Trys plunksnos
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Palaimintojo 
arkivyskupo Jurgio 
Matulaičio atlaidai. 
Šv. Mišių tiesioginė 
transliacija iš 
Marijampolės arkangelo 
Mykolo bazilikos
13:35 Dainuoju Lietuvą
13:50 Puaro
15:30 Žinios

15:45 Istorijos detektyvai
16:35 Dokumentinė istorinė laida 
„Lietuvos kolumbai“
17:30 Žinios
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“
21:30 Madam 
23:00 Vyro žudikė. Nekaltoji. 
Šešėlis
01:15 Kino žvaigždžių alėja. 
Moteris, kuri sumažėjo
02:40 Radviliada
04:10 Šventadienio mintys
04:35 Supertėtis

06:30 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:00 Bakuganas. Kovos planeta 
07:30 Ilgo plauko istorija 
08:00 Galingasis 6
08:30 Kitsy 
09:00 Ūkio šefas 

09:35 Tinginių miestelis 
10:00 Mano mama dinozaurė
11:45 Troškimų akmuo
13:35 Robotas ir Frenkas
15:25 Prieš pakratant kojas
17:30 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Transformeriai. Nugalėtųjų 
kerštas
22:30 Legenda
01:05 Namai – pragarai

06:30 Galiūnai. Mačas Lietuva-
Latvija. Skuodas
07:30 Juodasis sąrašas 
08:30 Tauro ragas
09:00 Galiūnai. Europos dvejetų 
taurė. Lazdijai
10:00 Geriausi šuns draugai 
10:30 Laukinė karalystė 
11:35 Pričiupom! 
12:05 Spec. būrys. Išlieka stipriausi 
13:05 Gordonas Ramzis. Iki 
pragaro ir atgal 

14:05 Pragaro virtuvė 
15:05 Reali mistika 
16:10 Ekstrasensų mūšis 
18:20 Kas žudikas? 
19:30 Jūrų pėstininkai 
20:30 Juodasis sąrašas 
21:30 Narkotikų prekeiviai. 
Meksika 
22:40 Sūnus paklydėlis 
23:35 Fargo 
01:40 Titanų įniršis
03:10 Skambutis

05:20 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
06:00 „Gluchariovas“ 
08:00 Pagaliau savaitgalis
08:30 Kaimo akademija
09:00 Kryptys LT
09:30 4 kampai
10:00 Šiandien kimba
11:00 Partizanų keliais
11:30 Krepšinio pasaulyje
12:00 „Kelrodė žvaigždė“ 

14:00 „Merginos iš Ukrainos“ 
15:00 Laikykitės ten
16:00 Žinios
16:30 Kryptys LT
17:00 Dekonstrukcijos su 
Edmundu Jakilaičiu
18:00 Žinios
18:30 „Šerloko Holmso ir daktaro 
Vatsono nuotykiai. Baskervilių 
šuo“ 
20:00 Žinio
20:30 „Viešnia iš ateities“ 
22:00 Pinigų karta
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:00 Dekonstrukcijos su 
Edmundu Jakilaičiu
01:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
02:50 „Šerloko Holmso ir daktaro 
Vatsono nuotykiai. Baskervilių 
šuo“ 
04:00 „Merginos iš Ukrainos“ 
04:40 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
05:20 Mažos Mūsų Pergalės
05:30 Šiandien kimba

10:00 Pasaulis pagal moteris 
11:00 Žalioji byla 
11:30 Aldabra
13:00 "Michelin" žvaigždutės. 
Virtuvės istorijos
14:50 Kelionė po koledžus
16:25 Havajai 5.0 
17:25 Tai – mes 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Persis Džeksonas ir Olimpo 
dievai: žaibo vagis
21:55 Non-Stop
00:05 Iksmenai
02:00 Šnipų tiltas
04:30 Havajai 5.0 
05:20 Naujakuriai 

06:50 Stivenas Visata 
07:35 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas 
08:00 Ogis ir tarakonai 
08:20 Berniukas Blogiukas 
08:45 Tomo ir Džerio šou 
09:10 Nuotykių metas 
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:15 Džesika Flečer 
10:00 Miuncheno 
kriminalinė policija 
10:45 Premjera. Hadsonas 
ir Reksas
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius
13:00 Įdomiosios atostogos
14:00 Žinios
16:30 Šoka Lietuva
16:45 Premjera. Ponių 
rojus 
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. 
Kostiumuotieji

23:45 Čikagos policija 3 
00:30 Stop juosta
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Savaitė
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Kostiumuotieji 
04:45 Stop juosta 
05:15 Ponių rojus

06:25 Transformeriai. 
Kibernetinė Visata
06:55 Stičas
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Pasaulis pagal moteris
09:00 Šviesoforas
10:00 Palaužti sparnai
12:00 Tikroji žvaigždė
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba

18:30 TV3 žinios
19:30 Viešbutis
20:30 Blogoms merginoms – viskas
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Šešta kategorija. Pražūtinga 
diena
23:50 Skubi pagalba
00:50 Kobra 11
01:45 Rezidentas
02:35 Vieniši tėvai
03:25 Skubi pagalba
04:15 Kietuoliai
04:40 Naujakuriai
05:30 Kobra 11

06:30 Iš širdies į širdį 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
10:00 Rosenheimo policija 
11:00 Atsargiai - moterys! 
11:30 Būrėja 
13:30 Turtuolė varguolė 
14:30 Našlaitės 
15:30 Laukinis miestas 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Stebuklas 

18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Turtuolė varguolė 
21:00 Nuo... Iki...
21:30 Žinios
22:30 Svetingi namai
00:30 Rivjera 
01:20 Legenda
03:25 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
04:55 Rosenheimo policija

06:25 CSI. Majamis 
07:25 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Sudužusių žibintų gatvės 
09:35 Pėdsakas 
10:35 Įteisintas faras 
11:35 Reali mistika
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės 
13:35 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Sudužusių žibintų gatvės 
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 
18:30 CSI. Majamis 

19:30 Greitojo reagavimo 
būrys 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Kerštas
23:10 Jūrų pėstininkai 
01:00 Narkotikų prekeiviai. 
Meksika 
02:00 Sūnus paklydėlis 
02:45 Kobra 11 
03:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės 
04:20 Visa menanti

05:20 Mažos Mūsų Pergalės
05:30 Šiandien kimba
06:30 Kaimo akademija
07:00 Laikykitės ten
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Tel. 8 623 01 338. Rokiškis
• Garažą Panevėžio g., Rokiškyje. 
Garažas labai geroje vietoje. Po 
visu garažu yra sausas, tvarkingas 
rūsys. Kaina 5000 Eur.  
Tel. 8 601 66 490. Rokiškis
• 37,9 kv. m butą Rokiškyje, Vilties 
g., 14. Butas tvarkingas, su baldais 
ir buitine technika. Butas 2 aukšte 
iš 5. Kaina 18000 Eur.  
Tel. 8 601 66 490. Rokiškis
• 20 a sklypus Jakšto ir Janulionio 
gatvėse. Visos komunikacijos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• 30 arų sklypą su 2 garažų 
projektu. Visos komunikacijos, 
privažiavimas, asfaltuota gatvė. 
Statyti galima nebūtinai garažus, 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina 6500 Eur. Tel. 8 687 16 351. 
Rokiškis
• Sodybą su 8 ha žemės. Yra 
geras 11 arų tvenkinys, namukas, 
elektra. Labai graži vieta, geras 
privažiavimas. Kaina 14500 Eur. 
Tel. 8 687 16 351. Rokiškis
• Sodybą Barkiškio kaime.  
Tel. 8 611 53 987. Rokiškis
• Namą su ūkiniu pastatu ir garažu 
Laibgaliuose. 119 kv. m. Sklypas 
30 a. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 18000 Eur.  
Tel. 8 652 35 407. Rokiškis
• 2 kambarių butą, Taikos -23. 
Butas tvarkingas, pakeisti 
langai, pakeisti radiatoriai, 
namas renovuotas, už renovaciją 
sumokėta. Tel. 8 608 41 444. 
Rokiškis
• Kirpyklos patalpas. Mūrinis 
namas, patogus privažiavimas, 
atskiras įėjimas. 45 kv. m. Kaina 
galutinė. Įranga ir baldai dovanų. 
Kaina 31500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis

• Tvarkingą, suremontuotą, 2 
kambarių butą. Šiltas, mūriniame 
name, 3 aukštas, nekraštinis. 
Jaunystės g.,10. Kaina 32000 Eur. 
Tel. 8 677 09 334. Rokiškis
• Patalpos. Vanduo ir kanalizacija, 
miesto šildymas vietinis, kietuoju 
kuru. Kiemas 30 a. Salė 200 
kv. m, 6 m aukščio, kita 200 
kv. m, normalaus aukščio. Dar 
daug kambarių, įvairaus dydžio. 
Apžiūrėjus visada susitarsim, 
galima keisti į butą. Kaina 65000 
Eur. Tel. 8 698 31 695.  
Rokiškis
• Sodybą su žeme Lukštų kaime . 
Ūkiniai pastati, sodas.  
Tel. 8 627 78 448. Rokiškis
• Erdvų, tvarkingą, 64,53 kv.m 
butą. 2 balkonai, labai šviesus ir 
šiltas. Stogas renovuotas. Bute 
lieka beveik visi baldai, buitinė 
technika lieka visa. Iš buto atsiveria 
graži Rokiškio panorama. 9 
aukštas. Kaina 35200 Eur.  
Tel. 8 600 98 909.  
Rokiškis
• Įvairių dydžių namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos. Graži 
vieta, geras susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė. Kaimynystėje bus 
statomi nauji namai.  
Tel. 8 657 75 999. Rokiškis
• Parduodu 1,5 kambario, 37,20 kv. 
., 4 aukste, Algirdo g. butą, didelis 
balkonas, butas ne kampinis. Kaina 
19000 Eur. Tel. 8 673 10 835. 
Rokiškis
• Namo dalį (antrą aukštą). 
Statybos g. Plotas 98,5 kv. m. 
Yra du garažai, šiltnamis, ūkinis 
pastatas. Žemės plotas 3 a. Namas 
mūrinis. Vandentiekis, kanalizacija 
– miesto. Šildomas kietuoju kuru. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 659 15 825. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Audi A6 automobilį. 1999 metų, 
1.9 l, 81 kW. TA ką tik atlikta. Yra 
rūdelių. Kaina 1100 Eur.  
Tel. 8 652 06 737. Rokiškis
• Vaikišką dviratuką, ratų dydis - 
14 colių. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 620 55 975. Rokiškis
• Tvarkingą, prižiūrėtą Audi 
80. 1989 m., techninė apžiūra 
galioja iki 2021.05.28. Papildomų 
investicijų nereikia. Kaina 420 Eur. 
Tel. 8 611 53 905. Rokiškis
• Toyota Landcruizer. 2011 m., 140 
kW, juodas, idealios būklės. Su 

179000 km  originalia rida, viskas 
sutvarkyta, viskas veikia, vieno 
savininko. Pirktas naujas iš salono. 
Daug privalumų. Kaina 19850 Eur. 
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• Ford Galaxy, 1999 m. Variklis 1,9 
l,  81 kW. TA iki 2021.02.13.  
Tel. 8 656 51 800. Rokiškis
• Dviratį X-Tract 6526. 26 colių 
ratai, 21 bėgis, Shimano bėgių 
sistema. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 685 56 884. Rokiškis
• Opel Astra. 1999 m., Su TA iki 
2021.02. Daug detalių pakeista, 
tvarkingas. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 646 29 286. Rokiškis
• Tvarkingą 2004 m. Opel Zafira. 
Dyzelis. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Du naudotus bėginius dviračius. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 623 03 537. 
Rokiškis
• Moterišką dviratį. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 698 88 214. Rokiškis
• Audi A4, 1997m. 
Automobilis tvarkingas, TA 
iki 2020.11. Kaina sutartinė.
Tel.867520274,860521127.  
Tel. 8 603 92 992. Rokiškis
• 2002 metų, BMW 320 E46, 
110 kW, automatinė greičių dėžė. 
Užsiveda, važiuoja, greičių dėžė 
veikia gerai. Kėbulo ir kiti defektai. 
TA iki 2021-04 mėn. Kaina 700 
Eur. Tel. 8 625 15 430. Rokiškis
• VW Transporter, be TA. Kaina 

400 Eur. Tel. 8 638 40 484. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Apsauginį stiklą motociklui/
motoroleriui. Tel. 8 619 52 150. 
Rokiškis
• Du motociklo Emkos ratus su 
padangomis. Tel. 8 627 58 218. 
Rokiškis
• Labai geros būklės, 4 vnt., 
vasarinių padangų. Tinkančios 
Citroen c3 ir Peugeot 206 
automobiliams. Kaina derinama. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 611 53 905. 
Rokiškis
• Audi A6 c6 lubas.  
Tel. 8 693 32 714. Rokiškis
• Toyota Avensis Verso D4D 
dalimis. 85 kW, 2003 metų. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 687 16 351. 
Rokiškis
• Sunkvežemį Peugeot. 2.5 l, 
dyzelis. Važiuoja gerai. Visą arba 
dalimis. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 687 16 351. Rokiškis
• Audi A4. 1997 m., 1,9 l, TDI., 
81 kW, dalimis. Tel. 8 629 45 390. 
Rokiškis
• VW Golf 2 dalis. Nauji stabdžių 
diskai, duslintuvas. Naudoti 
priekiniai žibintai, grotelės ir kitos 
dalys. Tel. 8 670 80 750.  
Rokiškis
• 205/65, R15, C, 2 vnt., m+s 
padangų. Likę daug protektoriaus. 

Kaina 50 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• R15, m+s padangas su skardomis. 
Toyota, keturių skylių. Galima 
pirkti ir atskirai. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• 195/65, R15 padangas. Vasarinės, 
su skardomis. 5/100, VW Golf . 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• 1999 m. VW Sharan dalimis. 1,9 
l, TDI., 81 kW. Yra ir kablys.  
Tel. 8 646 82 607. Rokiškis
• VW Golf 2 variklį su pavarų 
dėže. 1,6 l, 51 kW. Su turbina, yra 
dar akumuliatorius, beveik naujas, 
dukart važiuota su juo, ir įvairių 
dalių. Kaina 123 Eur.  
Tel. 8 626 29 774. Rokiškis
• R15, 5/112 ratlankius. Tinka 
Audi, Volkswagen. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Volvo, R16, originalius, gražius, 
be jokių trūkumų ratlankius. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Garsiakalbius. veikia puikiai. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 605 33 586. 
Rokiškis
• Ford Transit. 2004 m., 2 l, 
dyzelis. Tel. 8 612 48 499.  
Kupiškis
• 185/65, R14 vasarines padangas. 
7 mm, 2 vnt. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• 2012 m. Seat Ibiza ratlankius 
su padangomis. 175/70, R14. 
protektorius 6 mm. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• 2008 m Opel Astra vasarines 
padangas. 205/55, R16 su 
ratlankiais. protektorius 4 mm. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 612 81 356. 
Rokiškis
• Padangos. 195/50, R15, 4 vnt. 
protektorius 6 mm. Kaina 5 Eur. 
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• Ford, 4 skylių lietus ratus su 
vasarinėmis padangomis. 6 mm, 
4 vnt. 195/60, R15. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Televizorių Vido. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 616 05 668. Rokiškis
• Televizijos priedėlį TvStar. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 683 27 149.  
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• 6 tonų mėšlo kratytuvą, 900 
Eur. 4 tonų traktorinę priekabą, 
tvarkinga, daryta iš Gaz, 1000 Eur. 
Tel. 8 652 06 737. Rokiškis
• MTZ-80. Krautuvas dirbantis, 
ritininis presas FORTŠTRIT, 
veikiantis 600 Eur. Trijų korpusų 
plūgas, varžtinė apsauga. 150 Eur. 
Kombainą LOVERDA 3900, 2900 
Eur. Tel. 8 652 06 737.  
Rokiškis
• Medinius bortus. Ilgis 3,8 m., 2 
vnt. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
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Liepos 10-oji, 
penktadienis, 

28 savaitė
Iki Naujųjų liko 174 dienos.
Septyni broliai miegantys 

Saulė teka 4.45 val., 
leidžiasi 21.53 val. 

Dienos ilgumas 16.58 val. 
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Amalija, Amelija, Eirimė, 
Gilvainas, Gilvainė, Melė, 

Neikantas, Neikantė, Neimantas, 
Neimantė, Sigutė.

Rytoj: Benediktas, Pijus, Šarūnė, 
Vilma, Vilmantas, Vilmantė, 
Žutarta, Žutartas, Žutautas, 

Žutautė.
Poryt: Iza, Izabelė, Margiris, 

Zabelė, Zabė.

Dienos citata
„Net menkiausiai pažangai 

reikia ilgų kankinamo 
brendimo metų“ 

(E. Zola).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1099 m. mirė ispanų karo 
didvyris Sidas, tikrasis vardas Ro-
drigas Diasas de Vivaras (Rodrigo 
Diaz de Vivar). Jis apsiautė ir už-
grobė Valensijos miestą. 

1509 m. gimė teologas ir 
protestantų reformatorius Jonas 
Kalvinas. 1536 metais pasirodę 
jo „Krikščionių tikėjimo pamo-
kymai“ tapo protestantizmo pa-
grindu.

1871 m. gimė prancūzų rašy-
tojas, romanų ciklo „Prarasto lai-
ko beieškant“ autorius Marselis 
Prustas.

1940 m. per Antrąjį pasaulinį 
karą, vokiečiams pradėjus bom-
barduoti Pietų Velsą, prasidėjo 
mūšis dėl Didžiosios Britanijos.

1962 m. iš Kanaveralo kyšulio 
į kosminę orbitą paleistas pirma-
sis televizijos ir telekomunikacijų 
palydovas „Telstar“. Per šį paly-
dovą JAV televizijos programos 
buvo perduodamos į kitą Atlanto 
pusę.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1992 m. Suomijos sostinėje 
Helsinkyje 51 valstybės vado-
vas pasirašė Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferencijos 
baigiamąjį dokumentą. Jame pir-
mą kartą buvo įtvirtintas terminas 
„Baltijos valstybės“.

Post scriptum
Ir šventieji puodus sudaužo.

LAISVALAIKIUI Raugti agurkai greitam valgymui 
Ingredientai:
• 1,5 kg agurkų
• sauja vyšnių lapų
• keli krapų žiedai
• keli krienų lapai: kelių
•5 skiltelės česnako
• 1 liras vandens
• 1 valgomasis šaukštas drus-
kos

Gaminimo eiga:
Pirmiausia agurkus nuplau-
kite ir nupjaustykite jų galiu-
kus. Tuomet lapus nuplaukite, 
o česnakus nulupkite. Į indą 
sluoksniuokite lapus, česnaką 
ir agurkus. Užpilkite vande-

niu, kuriame ištirpinta druska. Palikite ir laukite. Agurkai skaniausi po trijų  dienų, bet 
galima valgyti ir po dviejų dienų. 

• Naują plūgą (dviejų korpusų). 
Naują kultivatorių, 9 spyruoklių. 
Plūgelį (dviejų korpusų).  
Tel. 8 688 39 882. Rokiškis
• Dviejų vagų vokiška bulvių 
sodinamoji STOLL. Plotis tarp eilių 
reguliuojamas. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 685 41 642. Rokiškis
• 400 litrų, 12 metrų pakabinamą 
chemikalų purkštuvą.  
Tel. 8 458 75 274. Rokiškis
• Trijų kubinių metrų talpos, 
metalinę statinę kurui.  
Tel. 8 458 75 274. Rokiškis
• 3 korpusų vartomą plūgą 
Kverneland. Daug virintas, bet 
visiškai veikiantis. Kaina 1600 Eur. 
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• Grėblį Dobilas 3. Mažai naudotas. 
Tel. 8 689 76 415. Rokiškis
• Šienapjovę Kuhn. 2,5 metro.  
Tel. 8 689 76 415. Rokiškis
• Ritininį presą, diržinis.  
Tel. 8 689 76 415. Rokiškis
• Mtz leistuvą (puskačių). Kaina 30 
Eur. Tel. 8 627 71 703.  
Rokiškis
• Jumz 6 akl. 1986 m. arba keičiu 
į mažesnį traktoriuką. Kaina 2200 
Eur. Tel. 8 675 72 055.  
Rokiškis
• Ritininį presą, grėblį, šienapjovę. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Tel. 8 689 76 415. Rokiškis
• Vienašę 5T priekabą su 
dokumentais. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 615 11 205. Rokiškis
• Veikentį kombainą KLAS konsul, 
pjaunamoji 3,7 m. Kaina 4500 Eur. 
Tel. 8 615 11 205. Rokiškis
• 5 m pločio kultivatoriaus dalis. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• 4 vagų, bulvių sodinamosios 
riboženklį. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Trakotrių, bulviasodę ir 
bulviakasę. Kaina derinama.  
Tel. 8 610 43 253. Rokiškis
• Kultivatorių KPS401 su 
akėčiomis. Bulvių sodininimo 
įrangą (dvivagė, rusiška). Grėblį 
Dobilas 3. Trąšų barstytuvą (talpa 
700 kg). Naują grūdų kėlimo 
sraigę. Tel. 8 616 02 964.  
Rokiškis
• Traktorių T-25 1992 m. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 699 19 989. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Krūmapjovę Husqvarna 325. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 650 33 390. 
Rokiškis
• Trimerį Stihl fs 400. Kaina 200 
Eur. Tel. 8 650 33 390.  
Rokiškis
• Savaeigę, naudotą žoliapjovę 
Jonsered lm2153 cmda,  su 
surinkimo krepšiu. Kaina 180 Eur. 
Tel. 8 679 14 253. Rokiškis
• Starterinę žoliapjovę, būklė gera. 
. Kaina 199 Eur. Tel. 8 621 51 352. 
Rokiškis
• Stumdomą žoliapjovę. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 627 71 703.  
Rokiškis

• Naudotą, veikiančią žoliapjovę 
Stiga. Atsiimti Juodupėje. Kaina 70 
Eur. Tel. 8 618 33 095.  
Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Šašlykinę. Tel. 8 619 52 150. 
Rokiškis
• Sūpynes. Tel. 8 619 52 150. 
Rokiškis
• Masažuoklį uždedamą ant kėdės. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 613 98 596. 
Rokiškis
• Treniruoklį-dviratį. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 613 98 596. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Mažai naudotą grindų laminatą. 
40 kv. m. Vieno kvadratinio metro 
kaina -2,50 Eur. Tel. 8 616 18 300. 
Rokiškis

Velykalnio bendruomenės paplūdimio tinklinio aikštynas – 
vienas iš penkių geriausių Lietuvoje

Portalas sportlandma-
gazine.com  paskelbė 
penkis geriausius Lietu-
vos paplūdimio tinklinio 
aikštynus. Džiaugiamės, 
galėdami pasidalinti, jog 
Velykalnio bendruomenės 
paplūdimio tinklinio aikš-
tynas yra šiame sąraše!

Kaip rašoma portale, „Ro-
kiškis – vienas nuostabiausių 
pavyzdžių, kaip nedideliame 
miestelyje galima sukurti 
sportinę dvasią. Puikiame 
šalia ežero įsikūrusiame Ve-
lykalnio paplūdimio tinkli-
nio aikštyne šiltuoju metu 
laiku nuolat vyksta įvairios 
nacionalinės varžybos, taip 
pat čia ne kartą organizuoti 

Rytų Europos zoninės tin-
klinio asociacijos (EEVZA) 
čempionato etapai.

Velykalnio bendruome-
nė Rokiškyje jau ilgą laiką 

visus dalyvius žavi savo 
nuoširdumu, puikiomis są-
lygomis. Puiki gamta ir 
nuostabūs aikštynai taip pat 
prisideda prie to, kad į šį 

Lietuvos miestą noriai at-
vyksta nemažai užsienio ko-
mandų“.

„Rokiškio Sirenos“
inform.

Pirmąjį šių metų pusmetį NT sandorių sumažėjo 12 proc.
Nuo pavasarį pasiekto dugno 

pagrindinių nekilnojamojo turto 
(NT) kategorijų pardavimai antrą 
mėnesį iš eilės didėja, tačiau nuo iki 
karantino pradžios fiksuotų vidur-
kių dar atsiliekama, skelbia Regis-
trų centras.

Pirmąjį šių metų pusmetį įre-
gistruotų NT pirkimo-pardavimo 
sandorių skaičius siekė 53,6 tūkst. 
ir buvo 12 proc. mažesnis nei per-
nai sausio-birželio mėnesiais. Vien 
birželį įregistruota beveik 9,9 tūkst. 
sandorių – 7 proc. mažiau nei 2019-
ųjų birželį, tačiau beveik 11 proc. 
daugiau nei šiemet gegužę.

„Birželis buvo pirmasis mėne-

sis, kuomet įregistruoti butų parda-
vimai visoje šalyje ir didžiausiuose 
šalies miestuose jau buvo didesni 
nei prieš tai buvusį mėnesį, bet au-
gimas dar pernelyg mažas. Įregis-
truotų butų sandorių „dugnas“ buvo 
pasiektas šių metų gegužę, – prane-
šime sakė Registrų centro Duomenų 
sprendimų ir analizės departamento 
vadovo pareigas laikinai einantis 
Paulius Rudzkis.

Visoje šalyje įregistruota beveik 
14,1 tūkst. butų pardavimų – 18 proc. 
mažiau nei prieš metus. Vien birželį – 
apie 2,1 tūkst. butų savininkų pasikei-
timų, arba 27 proc. mažiau nei pernai 
birželį, tačiau 14,5 proc. daugiau nei 
šiemet gegužę.

Pirmąjį pusmetį visoje šalyje įre-
gistruota 5,1 tūkst. individualių gy-
venamųjų namų pardavimų – 6 proc. 
mažiau nei praėjusių metų tuo pačiu 
laikotarpiu. Vien birželį įregistruota 
per 1 tūkst. gyvenamųjų namų par-
davimų – 2 proc. daugiau nei pernai 
birželį ir 21 proc. daugiau nei šių 
metų gegužę.

Šalyje taip pat įregistruota beveik 
26,3 tūkst. žemės sklypų savininkų 
pasikeitimų – 10,5 proc. mažiau nei 
pernai tuo pačiu metu. Birželio mė-
nesį įregistruota kiek daugiau nei 5 
tūkst. sklypų sandorių – 1 proc. ma-
žiau nei 2019 metų birželį ir 6 proc. 
daugiau nei šių metų gegužę.

BNS inform.

Vyriausybė siūlo, kad tam tikrais atvejais santuokas galėtų nutraukti notarai
Vyriausybė siūlo leisti san-

tuokas nutraukti notarams, jei 
sutuoktiniai neturi nepilname-
čių vaikų ir sutaria dėl turto 
padalijimo.

Ministrų kabinetas trečiadienį 
bendru sutarimu pritarė Teisin-
gumo ministerijos teikiamiems 
projektams, kuriais notarams 
būtų perduodama dalis apylinkių 
teismų funkcijų, jei jos nesusiju-
sios su ginčo sprendimu.Tai būtų 
santuokos nutraukimas ir gyve-
nimo skyrium sutuoktinių ben-
dru sutikimu patvirtinimas, kai 

sutuoktiniai neturi nepilnamečių 
vaikų, teismo leidimas keisti ve-
dybų sutartį, taip pat teismo leidi-
mas nekilnojamojo daikto, kuris 
yra šeimos turtas, sandoriams su-
daryti. Pataisas pristatęs teisingu-
mo ministras Elvinas Jankevičius 
sakė, kad pakeitimai leis pagrei-
tinti sudėtingų civilinių bylų na-
grinėjimą ir sumažins apylinkių 
ir apygardų teismų krūvį. 

Taip pat numatoma keisti apy-
linkių ir apygardų teismų krūvio 
balansą – dalį apygardų teismų 
pirmąja instancija nagrinėjamų 
civilinių bylų siūloma perduoti 

nagrinėti apylinkių teismams.
Apylinkių teismai nagrinė-

tų bylas, kai ieškinio suma yra 
iki 100 tūkst. eurų, šiuo metu ši 
suma siekia 40 tūkst. eurų.

Ministerija teigia, kad tai apie 
9 proc. sumažintų apygardų teis-
mų darbo krūvį, paspartintų sudė-
tingesnių bylų nagrinėjimą.

Teikiamus įstatymų projektus 
dar turės svarstyti ir dėl jų priėmi-
mo balsuos Seimas.

Pernai apylinkių teismuose 
išnagrinėtos 155,6 tūkst. civilinės 
bylos, iš jų 60 tūkst. – dėl teismo 
įsakymo išdavimo, 12 tūkst. – dėl 

teismo leidimų nekilnojamojo 
turto sandoriams sudaryti, jeigu 
pareiškėjai turi nepilnamečių 
vaikų, 7,7 tūkst. – dėl santuokos 
nutraukimo abiejų sutuoktinių 
bendru sutikimu.„Daugiau nei 
50 proc. apylinkių teismų išnagri-
nėtų civilinių bylų sudarė bylos, 
kuriose teismai nesprendė teisi-
nio ginčo. Tai lemia neracionalų 
laiko ir finansinių kaštų eikvoji-
mą tiek žmonėms, tiek valstybei 
bei neprisideda prie efektyvaus 
teismų sistemos veikimo“, – sako 
Teisingumo ministerija.

BNS inform.
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

Netektis pasibeldė į jūsų artimųjų, draugų, kaimynų namus? Negalite 
jų aplankyti ir užjausti asmeniškai? Mes siūlome jums pagalbą – pareikškite 
užuojautą „Rokiškio Sirenos“ puslapiuose. Nuoširdaus palaikymo ir pagarbos 
žodžiai visam laikui liks laikraščio puslapiuose. Siūlome šia galimybe 
pasinaudoti veltui: tereikia ateiti į „Rokiškio Sirenos“ redakciją, jos reklamos 
priėmimo vietas ar atsiųsti užuojautos tekstą elektroniniu paštu.

Norite įamžinti velionio atminimą, jo prasmingus darbus? „Rokiškio Sirena“ 
pasirengusi padėti: pagal jūsų pateiktus duomenis padėsime parašyti ir 
išspausdinsime nekrologą už priimtiną kainą. Pasinaudokite galimybe pagerbti į 
Amžinybę išėjusius brangius žmones.

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

Užuojautos „Rokiškio Sirena“ laikraštyje ir interneto 
svetainėje spausdinamos nemokamai. Tekstus galite siųsti: 
el. paštu reklama@rokiskiosirena.lt Facebook žinute arba 
skambinkite +37066676777    

Nuoširdžiai užjaučiame Rokiškio rajono 
savivaldybės tarybos narį Algį Čepulį, 

sūnų Ainį ir dukrą Mariją dėl žmonos ir 
motinos mirties.

 Rokiškio rajono savivaldybės taryba 
ir administracija

PARODOS
Viešojoje bibliotekoje
Spaudinių parodos:
„Iškilių kraštiečių metai (Vladui Mironui, Juozui Tūbe-
liui, Antanui Tumėnui – 140)“, Informacijos ir kraštoty-
ros skyriuje.
Žalgirio mūšis, pakeitęs Europos istoriją“, Skaitytojų 
skyriuje.

Astos Keraitienės tapybos darbų paroda, Kūrybinėje-industrinėje palėpėje.
Paroda „100 Lietuvą kūrusių moterų portretai“, Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibli-
otekos parodų galerijoje „Autografas“.
Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje
Knygų paroda „Atostogauju ir skaitau“.
Spaudinių parodos:
„Mindaugas ir Lietuvos valstybė“, skirta Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karū-
navimo)  dienai.
„Ką veikti vasarą?“
RENGINIAI
Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje
Liepos 14 i10.30 val.  –  lėlių teatro „Padaužiukai“ kūrybinės dirbtuvėlės.
Liepos 15 d. nuo 14 val. – žaidimų dienelė „Būryje vaikų žaisti mums visiems smagu“.
Liepos 16 d. 10.30 val.  –  lėlių teatro „Padaužiukai“ kūrybinės dirbtuvėlės.
Liepos 16 d. 15 val. – 3D filmas „Krudžiai“.

Uždegta Monmartro ugnies – Rokiškio dvaro 
meno kolekciją pristatanti paroda

Lietuvos nacionalinis 
dailės muziejus, Nacio-
nalinis M. K. Čiurlionio 
dailės muziejus, bendra-
darbiaudami su Rokiškio 
krašto muziejumi, liepos 
9 d., ketvirtadienį, 17 val. 
Vilniaus paveikslų galeri-
joje (Didžioji g. 4) atidaro 
parodą „Uždegta Monmar-
tro ugnies: Rokiškio dvaro 
meno kolekcija“, kurioje 
pirmą kartą kaip visuma 
bus eksponuojamos dvaro 
vertybės, saugomos Rokiš-
kyje, Kaune ir kitose atmin-
ties institucijose (veiks iki 
spalio 31 d.). 

Parodą atidarys LNDM 
direktorius Arūnas Gelūnas,  
NČDM direktorė Daina Ka-
marauskienė, parodos kura-
torė Aušra Vasiliauskienė, 
taikomosios dailės specialistė 
Rita Kišonienė. 

Parodoje rodomos kolek-
cijos pagrindą suformavo 
grafas Konstantinas Tyzen-
hauzas (1786–1853), Pasto-
vyse (dab. Baltarusijos terito-
rija) įkūręs paveikslų galeriją 
ir ornitologijos kabinetą. Jis 
savo meno kolekciją surinko 
keliaudamas ar buvodamas 
užsienyje įvairiais laikotar-
piais. Konstantino žentas 
istorikas Aleksandras Pšez-
dzieckis (1814–1871) rašė, 
kad K. Tyzenhauzas kūrinius 
rinkęs „net degant pabūklų 
ugniai Monmartre, Paryžiu-
je“. Galima sakyti, jog ši par-
odos leitmotyvu tapusi frazė 
buvo pranašiška, nes greitai 
Monmartrą pamėgo ir išgar-
sino meninė inteligentija. 

Su Prancūzija K. Tyzen-
hauzą siejo tai, kad jis daly-
vavo 1812 m. kare, baigęs 
tarnybą kurį laiką ten gyveno. 

Didelę parodoje eksponuo-
jamos kolekcijos dalį sudaro 

užsienio dailininkų (italų, fla-
mandų, prancūzų, vokiečių) 
tapybos darbai. Minėtini dai-
lininkai yra Guido Cagnacci, 
Antoine Mirou, Abrahamas 
van Diepenbeeckas, Salva-
toras Rosa, Leonardas Bra-
meris, Louisas de Caullery, 
Francesco Fontebasso ir kt. 
Su Lietuva susijusių autorių 
kontekste pirmiausia išskirti-
ni paties grafo K. Tyzenhau-
zo piešiniai ir akvarelės, jo 
mokytojo Aleksandro Orlov-
skio piešiniai ir litografijos. 
Grafai taip pat turėjo gausius 
„Vilniaus albumo“ litografijų, 
Lenkijos–Lietuvos valdovų 
antkapinių paminklų vaizdų 
rinkinius. 

Parodoje išryškinamos dvi 
garsios grafų moterys – Sofija 
Tyzenhauzaitė de Šuazel-Gu-
fjė ir Marija Tyzenhauzai-
tė-Pšezdzieckienė, kurių ta-
lentas ir geri darbai atsiskleidė 
įvairiuose baruose. Parodą 

taip pat papildo fragmentiški 
kasdienio dvaro gyvenimo 
liudytojai – knygos, grafaičių 
piešiniai ir akvarelės, akse-
suarai. Paskutinių Rokiškio 
šeimininkų grafų Pšezdziec-
kių pomėgį fotografuoti rodo 
gausus mėgėjiškų nuotraukų 
rinkinys, o dvaro tarnautojų 
išsaugota drabužių kolekcija 
bus galima pasigrožėti fil-
muotoje medžiagoje. Parodą 
lydės kultūriniai renginiai: dr. 
Aistės Bimbirytės-Mackevi-
čienės paskaita „Vakarų Eu-
ropos dailės keliai į Lietuvą 
XIX amžiuje“, Mariaus Da-
raškevičiaus paskaita „Dvaro 
valgomasis: tarp tautiškumo 
ir tarptautiškumo. Rokiškio 
ir Pakruojo dvarų atvejai”. 
Renginių datos bus paskelb-
tos vėliau – atskiru praneši-
mu muziejaus svetainėje bei 
socialiniuose tinkluose.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Lietuvos bankas išleis pirmąją pasaulyje skaitmeninę kolekcinę monetą LBCOIN
Lietuvos bankas išleis pir-

mąją pasaulyje skaitmeninę 
kolekcinę monetą LBCOIN. 
Lietuvos banko vadovybės 
teigimu, šis projektas – vie-
na pirmųjų galimybių pra-
dėti svarstyti skaitmeninių 
pinigų klausimą.

Blokų grandinės tech-
nologijos pagrindu sukurtą 
LBCOIN sudaro šeši skai-
tmeniniai žetonai ir viena 
fizinė kolekcinė sidabro mo-
neta. Lietuvos bankas išleis 4 
tūkst. LBCOIN monetų – 24 
tūkst. skaitmeninių žetonų ir 
4 tūkst. fizinių kolekcinių si-
dabro monetų.

„LBCOIN yra atsakingas 
išbandymas, technologinis 
iššūkis, kurį įgyvendiname 
per skaitmeninę, numizma-
tinę monetą. Jos esmė, kad 
žmogus nuo šiandien, užsire-

gistravęs internetinėje svetai-
nėje lbcoin.lb.lt greitai galės 
nusipirkti šešis žetonus“, – 
spaudos konferencijoje sakė 
Lietuvos banko valdybos na-
rys Marius Jurgilas.

Anot jo, šis projektas tu-
rėtų badėti įvertinti, kaip 
žmonės ir sistemos reaguoja 
į tokią naujovę ir kokios yra 
skaitmeninių pinigų perspek-
tyvos. 

„Pagrindinė nauda šio 
projekto Lietuvos bankui yra 
suprasti, kaip veikia proce-
sai, reikalingi tokiai mone-
tai paleisti. Tikimės, kad šis 
bandymas pavyks, o jeigu 
nepavyks, mes būsime išmo-
kę pamokas, kurių pagrindu 
bandysime dar kartą. Ne tik 
Europos centrinis bankas, 
Kinijos centrinis bankas, visa 
centrinių bankų visuome-
nė pribrendo klausimui, ar 

mums nereikia skaitmeninių 
pinigų. Mes neturime atsaky-
mų, bet mes tam ruošiamės“, 
– sakė M. Jurgilas.

Moneta skiriama 1918 
metų vasario 16 dienos Ne-
priklausomybės Aktui ir 
dvidešimčiai jį pasirašiusių 
signatarų. Kiekvienas skai-
tmeninis žetonas vaizduoja 
vieną iš dvidešimties signa-
tarų.

Skaitmeniniai žetonai su-
skirstyti į šešias kategorijas 
pagal signatarų veiklos sritis 
(kunigai, prezidentai, diplo-
matai, pramonininkai, aka-
demikai, savivaldybininkai) 
– po 4 tūkst. kiekvienos kate-
gorijos vienetų.

Skaitmeninė kolekcinė 
moneta LBCOIN bus išleista 
liepos 23-ąją. Siekiant, kad 
monetų galėtų įsigyti kuo dau-
giau pirkėjų, per pirmąsias še-

šias pardavimo dienas vienas 
pirkėjas galės įsigyti tik vieną 
LBCOIN monetą, o nuo sep-
tintos pardavimo dienos mo-
netų skaičius vienam pirkėjui 
nebus ribojamas.

Pirkėjas, įsigijęs LBCOIN 
monetą, gaus šešis atsitiktine 
tvarka parinktus skaitmeni-
nius žetonus, kuriuos galės 
išsikeisti į vieną fizinę ko-
lekcinę sidabro monetą, juos 
galės laikyti Lietuvos banko 
elektroninėje parduotuvėje, 
mainytis su kitais kolekcinin-
kais arba pervesti į NEM vie-
šajame blokų grandinės tinkle 
esančią skaitmeninių žetonų 
piniginę.

„Žmonės pirmuosius 24 
mėnesius turės surinkti šešis 
žetonus iš skirtingų veiklos 
sričių, juos persiusti į Lietu-
vos banką, kuris šiuos žetonus 
sunaikins ir paštu išsiųs fizinę 

monetą. Suprasdami, kad ne-
visiems gali pasisekti surinkti 
rinkinį iš šešių skirtingų žeto-
nų, paskutinius šešis mėnesius 
leisime fizinę monetą išsikeis-
ti už bet kokius šešis žetonus“, 
– spaudos konferencijoje sakė 
LBCOIN projekto vadovas 
Egidijus Paleckis.

Pasak jo, po 30 mėnesių 
LBCOIN sistema bus išjung-
ta, nebus prieinami nei žeto-
nai, nei fizinės monetos.

LBCOIN monetos kaina 
sieks 99 eurus. Fizinė LB-
COIN kolekcinė moneta – si-
dabrinė, kredito kortelės dy-
džio ir formos, jos nominalas 
– 19,18 euro.

Naujienų agentūros BNS 
informaciją atgaminti visuo-
menės informavimo priemo-
nėse bei interneto tinklala-
piuose be raštiško UAB BNS 
sutikimo draudžiama.

Birželį – 0,5 
proc. mėnesio 
infliacija

Lietuvoje birželio mėnesį 
buvo 0,5 proc. mėnesio infliacija, 
pranešė Statistikos departamen-
tas. Vartojimo prekių ir paslaugų 
kainos Lietuvoje padidėjo po vie-
no mėnesio pertraukos.

Metinė infliacija (birželį, paly-
ginti su 2019 metų birželio mėne-
siu) siekė 1 proc., o vidutinė metinė 
infliacija – 1,9 proc. (gegužę – ati-
tinkamai 0,3 proc. ir 2,1 proc.). Mė-
nesio kainų pokyčiui daugiausia 
įtakos turėjo degalų, odontologų 
paslaugų, kitų asmens priežiūros 
prietaisų, reikmenų ir priemonių, 
vaisių kainų padidėjimas bei dar-
žovių, spirituotų gėrimų, šilumos 
energijos, drabužių kainų suma-
žėjimas.Vartojimo prekių kainos 
per mėnesį beveik nepasikeitė, o 
paslaugų – padidėjo 1,6 procento. 
Per metus vartojimo prekių kainos 
sumenko 0,9 proc., paslaugų – iš-
augo 5,5 procento.

BNS inform.
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Liepos 10 d. Naktį 10

Dieną 19
P, 
3-8 m/s

Liepos 11 d. Naktį 16
Dieną 21

V,
7-15 m/s

Liepos 12 d. Naktį 11
Dieną 21

PV, 
3-6 m/s

Liepos 13 d. Naktį 10
Dieną 22

V,
3-6 m/s

DIREKTORIUS
Simonas Tuska
info@rokiskiosirena.lt

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

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

ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

Neįtikėtina, koks tylus gali 
būti trimetis. Kai jis piešia ant 
svetainės sienos.

***
Kai Klumpiabalių gatvės 

gyventojai pasiskundė 
savivaldybei, kad jų gatvėje 
duobė sulig geru tvenkiniu, 
paštu iš savivaldybės gavo 
knygą „Žąsų auginimo 
vadovas“.

***
Neužilgo žiema. 

Paukščiukai išskris į pietus, 
kiškučiai pakeis kailinėlius. 
Reikia pasiteirauti brangiojo, 
kas aš dabar esu – paukštytė ar 
kiškutė?

***
Karantino n-toji diena. 

Išrūšiavau pižamas į darbines 
ir miegui.

***
Kas yra didžiausias niekšas? 

Ogi Mendelsonas. Jis sukūrė 
tą nelemtą vestuvių maršą, 
o pats visą gyvenimą buvo 
viengungis.

***
Į pragarą išties yra du keliai: 

vienas grįstas gerais norais, 
kitas – Vyriausybės pažadais.

***
– Ežiuk, ežiuk, o tu uogas 

mėgsti?
– Mėgstu.
– O obuolius?
– Obuolių ne. Jie nuo 

medžio skaudžiai krinta. O 
apie kokoso riešutus apskritai 
neklausk. Nekenčiu aš jų. 
Nekenčiu.

***
Šeštadienio rytas, tyla, 

ramybė. Vakar kaimyno grąžtas 
sulūžo.

Darbų vykdytojas Petras 
niekaip negalėjo pabaigti 
sodo namelio. Nes vogė savo 
plytas ir statė pirtelę.

***
Niekas taip neramina 

nervų, kaip šviežiai užplikyta 
ramunėlių arbata. Tiesiai į 
snukį.

***
– Brangioji, ar žinai, kodėl 

man žiema patinka kur kas 
labiau negu vasara?

– Iš kur man žinoti?
–  Nes žiemą aš didelis ir 

šiltas gerasis meškis, o vasarą 
- riebus ir prakaituotas kuilys.

***
Moteris sėdi restorane ir 

Orų prognozė liepos 10-13 d.

sako padavėjui:
– Atnešk man tai, ką valgo 

šalia esantis ponas.
Padavėjas atsako:
– Gerai, ponia.
Truputį vėliau padavėjas 

prieina prie jos staliuko ir sako:
– Ponia, man labai gaila, bet 

tas ponas nesutinka atiduoti 
savo porcijos.

***
Spektaklio premjera. 

Režisierius su direktoriumi laksto 
pirmyn atgal,  jaudinasi... Staiga 
iš žiūrovų salės pakyla vyriškis 
ir eina durų link. Direktorius su 
režisieriumi pribėga prie jo ir 
puola kamantinėti:

– Ar nepatiko pastatymas?

– Na ne, lyg ir normaliai 
pastatyta...

– Tai ką, aktoriai prastai 
vaidina?

– Ne, visai nieko...
– Tai gal kostiumai, 

dekoracijos?
– Kodėl? Gerai viskas.
– Tai kodėl jūs išeinate?
– Suprantat, labai baisu 

vienam sėdėti salėje.
***
Petro žmona vakar iš 

brunetės pavirto į blondinę ir iš 
karto iškėlė skandalą, nes ant 
pagalvės rado juodų plaukų.

***
– Brangusis, kur padėjai 

šluotą?

– O kur žadi skrist?
***
Bandomasis laikotarpis 

naujokui fabrike. Meistras 
klausia:

– Ar nors ką mokate daryti 
greitai?

Naujokas: 
–Tikrai taip. Greitai pavargstu.
***
Skelbimas: „Skubėkite 

skristi mūsų aviakompanijos 
lėktuvais! Nedaug jų beliko“.

***
Skelbimas įmonės 

valgyklėlėje: „Po trečio 
skambučio maistas 
mikrobangėje tampa bendru“.

***
– Koks mielas žentelis, – 

pasakė uošvė, merkdama abi 
chrizantemas į skirtingas vazas.

***
Žmonės labiausiai pasitiki 

asmenimis, nupieštais 
ant kupiūrų. Kuo kupiūra 
vertingesnė, tuo pasitikėjimas 
didesnis.

***
– Mama, o kodėl mūsų 

viryklė tokia purvina?
– Tėtis ką tik kepė 

kiaušinienę?
– Be keptuvės?
***
Restorane dama klausia 

padavėjo, ar jie turi laukinę 
antį.  Padavėjas atsako:

– Ne, ponia, neturim. Bet 
jums galime įerzinti naminę.

***
Naktinio klubo valytoja, 

šluostydama skuduru didžėjaus 
pultą, netyčia pateko į geriausių 
pasaulio didžėjų šimtuką.

***

8-699-606608-699-60660

DIENOS BBQ! DIENOS BBQ! 

Staliukų rezervacija bei  užsakymai į namus tel.
Darbo dienomis 11-15 val.Darbo dienomis 11-15 val.

***
Senelis su anūku atėjo 

į tuoktuves civilinėje 
metrikacijoje. Berniukas rodo 
į jaunikį ir klausia:

– Seneli, o ką jis čia 
pasirašo?

– Besąlyginės 
kapituliacijos aktą!

***
Pagrandukas pasidarė sau 

charakiri ir tapo hamburgeriu.
***
Teisme. Teisėjas klausia:
– Nukentėjusysis, 

kaltinamasis jus išvadino 
kvailiu. Ar tai tiesa?

– Tiesa, teisėjau.
– O tai ko tada 

skundžiatės?
***
Blodinė atvažiavo į 

automobilių servisą. Meistras 
sako:

– Jūsų mašinytei nutiko 
bėda. Trumpasis jungimas...

– Tai prailginkit.
***
Kiekvienas tikras vyras 

bent kartą gyvenime turi 
nuspalvinti sau rankų ar kojų 
nagus. Plaktuku.

***
Jaunavedžiai grybauja. 

Žmona pamatė grybą ir 
klausia vyro:

– Ar jis valgomas?
– Valgomas. Kol tu jo 

neparuošei.
***
Kaip aš jau sakiau, aš 

niekada nesikartoju.
***
Nuosprendis: 12 metų 

mokyklinio režimo su 
žaisliukų konfiskavimu.

BALDAI

• Prieškambario baldus, kaina 
sutartinė. Tel. 8 605 90 025. 
Rokiškis
• Du fotelius. Tel. 8 615 53 423. 
Rokiškis
• Geros būklės rašomąjį stalą. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 605 90 025. 
Rokiškis
• Svetainės stalą su šešiomis 
kėdėmis (riešutmedis iš Vokietijos, 
mažai naudotas, kaina 360 Eur) 
arba (300 EUR su keturiomis 
kėdėmis). Tel. 8 607 01 199. 
Rokiškis
• Naudotą sofos ir dviejų fotelių 

komplektą. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 612 65 163. Rokiškis

• Spintą ir sofą-lovą.  
Tel. 8 611 05 828. Rokiškis


