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3 p.

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

www.rokiskiosirena.lt

Bradesių poilsiavietėje – 
nauji vėjai

2 p.

10 p.

10 p.

Neproginis pokalbis 
šiandieninės sielovados aktualijų beieškant...

Skapiškio bažnyčioje šv. Mišias, skirtas dr. Aldonos Vasiliauskienės jubiliejui, aukojo (iš kairės) Krekenavos klebonas, Upytės ir Vadoklių parapijų 
administratorius Gediminas Jankūnas, Pandėlio klebonas ir Panemunio bei Skapiškio parapijų administratorius bei Kamajų klebonas ir Duokiškio bei Salų 
parapijų administratorius Andrius Šukys.                                                                                                                                                     L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

4 p.

Šiuolaikinio meno festivalyje „Startas“ – 
unikalaus kūrėjo performansas 

2 p.

Pėsčiomis į šviesią ateitį. 
Katastrofos link

Ypatingoje kūrybinėje aplinkoje Simonas Nekrošius kuria ypatingus instrumentus. Talentingo menininko 
pasirodymo laukia šiuolaikinio meno gurmanai Rokiškyje.                                   Asmeninio S. Nekrošiaus archyvo nuotr.

Rokiškio 
socialiniai 
darbuotojai – 
didžiausią 
darbo 
užmokestį 
gaunančiųjų 
dešimtuke

Paskelbti visi valstybinių
brandos egzaminų rezultatai: 
Rokiškio rajone – 
10 šimtukų
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Bradesių poilsiavietėje – nauji vėjai

Prieš mėnesį iš Kriaunų seniūni-
jos Rokiškio turizmo ir tradicinių 
amatų informacijos ir koordina-
vimo centro žinion buvo perduo-
ta Bradesių poilsiavietė. Joje jau 
dvelkia permainų vėjai, tačiau di-
džiausius pokyčius centro kolekty-
vas planuoja kitiems metams.

Perimti netroško
Kodėl poilsiavietė apskritai buvo 

perduota? Pasak rajono savivaldy-
bės administracijos direktoriaus An-
driaus Burnicko, Kriaunų seniūnija 
tiesiog negali teikti tokio pobūdžio 
mokamų paslaugų. Todėl poilsiavie-
tei ir prireikė pakeisti šeimininkus.

Rokiškio turizmo ir tradicinių 
amatų informacijos ir koordinavimo 
centro direktorė Lina Valotkienė ne-
slėpė: centras irgi nedegė noriu per-
imti naują objektą. Mat su tuo susiję 
nemažai rūpesčių. Pavyzdžiui, vien 
tik aplinkos tvarkymui reiktų turėti 
darbuotojų: juk į šabakštynus turistų 
nepatupdysi. Juolab, kad kaip sako 
direktorė, stovyklavietės paslaugos 
išties aktualios: čia nuolatos pilna 
baidarių mėgėjų ar tiesiog ramaus 
gamtos prieglobsčio pasiilgusių tu-
ristų. Taigi, poilsiavietė buvo per-
imta ir per mėnesį joje jau padaryta 
nemažai svarbių dalykų.

Kol kas – investicijos
Naujų šeimininkų darbai poilsia-

vietėje prasidėjo nuo mažų dalykų. 
Štai centro darbuotojai savo jėgo-
mis išrinko akmenis iš paplūdimio 
tinklinio aikštelės, išpureno ją, buvo 
nupirktas tinklinio kamuolys. Buvo 
įsigyta šašlykinė su iešmais, ji bus 
nuomojama poilsiautojams. „Žino-
ma, galima sakyti, kad užtektų ir 
laužavietės. Bet ne visi stovyklau-
tojai nori leisti vakarą kaimynų 
draugijoje. Tiems, kurie norės dau-
giau privatumo – galės nuomotis ir 
gamintis šašlykus, kepsnius arčiau 
savo palapinės“, – sakė pašnekovė. 
Taip pat ir jaunos mamos galės pa-
togiai rūpintis mažyliais – įsigytas 
vystymui skirtas stalelis. 

Jei anksčiau poilsiavietė, pasak 
L. Valotkienės, buvo šienaujama 
keturis kartus per penkis mėnesius. 
Dabar gi buvo įsigyta ir žoliapjo-
vė, ir trimeris. Teritorija turi būti 
kruopščiai prižiūrima, kad būtų pa-
traukli lankytojams.

Pašnekovė neslėpė: galvojama 
įvairinti paslaugų spektrą. Šiam se-
zonui jau įpusėjus, vargu ar bus įma-
noma padaryti perversmą. Tačiau 
kitiems metams planų yra nemažų. 
Pavyzdžiui, kad į Bradesius užsuk-
tų Kriaunų bendruomenės plaus-

tas. Galvojama pasiūlyti ir daugiau 
paslaugų bei pramogų. „Negalima 
žmogaus tiesiog patupdyti viduryje 
lauko ir už tai imti pinigus. Turi būti 
pasiūlyta ir elementarūs komforto 
dalykai: tvarkinga aplinka, van-
duo, elektra, ir įdomesnės veiklos. 
Poilsiavietės gyventojų saugumui 
įrengtos vaizdo kameros. Taip pat 
reikalaujama laikytis drausmės ir 
stovyklavietės gyventojams bei lan-
kytojams važiuojant ir statant auto-
mobilius: čia juk ne šiaip pievelė, o 
regioninio parko teritorija.

Kainos nesikandžioja
Kaip sakė L. Valotkienė, Brade-

sių poilsiavietė: perspektyvi vieta. 
Ji mėgiama žmonių, kuriems nesve-
timas aktyvus poilsis: keliautojų, 
baidarių sporto mėgėjų. 

Kainas centras padarė priimtinas. 
10 kemperių ir nemažai palapinių 
talpinančioje poilsiavietėje paros 
viešnagės kaina priklauso nuo pa-
lapinės dydžio. Mažą, iki keturių 
vietų palapinę pasistatyti pirmąją 
parą kainuos nuo 3 Eur. 8 ir daugiau 
vietų – 7 Eur, o už kemperį – 10 Eur. 
Nuo antrosios paros kainos dar ma-
žėja.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Šiuolaikinio meno festivalyje „Startas“ – unikalaus kūrėjo performansas

Simono Nekrošiaus pasirodymo akimirka, užfiksuota fotografo Domo Rimeikos.

Paskutiniąją rugpjūčio savaitę 
rokiškėnus ir miesto svečius kvies 
unikalus renginys: šiuolaikinio 
meno festivalis „Startas“. Paskai-
tos, diskusijos, filmų peržiūros, 
įdomios patirtys ir šiuolaikinio 
meno edukacijos. Rokiškėnai turės 
progos susipažinti su įvairiausio-
mis šiuolaikinio meno kryptimis, 
tapti performansų, improvizacijų 
kūrybos liudininkais, ir, galbūt, 
dalyviais. Juk šiuolaikinis menas 
yra tai, kas trina ribas tarp scenos 
ir žiūrovų. Festivalyje bus nemažai 
žvaigždžių. Ir „Rokiškio Sirena“ 
kviečia susipažinti su vienu ryš-
kiausių šiandienos talentų – garso 
performeriu Simonu Nekrošiumi. 
Šis menininkas pats kuria instru-
mentus, kuriais kuria performan-
sus, nors pats mieliau juos vadina 
garso skulptūromis ar objektais. 
Tokiais objektais gali tapti butelių 
konstrukcija ar propeleris. Meni-
ninkas žiniasklaidai teigia, kad nie-
kados savo pasirodymų nerepetuo-
ja. Todėl rokiškėnų lauks, be abejo, 
smagus ir įsimintinas nuotykis. 

– Rokiškėnai nekantriai lauks 
Jūsų pasirodymo festivalyje „Star-
tas“. Ar sunku buvo organizato-

riams pasikviesti Jus į šį festivalį?
– Manau, organizatoriai tiksliau ga-

lėtų atsakyti į šį klausimą. Man, kiek 
pamenu, tai nebuvo sunku sutikti, da-
lyvauti festivalyje „Startas“. 

– Jūs pats kuriate instrumentus. 
Kaip kilo pirmojo instrumento idė-
ja? Kaip pavyko ją įgyvendinti?

– Man artimesnė sąvoka  „instru-
mentus“ vadinti garso objektais, garso 
skulptūromis ar kt. kažkaip labiau susi-
jusio su garsu ne su muzika. Objektai, 
garsas, performatyvumas ir improviza-

cija, pagrindinės mano kūrybos gairės. 
... Įdėja kilo prieš dešimtmetį, nes sun-
ku pasakyt kad ji kilo, nes viskas buvo 
ir vis dar yra labai procesualu,  idėjos 
gimdo naujas idėjas.  Tad tiesiog ate-
jo vidinis poreikis eksperimentuoti ir 
ieškoti savitų raiškos formų muzikoje. 
Pradėjau nuo pieštukų kaišiojimo tarp 
gitaros stygų, ir per  keletų metų ši gi-
tara išaugo iki garso objektų kompo-
zicijos pavadinimu „Stalas“. Nors tuo 
metu net nenutuokiau, kad egzistuoja 
tokia kūrybos kryptis, kaip garso me-

nas ar eksperimentinė muzika. Tik po 
kiek laiko pats supratau kuria linkme 
einu ir kaip galėčiau save pristatyti. 

– Kokios temos įkvepia Jus kurti 
instrumentus?

– Procesas, kaip jau minėjau idėjos 
gimdo idėjas, tad dažniausia realizuo-
jant vieną idėja kyla minčių sekan-
čioms. 

– Esate improvizacijų meistras. 
Kaip gimsta idėja, kokia kryptimi 
vystyti improvizaciją? Aplinka, žiū-
rovų reakcija?  

– Na labai jau skambiai išsireikšta 
– meistru savęs tikrai nelaikau. Mano 
pagrindinė pasirodymo misija šiuo 
metu yra kuo labiau atsiriboti nuo 
racionalaus prado ir leisti vykti daly-
kams „čia ir dabar“ .Kadangi, niekad 
nekuriu pasirodymo siužeto iš anksto, 
tad didelį poveikį turi aplinka, nusitei-
kimas, žiūrovų nuotaika ir reakcijos, 
paties nusiteikimas ir garso objektų 
pasirinkimas. 

– Kas Jums yra performansas?
– Gyvas santykis su aplinka, tam 

tikrų idėjų, savęs paties ir aplinkos re-
fleksija. 

–  Improvizacija – menas „, at-
skleidžiantis akimirkos žavesį, emo-
cijas, pojūčius. Įrašytas vaizdo ar 
garso įrašu, toks menas netenka di-

džiosios dalies grožio ir paveikumo. 
Kita vertus, esame išmokyti, kad 
menas yra amžinas, jį reikia kaupti, 
kolekcionuoti, rinkti (nuo paveikslų 
iki plokštelių kolekcijų). Ar nesunku 
susitaikyti su mintimi, kad meną ku-
riate tik tai akimirkai? Ar pats žiūri-
te savo pasirodymų įrašus? 

– Nepasakyčiau, kad kuriu tik tai 
akimirkai, nes kūryba yra praktika, 
kuri  lydi per gyvenimą. O pasirodymų 
atžvilgiu: jeigu po pasirodymo kam 
nors kyla kokių klausimų, nesusipra-
timų ar tiesiog nuojautų, tad visa tai 
gyvena toliau savo gyvenimą. Aišku, 
priklausomai nuo pačio patyrėjo, kiek 
jis yra atviras ir suinteresuotas. Menas  
man – kai kūrinys palieką galimybę 
reflektuoti, nebūtinai racionaliai suvo-
kiamus dalykus, bet ir intuityviai pati-
riamus. 

Stengiuosi uždokumentuoti kie-
kvieną savo pasirodymą ir jį peržiūrėti, 
nes tai vienintelė galimybė pažvelgti į 
pasirodymą žiūrovo akimis. Kadangi 
niekad nežinau kaip viskas prasidės, 
kaip kaip pasibaigs, tad įdomu pada-
ryti sau tam tikras išvadas, kad toliau 
galėčiau judėti (pirmyn?) (atgal?).

– Dėkoju už pokalbį. 
Lina DŪDAITĖ-

KRALIKIENĖ

Paskelbti visi valstybinių brandos 
egzaminų rezultatai: 
Rokiškio rajone - 10 šimtukų

Rugpjūčio 5 d. buvo pa-
skelbti anglų kalbos, matema-
tikos, istorijos, fizikos, che-
mijos, biologijos, geografijos, 
informacinių technologijų ir 
rusų kalbos valstybinių bran-
dos egzaminų rezultatai. Iš 
viso Rokiškio rajone - 10 šim-
tukų! Devyni anglų kalbos (6 
- Rokiškio Juozo Tumo-Vaiž-
ganto gimnazija; 2 – Rokiškio 
r. Obelių gimnazija; 1 – Rokiš-
kio r. Kamajų Antano Strazdo 
gimnazija) ir vienas lietuvių 
kalbos ir lieratūros (Rokiškio 
Juozo Tumo-Vaižganto gimna-
zija). Vienas abiturientas gavo 
du šimtukus - anglų kalbos bei 
lietuvių kalbos ir literatūros 
egzaminų.

Istorija: laikiusių - 87, neišlai-
kiusių - 0, vidurkis - 52,16;

Anglų k.: laikiusių - 212, neiš-
laikiusių - 10, vidurkis - 58,17;

Matematika: laikiusių - 198, ne-
išlaikiusių - 72, vidurkis - 20,67;

Chemija: laikiusių - 32, neišlai-
kiusių - 0, vidurkis - 45,78;

Fizika: laikiusių - 38, neišlai-

kiusių - 2, vidurkis - 38,84;
Biologija: laikiusių - 75, neišlai-

kiusių - 1, vidurkis - 50,75;
Geografija: laikiusių - 30, neiš-

laikiusių - 0, vidurkis - 41,57;
Informacinės technologijos: lai-

kiusių - 21, neišlaikiusių - 1, vidur-
kis - 36,81;

Rusų k.: laikiusių - 3, neišlai-
kiusių - 0, vidurkis - 51;

Didelis susirūpinimas eks-
pertams kyla dėl matematikos 
egzamino rezultatų - šiemet jo 
neišlaikė net trečdalis kandida-
tų (32,39proc.), kuomet pernai 
šis skaičius siekė tik 17,91 proc. 
Nacionalinės švietimo agentūros 
direktorė Rūta Krasauskienė spau-
dai teigė, jog kasmet prastėjantys 
matematikos ir gamtos mokslų 
brandos egzaminų rezultatai rodo 
sisteminę problemą, kurią reikia 
spręsti kuo skubiau.

Apeliacijas dėl egzaminų rezul-
tatų abiturientai turi pateikti savo 
mokyklos vadovui per dvi darbo 
dienas nuo valstybinio brandos 
egzamino rezultatų paskelbimo 
datos.

Evelina JASIULIONYTĖ

Neblaivūs susimušė
Rugpjūčio 5 d., apie 20.30 Rokiškio r., Duokiškyje, prie parduo-

tuvės, neblaivų (2,85 prom. girtumas)  vyrą (gim. 1979 m.) sumušė 
neblaivus (1,75 prom. girtumas) vyras (gim. 1970 m.) ir neblaivi (nu-
sistatyti girtumą atsisakė) moteris (gim. 1978 m.).  

Įtariamieji sulaikyti. Vyrui (gim. 1979 m.) paskirtas ambulatorinis gy-
dymas.

Panevėžio vyriausiojo policijos komisariato inform.
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BRYDĖS

Pėsčiomis į šviesią ateitį. Katastrofos link

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Paskelbti daugumos valstybinių 
egzaminų rezultatai. Aišku, dar bus 
laiko rimtesnėms analizėms. Tačiau 
baisiausias rezultatas jau matyti pri-
kišamai: matematikos valstybinio 
brandos egzamino neišlaikė trečda-
lis kandidatų.

Plačiagerkliai interneto komen-
tatoriai kaip mat rado atpirkimo ožį 
– nuotolinį mokymą. Iš tiesų gi abi-
turientai to nuotolinio mokymo ra-
gavo tik pusę kovo, balandį ir gegu-
žę. Negi jūs tikite, kad dviejų su puse 
mėnesio trūkumas (motyvuotiems 
žmonėms, jei ką, juk visi abiturien-
tai bent teoriškai turėjo suvokti, kad 
ant nosies egzaminas) galėjo taip at-
siliepti rezultatams?

Iš tiesų matematikos niekas per du 
su puse mėnesio neišmoks taip, kad 
galėtų laikyti jos egzaminą. Be to, dvy-
liktosios klasės antrasis pusmetis tėra 
tik gerai išmoktų dalykų kartojimas. 
Išvados labai paprastos: kaip mokslei-
viai matematikos nemokėjo ketvirtoje 
ir dešimtoje klasėje, taip jos nemoka ir 
dvyliktoje. Ir toliau nemokės. Kodėl?

Nes labai populiari nuostata, kad 
integralų skaičiavimas praktiniame gy-
venime reikalingas nebent tuo atveju, 
kai į klozetą įmetami raktai. Va tada iš 
vielos ir lankstomas integralo ženklas 
jiems išsitraukti. Juokinga? Visai ne.

Matematikos gerai nebemoka jau 
mano karta, dabartiniai keturiasde-
šimtmečiai. Mat kažkokiems švietimo 
strategams maždaug apie 1995-uosius 
šovė tiesiog geniali mintis įvesti pro-
filiavimą. Matyt kokia literatė megztu 
sijonu, per klaidą patekusi į ministeri-
ją, mokykloje nesuprato matematikos. 
Tai ji pamanė, kad ir visi šalies moks-
leiviai turi būti skirstomi į humanitarus 
ir tiksliukus. O realiai taip nėra.

Ir aš esu vaikščiojantis pavyzdys:  
matematikos brandos egzaminą mano 
klasė 1997-aisiais laikė S lygiu (ne 
A, kaip šiandieniniai abiturientai). Ir 
mano, kaip ir daugelio klasiokų, atesta-
tuose įrašytas to egzamino dešimtukas. 
Mažiausias pažymys klasėje buvo 8.  
Tai daug ką pasako apie tai, kaip mes 
buvome mokomi. Ne 2,5 mėn. O nuo 
6-osios klasės: tikslingai ir kryptingai. 
Mes jau šeštokai žinojome, kad laiky-
sime matematikos egzaminą S lygiu. 
Į mūsų klasę buvo atrinkti gabiausi 
mokyklos šeštokai, 23 moksleiviai. 
Baigėme 22. Už tokį požiūrį dėkui 
jau į Amžinybę išėjusiam direktoriui 
Gediminui Matiekui (kuris neleido 
nei išskirstyti, nei profiliuoti matema-
tinės klasės moksleivių) ir mūsų ma-

tematikos mokytojai Anai Vasiljevai. 
Net kvailos minties neturėjome, kad 
galima kažkokio dalyko nesimokyti. 
Tiksliukai puikiai mokėsi istorijos, nes 
pas A. Garuolį kitaip nebuvo galima, 
puikiai rašė rašinius pas auklėtoją M. 
Petkuvienę, o humanitarai ir fiziką pas 
Z. Meškauską, ir chemiją pas D. Rama-
nauskienę sprendėme dešimtukams. 
Nes nei mokykla, nei tėvai iš mūsų ne-
darė neįgalių, negabių ar netalentingų. 
Ir namuose, parnešus ne dvejetą, o viso 
labo aštuonetą (kas daugelyje šeimų 
šiandien šventė), bent jau mūsų šei-
moje laukė labai rimti skandalai. Mat 
ir mokykloje, ir šeimoje buvo nuosta-
ta, kad vidurinis mokslas prieinamas 
vidutiniam statistiniam asmeniui. O 
jei nesugebi, esi arba durnius, arba tin-
ginys, arba ir tas, ir tas. Ir ši nuostata, 
deja, kad ir kaip mūsų jaunimėliui ir jų 
supertėveliams nepatiktų, yra teisinga. 
Nepatinka būti tinginiu ir durniumi, tai 
neverkit, kad veidrodis – egzaminas – 
yra kreivas. O darykit išvadas.

Daugelis kitų mokyklų nebuvo to-
kios principingos. Ten, pavyzdžiui, vie-
toj chemijos buvo galima ir Simpsonus 
ramiausiai žiūrėt. O ką, juk B lygis... 
Juk kai žmogui 17-ka, jis šventai tiki, 
kad gyvenime yra daug įdomesnių da-
lykų už išvestines ir pirmykštes funk-
cijas. Be to, jų gi niekada neprireiks. 
Aga, kaipgis... 2007 m. įstojau į Kauno 
technologijos universiteto Dizaino ir 
technologijų fakulteto neakivaizdines 
Pramonės inžinerijos (Žiniasklaidos 
inžinerijos krypties studijas). Mūsų, bū-
simųjų žiniasklaidos technologų, buvo 
priimta penkiolika. 2012 m. diplomus 
gavome... trys. 2013 ir 2014 m. fakulte-
te nebuvo išleista nė vieno žiniasklaidos 
inžinieriaus neakivaizdininko. Kodėl? 
Nes visi iškrito. Dėl matematikos, fi-
zikos, chemijos skolų. Mano iškritę 
kursiokai, vidurinę mokyklą baigę (ir 
privalomą egzaminą laikę, kad ir B 
lygiu) žmonės, nemokėjo sustatyti pa-
prasčiausios proporcijos, apskaičiuoti 
procentinės tirpalo koncentracijos, pa-
prasčiausių fizikos formulių. Dalykų, 
kurie inžinieriui reikalingi kasdien. Ką 
bekalbėti apie išvestinių, sukinio tūrio 
(o kaip kitaip apskaičiuosite, kiek vietos 
palikti judančiam mechanizmui), pir-
mykščių funkcijų skaičiavimą, elemen-
tarius tikimybių teorijos ir kombinatori-
kos pradmenis.

Kalbėkime tiesiai šviesiai: rinktis, 
kurių dalykų nesimokyti, mūsų vaikai 
yra per jauni. Aš ir pati iki vienuoliktos 
klasės šventai tikėjau, kad tapsiu gy-
dytoja. Dabar gi dvyliktokų dauguma 
neapsisprendę dėl profesijos. Kai kas 
savo paieškoms net vadinamuosius 
„tuščius metus“ renkasi. Kaip jie gali 
nuspręsti, kokių dalykų nereikės?

Per anksti padaryti sprendimai vė-
liau riboja pasirinkimo galimybes. To-
dėl ir verkiame, kad trūksta tiksliukų 
ir per daug mokinių renkasi socialines 
studijas. O ką bekalbėti apie nuostatą, 
kad aukštasis išsilavinimas turi būti 
prieinamas visiems. Tam buvo pri-
steigta velniai žino kiek universitetų. 
O paskui verkiam, kad kokybės nėra.

O iš kur ji bus, jei nuo pirmos klasės 
investuojama į pastatų šildymą, bet ne 
į mokslinę bazę. Kai kaimo mokykloje 
taikstomasi su bet kokiais mokymosi 
rezultatais, nes išeis „auksinis moki-

nys“ ir nebeliks klasės. Ir niekam ne-
kyla durnas klausimas – kam tokias 
„ant ribos“ klases apskritai laikyti? 
Kam už ausų, šventu mokyklos išsau-
gojimo tikslu, tempti už ausų, dova-
nokite, meškinus, kurių visas gebėji-
mas – ramiai išsėdėti 45 min.? Ir šitas 
meškinas įtiki, kad jis gali tapti aukštos 
klasės specialistu. O universitetui, ku-
riam mirtinai reikia krepšelio, belieka 
taip pat tuo patikėti...

Dar vienas kvailas dalykas, kuris 
yra mūsų visuomenės kelrodė žvaigž-
dė – sėkmės kultas. Puikiai išlaikei 
egzaminą – pasisekė, radai gerą darbą 
– pasisekė. Iš tiesų yra ne taip. Egza-
mino šimtuką nuo 99 balų iš tiesų gali 
skirti sėkmės faktorius. Bet šimtuką 
nuo neišlaikymo skiria ne sėkmė, o 
kryptingas dvylikos metų darbas. Me-
tas su tuo susitaikyti. Jei jūs netgi ne 
ta koja išlipote iš lovos, net jei du su 
puse mėnesio nieko nesimokėte, bent 
jau du trečdalius egzamino užduočių 
išspręsite. Kas kita, kai matematikos 
dvyliktokas nemoka suvis. O tikisi 
„praslysti“. Taip nebūna. Egzaminas ir 
sudarytas tam, kad „nepraslystų“. Nes 
jo pažymys lemia daug: ar mokysiesi 
valstybės finansuojamoje vietoje, ar iš 
tėvelių kišenės. Ir ši nuostata yra tei-
singa. Teisingas vertinimas ypač svar-
bus mūsų rajono vaikams, kilusiems iš 
šeimų, kurios negali sau leisti mokėti 
už vaikų mokslą. O kitiems metas nuo 
mažens įsikalti į galvą – nenori steng-
tis, vadinasi, mokėsi.  Nes jei nemokate 
groti pianinu, tai jums ne nesiseka juo 
groti, o tiesiog nemokate. Ir su mate-
matika taip pat: egzamino neišlaikėte, 
nes jos paprasčiausiai nemokate.

Mūsų vaikams nuo pat kūdikystės 
kemšama į galvą, kad jie yra Visatos cen-
tras, o gyvenimas yra vienas didelis ne-
sibaigiantis malonumas be jokių pastan-
gų. Pamokėlės žaidimų forma, pažymių 
nebuvimas iki ketvirtos klasės. Paskui 
amžini verkimai, kad pasenę mokytojai 
neįdomiai ir neaktualiai dėsto medžiagą. 
Bet matematikos vadovėlis, dovanokit, 
ne erotinis romanas ir ne kompiuterinis 
žaidimas, kad būtų įdomus paaugliui. 
Mokslas – tai darbas, kryptingas, nuo-
seklus darbas. Uždavinius mokomasi 
spręsti ne žaidimo, o sprendimo būdu. 
Pastangų būdu. Žodžio „reikia“ iš žody-
no dar niekas neišbraukė.

Dar viena didelė pasaka – susirask 
darbą, kuris tau patinka, ir tau nereikės 
dirbti. Gal jau metas pabaigti svaigti? 
Net jei labai myli, patinka, įdomu, dirb-
ti vis tiek reiks. Jaunieji mūsų piliečiai, 
sveiki atvykę į suaugusiųjų pasaulį: pa-
sakos baigėsi. Ir šie egzaminai brandos 
egzaminais vadinami ne veltui. Jie rodo 
jūsų pasirengimą ateiti į suaugusiųjų 
pasaulį. Kur nebėra rėksnių superma-
myčių, už kurių sijonų dvylika metų 
slėpėtės. Dabar jūs esate suaugę žmo-
nės. Kurie patys atsako už savo sprendi-
mus, pastangas. Sveiki atvykę į pasaulį, 
kuriame galioja priežasties ir pasekmės 
ryšys. Nesimokėte – neišlaikėte.

Aš nežinau, ką reiškia mokytis is-
toriją. Aš jos niekada nesimokiau taip, 
kaip daugelis įsivaizduoja (iki išnaktų 
kalant vadovėlio puslapius) nei mo-
kykloje, nei bakalauro, nei magistro 
studijų metu. Tačiau tai nereiškė, kad 
nereikėjo darbuotis lopeta pilkapynuo-
se prie Vievio, naktimis iš rusų kalbos 

versti Žano Le Gofo knygą (kurią bi-
blioteka kambariokei paskolino nak-
čiai). Ir nuo sėdėjimo archyvuose ieš-
kant duomenų apie Rokiškio žydus, ir 
nuo šimtų Seimo stenogramų vertimo 
rašant magistro darbą, ir nuo egzami-
nų laikymo, referatų rašymo niekas 
manęs, kaip ir kitų istorikų, neatlei-
do. Visa tai yra būtent tas darbas, kurį 
mano dėstytojas kompozitorius Gie-
drius Kuprevičius vadina mokymusi 
valdyti instrumentą.

Ir laikraščio leidyba yra toli gražu 
ne malonumas, o kasdienis darbas. Po-
kalbiai su dešimtimis pašnekovų, ėji-
mas į renginius savaitgaliais, kai norisi 
tiesiog patingėti. Užtat yra rezultatai. Ir 
jie kitaip, kaip tik dirbant, neatsiranda.

Kitas idiotiškas dalykas mūsų mo-
kyklose – tai lygiava. Kur dingo mate-
matinės, kitų dalykų sustiprinto moky-
mo klasės? Jos buvo panaikintos, neva 
mokiniai taip diskriminuojami. Iš tiesų, 
į jas buvo renkami motyvuoti vaikai. 
Tie, kurie iš tiesų nori mokytis. Ir nie-
kas jose nesvaigo, kad jei matematiką 
moki devintukui S lygiu, tai istoriją gali 
mokytis B lygio šešetui. Jei kuris nors 
moksleivis pradėdavo rinkti kurio nors 
dalyko šešetus, gaudavo griežtą auklė-
tojos įspėjimą – arba mokaisi žmoniš-
kai, arba būsi perkeltas į kitą klasę. Ar 
tų perkėlimų prireikė? Nebuvo nė vie-
no. Vadinasi, kai nori, galima mokytis. 
O dabar turime lygiavą. Ir jos rezultatus. 
Kai visi vienodi, nes vienodai nemoka.

Trečdalis neišlaikiusiųjų matema-
tikos – tai katastrofa. Kai kurie ko-
mentatoriai miauzgia, kad egzaminas 
per sunkus. Tuo tarpu ekspertai sako, 
egzaminas per lengvas. Tiesiog atėjo 
karta, kurios ketvirtosios klasės pa-
tikros bei dešimtos klasės egzaminų 
rezultatai grėsmingai artėjo nulio link. 
Tik paprastas ir banalus priežasties ir 
pasekmės ryšys, mieli ponai moks-
leiviai, tėveliai, mokytojai ir švietimo 
sistemos strategai. Jūsų visų dvylikos 
metų bendrų pastangų rezultatas. Pa-
sveikinkim vieni kitus, kaip toj dainoj.

Baisiausia, kad tokie rezultatai bus 
ilgam. Tai mūsų visų švietimo siste-
mos cirkų pasekmė. Ir šitos katastrofos 
priežastys vis dar nepašalintos. Ir net 
šalinti jų niekas nesiruošia. Toliau mo-
kykla verčiama socialinių paslaugų, 
nemokamų pietų teikykla, įvairiausių 
lygiavos entuziastų ideologijų ban-
domuoju poligonu. Viskuo, bet tik ne 
mokymosi (mokymoSI, o ne mokymo: 
mokytojas, nepaisant kai kurių asmenų 
įsitikinimų, visgi prievarta šiupeliu į 
makaulę žinių neprikrės) vieta. Užtai ir 
rezultatai tokie.

Vėl verksime, kad nėra inžinierių, 
technologų, mokslininkų, išradėjų. 
Vėl keiksimės, kad būriai nevykusių 
teisininkų, vadibybininkų, be klaidų 
sakinio neparašančių viešųjų ryšių spe-
cialistų po ketverių metų „studijų“ uni-
versitetuose tvindys Užimtumo tarny-
bą. O ką jiems daryti ir kur jiems dėtis?

Už šiuos „puikius“ rezultatus padė-
kokime tiems, kas rėkalioja, kaip svar-
bu išlaikyti kaime mokyklą su 7, 30 ar 
80 vaikų. Tiems, kurie neišsidėlioja 
prioritetų, ar mokykla turi būti švieti-
mo, ar socialinės integracijos įstaiga, 
kurioje ne skatinama lygiuotis į ge-
riausius, o visus reikia sulygiavinti iki 
žemiausius gebėjimus turinčių moks-

leivių. Tai ne mokyklos, o, vadinkime 
daiktus tikraisiais vardais, mokslo ir 
švietimo parodijos.

Išeitys labai paprastos. Nusiimti 
rožinius akinius, pirmiausia. Antra, 
suvokti, kad į rajono švietimo įstai-
gas po 7-erių metų ateis nebe 200-300 
vaikų, o maždaug 110 (geriausiu atve-
ju), o tai yra penkios pilnos klasės. Ir 
pagaliau ateina metas akivaizdiems, 
bet labai skaudiems sprendimams. 
Nustokime pradžiai žaisti kaimo švie-
timą. Akivaizdu, kad po 12-13 vaikų 
turinčios kaimo gimnazijos jau ilgai 
nebeištemps. Penkios klasės reikš tris 
„Romuvai“ ir dvi Seniesiems rūmams. 
Realiai, jau šiandien visus rajono 9-12 
kl. moksleivius pajėgi perimti Juozo 
Tumo-Vaižganto gimnazija. Viskas. 
Nebemėtykim resursų penkiomis gim-
nazijoms, nes netolimoje ateityje jų vis 
tiek nebeliks. Investuokim į vieną, bet 
stiprią gimnaziją, į jos laboratorijas, į 
mokytojus. Suprantu, tai labai skaudus 
sprendimas, bet jis jau akivaizdus. Jei 
rajono vadovams nepakanka stuburo 
priimti akivaizdžius sprendimus, tą 
tuojau padarys arba aukščiausia šalies 
valdžia, arba vaikų tėvai. Nebeverkim, 
kad taip sužlugdysim Pandėlį, Obelius, 
Juodupę ir Kamajus. Mes turime ap-
sispręsti, ko norime: ar vaikų ateities 
sąskaita gelbėti miestelius, ar duoti 
galimybę tų miestelių vaikams siekti 
žinių, kad jie galėtų pretenduoti ne-
mokamai mokytis šalies aukštosiose 
mokyklose.

Išsprendus šią problemą, bus išspręs-
tas mokinių „tempimas“ per klases: 
mokyklos savo išlikimo vardan nebe-
saugos tų, kurie nenori ir negali mo-
kytis. Taip nebus švaistomos valstybės 
lėšos, kai ketverius metus dresiravus, 
dovanokit, mešką, paaiškėja, kad egza-
minų išlaikyti ji vis dėlto nepajėgi.

Kitas svarbus dalykas: pripažin-
ti, kad su niekieno nepatvirtintomis 
ideologijomis, kaip socialinė vaikų, 
negalinčių mokytis pagal bendro-
jo lavinimo programą, „integracija“, 
su lygiava, su negalinčių mokytis ar 
nemotyvuotų vaikų „tempimu“ per 
klases patyrėme visišką fiasko. Baiki-
me žaisti ir žlugdyti jaunų žmonių li-
kimus. Galbūt su tam tikras psichines 
negalias turinčiu vaiku jo bendrakla-
siai gali kartu piešti ar žaisti krepšinį, 
bet tenka pripažinti, kad matematikos 
kartu mokytis, jiems, deja, nepavyksta. 
Ir tai nėra neįgalaus vaiko diskrimina-
cija. Tai tiesiog pripažinimas to, kas ir 
taip akivaizdu: neįgalus žmogus yra ne 
šiaip sau, o todėl, kad jis negali daryti 
tam tikrų dalykų. Juk vežimėlyje sė-
dinčio vaiko neverčiate kabinti užuo-
laidų – tai būtų pasityčiojimas. O štai 
versti psichikos, mokymosi sutrikimų 
turintį mokinį stebėti, kaip jo klasiokai 
sprendžia kvadratines lygtis, kurių jis 
nesupranta, dabar yra visai normalu. 
Geriausiu atveju, jam liepiama piešti 
gėlytes, blogiausiu – jo maištavimą, 
užuot mokiusis, stebi visa klasė. Ir tai 
nėra pasityčiojimas iš neįgalaus žmo-
gaus. Tai mūsų lygiaviniai burundukai 
vadina „integracija“.

Tokia katastrofa švietimo sistemo-
je ilgai tęstis nebegali. Šiemet dar ga-
lima kaltę dėl to sumesti nuotoliniam 
mokymui. O kuo bepasiteisinsime 
kitąmet?
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Neproginis pokalbis šiandieninės sielovados aktualijų beieškant...

Dr. Aldonai Vasiliauskienei (dešinėje) – skapiškėnų sveikinimai.

Dr. Aldonos Vasiliauskienės sodyboje – Lietuvos ir Ukrainos vėliavos. Unikalus Ukrainos istorijai skirtas muziejus yra Skapiškyje. Po koplystulpiu dešinėje – saujelė žemių, atvežtų iš Dievo tarno 
arkivyskupo Mečislovo Reinio palaidojimo vietos Vladimiro kalėjime. Pats 
kapas nėra žinomas.   

Skapiškyje – Mečislovo Reinio alėja.   

Veiksmas vyksta: Skapiškio bažnyčioje filmuojamas siužetas apie dr. Aldoną Vasiliauskienę.

Liepos 22-ąją į Skapiškį pakvietė unikali proga: dr. Aldonos Vasiliauskienės jubiliejus. Kiekvienam, besi-
dominčiam Lietuvos bei Ukrainos istorija, šis vardas puikiai žinomas. Pirmiausia, dėl unikalios tyrimų srities, 
tapusios Lietuvos-Ukrainos mokslininkų ir dvasininkų veikla. Dr. Aldona Vasiliauskienė – graikų apeigų ka-
talikų, kitaip dar unitų, bei vienintelio jų vienuolių ordino – bazilijonų – istorijos žinovė. Lietuvoje ši moksli-
ninkė žinoma mažiau, o štai Ukrainoje ji pripažinta, gerbiama ir cituojama. Mūsų šalyje ji žinoma unikaliomis 
konferencijomis tiek unitų istorijos, tiek apskritai religinio gyvenimo temomis. Ji – ir Dievo tarno arkivyskupo 
Mečislovo Reinio biografijos tyrinėtoja. Ir viena iš labai nedaugelio mokslininkų, galinčių pasigirti, kad buvo 
atverti ne tik Vladimiro (Rusija) kalėjimo, kur buvo kalinamas ir mirė arkivyskupas, vartai, bet ir archyvas. Iš 
ten parvežta daug vertingų dokumentų nuorašų, surinkta žinių. Apie ekspediciją į Vladimiro kalėjimą liudija ir 
saujelė žemių, parvežtų nuo bendro kapo, kuriame tarp tūkstančių nežinomų likimo brolių, ilsisi ir M. Reinio 
palaikai... Taigi nenuostabu, kad A. Vasiliauskienės jubiliejus tapo Skapiškio miestelio įvykiu. Paminėtu ne tik 
šv. Mišiomis, kurias aukojo mokslininkės bičiuliai kunigai Gediminas Jankūnas, Andrius Šukys bei Albertas 
Kasperavičius, bet ir smagiu pasisėdėjimu sodybos klėtelėje, vis pertraukiamu Lietuvos televizijos filmavimo 
grupės: apie mokslininkę filmavusiai laidos „Šventadienio mintys“ siužetą... Dovanų ir sveikinimų būta daug, 
tačiau didžiausia dovana ne tik mokslininkei, bet ir jos bičiuliams dvasininkams, kolegei mokslininkei Irenai 
Ramaneckienei, Skapiškio parapijiečiams, „Rokiškio Sirenai“ tapo vieni kitiems dovanotas laikas labai nuo-
širdžiam, prasmingam  pokalbiui itin aktualia šiandieninės sielovados tema: pasauliečių ir dvasininkų santy-
kiams, vienų ir kitų pareigoms Dievui, Bažnyčiai, bendruomenei... Šiame numeryje – įžanga į pokalbį, o   pačią 
diskusiją publikuosime ateinančiuose „Rokiškio Sirenos“ numeriuose. Nes pradėti pokalbį be jo konteksto 
nebūtų nei tikslu, nei sąžininga.

Proga – suvedusi 
draugėn ir nuėmusi 
įtampą
Kiekvieną pokalbį, ypač 

tokį svarbų ir aktualų, visuo-
met riboja laiko ir erdvės – es-
minių žmogiškosios būties di-
mensijų – rėmai. Progų, kurių 
metu galima suburti skirtingų 
profesijų, patirčių, amžiaus 
grupių žmones tokiam atvi-
ram pokalbiui, nėra daug. 

Pirmiausia, specialiai su-
derinti laiką tokiam pokalbiui, 
kuriame vienu metu dalyvautų 
net trys sielovadininkai kuni-
gai dr. Gediminas Jankūnas, 
teologijos licenciatas Andrius 
Šukys bei Albertas Kaspera-
vičius ir dvi mokslininkės: 
Aldona Vasiliauskienė ir Irena 
Ramaneckienė,  būtų gana su-
dėtinga: jie turi gausybę darbų. 

Susirašinėjant ar bendraujant 
šiuolaikinėmis ryšio priemo-
nėmis – dingtų nuoširdumo, 
atvirumo atmosfera ir diskusijų 
galimybė.

Konferencijos ar kitokia 
oficiali aplinka įpareigotų ir 
kaustytų kitus pokalbio daly-
vius: Skapiškio parapijiečius. 
Kurių pamąstymai puikiai 
iliustravo šiandieninės Lietu-
vos Katalikų bažnyčios aktua-
lijas: perėjimą iš liaudies kata-
likybės, „sutvarkyto kataliko“, 
formalaus dalyvavimo parapi-
jos veikloje, paslaugų teikėjo 
– gavėjo santykio, iki šiandi-
nieninių sielovados aktualijų. 
Parapijiečių dalyvavimas šioje 
diskusijoje buvo svarbus dar ir 
tuo, kad jie leido akivaizdžiau 
išsluoksniuoti skirtingas tikin-
čiųjų kartas: nuo vyresniųjų, 

kuriems dvasininkas prilygi-
namas Dievo vietininkui Že-
mėje, kurie buvo savo tėvų iš-
mokyti dvasininkams bučiuoti 
rankas, iki šiandieninių vidu-
tiniojo amžiaus žmonių, už-
auginusių vaikus ir dabar ieš-
kančių savo santykio su Dievu 
ir Bažnyčia. Daug ką apie šių 
žmonių santykį su savuoju 
sielovadininku liudija vienos 
parapijiečių nuostaba išgirdus 
draugiškai, neformaliai ben-
draujančius, juokaujančius 
dvasininkus. Akivaizdu, kad 
smagus pasibendravimas prie 
vaišių ir diskusijų stalo, kol 
Lietuvos televizijos filmavi-
mo komanda kvietėsi pokal-
biams šventės kaltininkę ir jos 
svečius dvasininkus, šiek tiek 
nuėmė įtampos ir formalumo 
kiautą: parapijiečiai išdrįso 

atviriau reikšti savo mintis ir 
pastebėjimus.

Ir aplinka tam draugiš-
ka: jaukus dr. Aldonos Va-
siliauskienės ukrainistikos 
muziejus. Aplinka ir akade-
miška: tarp gausybės knygų, 
diplomų, vertingų bazilijonų 
istorijos artefaktų. Kartu tai 
ir jaukus kambarys, kuriame 
diskusijai susėsta prie ap-
valaus stalo. Be išankstinių 
nuostatų, išmoktų „teisingų“ 
atsakymų, autoritetų nuomo-
nės svorio ir dominavimo. 
Be blaškymosi, skubėjimo, 
telkiant dėmesį svarbiai dis-
kusijai. Atsiveriant ir skau-
duliams: ir tuštėjančioms 
bažnyčioms, ir parapijų tapi-
mo aptarnaujamomis su nebe 
nuolatos gyvenančiu, o tik 
atvažiuojančiu dvasininku, 

patirtims.

Karta, kurios žmonių 
parapijose mažiausia
Kunigai G. Jankūnas, A. 

Šukys bei „Rokiškio Sirenos“ 
žurnalistė Lina Dūdaitė-Kra-
likienė priklauso dabartinių 
keturiasdešimtmečių kartai. 
Kuri religiniu atžvilgiu iš es-
mės vadinama prarastąja.  Jos 
žmonių bažnyčioje yra bene 
mažiausia. Nors ji yra labai 
aktuali dėl savo veiklumo, bu-
vimo „šiandien“ ir Bažnyčios 
ateities. Juk būtent keturias-
dešimtmečiai yra šeimų tėvai, 
kurių pareiga tikėjimą per-
duoti savo vaikams. Kertinis 
klausimas: kaip perduoti tai, 
ko nesi pats gavęs, arba gavęs 
tai, kas netenkina, nepilna? 

Kartu tai ir sunki karta: jos 
jau netenkina liaudiškosios 
katalikybės „kaip radom, taip 
ir paliksim“. Tai žmonės, ku-

rie baigė jau Nepriklausomos  
Lietuvos aukštąsias mokyklas, 
kuriose buvo dėstoma nemažai 
su religija susijusių dalykų. 

Šie žmonės jau tiki kitaip: 
ne todėl, kad tiesiog „reikia“. 
Jie nebenori būti formalių ap-
eigų dalyviai, o tradicijose pir-
miausia ieško prasmės.

Jie šiandien susiduria su 
sekuliaraus pasaulio iššūkiais: 
augančiu gyvenimo kartu atve-
jų, skyrybų skaičiumi, paieška 
atsakymų į aktualiausius krikš-
čionybės etikos klausimus. At-
sakymams į šiuos klausimus 
jau svarbus pakitęs dvasinin-
ko ir parapijiečių ryšys: nebe 
paslaugos tiekėjo-gavėjo, o 
sielovadininko. Apie tai, ko 
skirtingos kartos tikisi iš savo 
dvasininko, ką pasiryžę duoti 
savo parapijai – kitame „Ro-
kiškio Sirenos“ numeryje.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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AUGALAI

• Žieminę, švedišką kvietrugių 
sėklą Sequenz. Nereikli 
nederlingoms, rūgščioms dirvoms. 
Kur neauga kviečiai, ši veislė 
puikiai tinka. Puikiai žiemoja, 
neaukštaūgė, atspari ligoms 
ir išgulimui, pasižymi dideliu 
derlingumu. Tel. 8 699 41 881. 
Rokiškis

Bičių laikytojai kviečiami nuo 2020 
m. rugpjūčio 1 d. iki 2020 m. rugsėjo 
15 d. teikti paraiškas paramai už papil-
domą bičių maitinimą gauti. Į finansa-
vimą gali pretenduoti bičių laikytojai, 
kurių bičių šeimos registruotos Ūkinių 

gyvūnų registre, ir žemės ūkio valdos valdytojai 
arba partneriai, savo valdą įregistravę Žemės ūkio ir 
kaimo verslo registre. Duomenis apie turimą bičių 
šeimų skaičių bičių laikytojai turi atnaujinti kasmet, 
prieš teikdami paraišką.

Paraiškas galima teikti savivaldybės adminis-
tracijos žemės ūkio skyriuje, 606 kabinete (tel. (8 
458) 51 686), 705 kabinete (tel. (8 458) 51 885).

Užs. 1080

BALDAI

• Lono firmos čiužinį. 90x200 cm, 
dviejų pusių, viena minkšta, kita 
kieta. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 626 46 983. Rokiškis
• Geros būklės sofą, neišgulėta, yra 
dėžė patalynei. Taip pat senovinę 
kraičio skrynią (kuparą), skrynią. 
Tel. 8 611 05 828. Rokiškis
• Praustuvą su keramikiniu stovu ir 
ketaus orkaitę. Obeliai.  
Kaina 30 Eur. Tel. 8 677 79 571. 
• Dviaukštę lovą su stalčiais 
patalynei. Skambinti po 17 val. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 672 38 134. 
Rokiškis
• Nebrangiai rašomąjį stalą su daug 
stalčių. Pasiimti patiems. Kaina 
derinama. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 612 61 447. Rokiškis
• Tulpės formos kriauklę. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 616 18 300.  
Rokiškis
• 3 dalių sekciją. Kaina 168 Eur. 
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Dvi lovas, jungiamos kampu. 
Kaina 125 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Išskleidžiamą tachtą. Kaina 93 
Eur. Tel. 8 685 42 153.  
Rokiškis
• Viengulę lovą. Galima išmontuoti. 
Kaina 72 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Dvigulį fotelį su nedidele dėže 
patalynei. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Sofą-lovą. Plati, su dėže 
patalynei. Kaina 135 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Sofą-lovą. 140 cm pločio, su dėže 
patalynei. Kaina 87 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Elektrinę viryklę su elektrine 
orkaite bei griliumi.  
Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• Naudotą dujinę viryklę, geros 
būklės, viskas veikia. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 674 12 217.  
Rokiškis
• Naują, 3000 W vandens šildytuvą, 
montuojamą prie kriauklės. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 610 17 664.  
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Automobilinį CD grotuvą SONY 
CDX-M600R. MP3, atverčiamas. 
Dvigubas ekranas, spalvotas. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 647 55 957.  
Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą 
Panasonic CQ-C1405N. MP3, 
AUX. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą AEG 
CS MP 530 IR. USB, MP3. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 647 55 957.  
Rokiškis
• Labai geros būklės, automobilinį 
CD grotuvą JVS KD-R711. MOS-
FET, WMA, MP3, AUX, USB. 
50W/4. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• CD grotuvą Panasonic CQ-
C7303N. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą 
Kenwood KDC-4047U. MP3, 
WMA, AAC, AUX, USB. 50W-4. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 647 55 957. 
Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą 
Pioneer. USB. AUX. WMA. MP3. 
AAC. Mosfet 50w x 4. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 647 55 957.  
Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą PLUS2 
P2-3030. MP3. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Baltą su ragiukais 5 mėn. ožkytę. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 640 21 914. 
Rokiškis
• Galingą kirpimo mašinėlę 
gyvuliams. Dvi atskiros baterijos, 
kroviklis. Yra kosmetinių defektų, 
bet veikia labai gerai, kokybiška. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 626 33 870. 
Rokiškis
• Veršingą telyčaitę. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 671 55 706. 
Rokiškis
• Rokiškio raj., Obelių sen., 
Zarinkiškių kaime trijų veršių 
karvę. Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 630 23 272.
• Mėsinius paršelius. Atjunkyti . 
Tel. 8 607 51 525. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Grūdų malūną (girninis). 
Senoviško, girninio malūno, 
mažesnė kopija. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Malkas. Skaldytos, mažais 
kiekiais. Atvežu. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Avių šeimynėlę. Dvi mamytes ir 
dvi dukrytes. Ir motociklą 107 kub. 
cm. Tel. 8 611 23 619.  
Rokiškis
• Du verpimo ratelius.  
Tel. 8 606 46 501. Rokiškis
• Motobloko Neva variklį. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 610 17 664.  
Rokiškis
• Įvairias malkas nedideliais 
kiekiais, vežu mašinine priekabele 
po 2 m. Yra ir atraižų. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 684 02 839.  
Rokiškis
• Šiemet suktus šieno ritinius, yra 
apie 30 vnt. Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 645 87 229. Rokiškis
• Be trašų užaugintus, ekologiškus, 
žieminius česnakus. Kaina 4 Eur. 

• Atsakinga 49 metų moteris 
gali prižiūrėti senyvą ar neįgalų 

žmogų jo namuose, galėčiau dirbti 
virtuvėje pagalbine ar melžti karves 
ūkyje. Turiu patirties.  
Tel. 8 602 53 978. Rokiškis
• Reikalingas sunkvežimio 
vairuotojas, turintis CE kategorijos 
vairuotojo pažymėjimą ir 95 kodą. 
Tel. 8 612 61 287. Rokiškis
• Reikalingas vadybininkas (-ė) su 
aukštuoju išsilavinimu. Darbas su 
personalu. Informacijos teikimas 
telefonu, el.paštu, tiesiogiai. 
Dokumentų tvarkymas. Pagalba 
įmonės darbuotojams. Tvarkos 
priežiūra ir kiti pavesti darbai. CV 
siųsti: cv@laudenta.lt. Kaina 760 
Eur. Tel. 8 675 88 814.  
Rokiškis
• Reikalingas statybininkas 
įvairiems darbams.  
Tel. 8 603 64 685. Rokiškis
• Ieškau apdailininko, gebančio 
atlikti vidaus apdailos darbus.  
Tel. 8 603 64 685. Rokiškis
• Darbo pobūdis: sodybos pastatų 
ir teritorijos priežiūra (pvz. 
šlavimas, žolės pjovimas, sniego 
kasimas); Tvarkos užtikrinimas. 
Reikalavimai: Atsakingumas; 
Sąžiningumas; Pareigingumas; 
Tvarkingumas; Nagingumas; 
Nuosavas transportas.  
Tel. 8 699 88 334. Rokiškis
• Ieškomas mechanizatorius-
operatorius darbui traktoriais 
ir kombainu, taip pat įvairiems 
technikos remonto darbams. Darbo 
vieta 12 km nuo Rokiškio kelyje 
Rokiškis - Juodupė.  
Tel. 8 620 75 675. Rokiškis

KITA

Tel. 8 624 20 809. Rokiškis
• Sausas, daugiausia beržines 
malkas. Kaina 20 Eur/erdv.m. 
Jūžintų sen. Rageliai. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 686 07 834. 
• Medienos atraižas. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Naują nerūdijančio plieno puodą, 
konservų gamybai. Siunčiu ir paštu. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 684 20 231. 
Kupiškis
• Naudotas svarstykles, 0-500 kg. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 676 93 391. 
Rokiškis
• Pjautą medieną stogo darbams. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Visiškai naują šildymo katilą 
Kalvis KO 2A (kairinis).  
Tel. 8 621 31 995. Rokiškis
• Būdą nedideliam arba vidutinio 
dydžio šuniui. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 612 17 377. Rokiškis
• Sauskelnes suaugusiems, 
pakuotės kaina 8 Eur.  
Tel. 8 608 32 153. Rokiškis
• Naują, nenaudotą, cirkuliacinį 
siurblį U25-60/180 Thermomag. 
Kaina 27 Eur. Tel. 8 610 49 507. 
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Žieminius česnakus. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 601 07 545. 
Rokiškis
• Ekologiškas obuolių sultis.  
Tel. 8 620 36 503. Rokiškis
• Česnakus 4 Eur/kg. Kaina 4 Eur. 
Tel. 8 685 14 688. Rokiškis
• Medų. Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 685 14 688. Rokiškis
• Juoduosius serbentus. Didelės, 
saldžios uogos, litras 1,50 Eur.  
Tel. 8 675 38 370. Rokiškis
• Žieminius česnakus. Kaina: 1 kg - 
4 Eur. Tel. 8 611 68 512.  
Rokiškis
• Juoduosius serbentus. Išsiskinti 
patiems. Tel. 8 698 86 898. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Saugotą ir mylėtą telefoną 
Huawei P9 lite. Dovanų pridėsiu 4 
dėkliukus. Kaina derinama. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 681 66 505.  
Rokiškis
• iPhone 7. 32 GB, juodas. Domina 
keitimas. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
mobilųjį telefoną iPhone 6, 16GB. 
Spalva Rose Gold. Dokumentai, 
dėžutė, dėkliukas, ausinės. Domina 
keitimas. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
mobilųjį telefoną iPhone 7, 32GB. 
Spalva Rose Gold. Dokumentai, 
dėžutė, dėkliukas. Domina 
keitimas. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį 
telefoną iPhone 5S, 16GB. Spalva 
auksinė. Yra dokumentai, dėžutė, 
dėkliukai. Domina keitimas. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 647 55 957.  
Rokiškis
• Geros būklės,mobilųjįtelefoną 
iPhone 7, 128GB. Spalva Rose 
Gold. Dokumentai, dėžutė, 
dėkliukas. Domina keitimas. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 647 55 957. 
Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį 
telefoną iPhone 6s, 32GB. Spalva 
auksinė. Kroviklis. Domina 
keitimas. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilų 
telefoną iPhone 6s, 16GB. Spalva 
sidabrinė. Kroviklis, dėkliukai. 
Domina keitimas. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Pilnai veikiantį telefoną Samsung 
Galaxy Core Prime, su dėkliuku. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 648 35 513. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 20 a sklypus Jakšto ir Janulionio 
gatvėse. Visos komunikacijos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Namą Pandėlyje. Apšiltintas, 
plastikiniai langai, ūkinis pastatas, 
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Vežame žemę, 
gruntą. 

Tel. (8-677) 78512

Žemės kasimo darbai 
mini ekskavatoriumi. 

6 a žemės sklypas. Kaina derinama. 
Kaina 8990 Eur. Tel. 8 684 75 880. 
Rokiškis
• Namą-sodybą. Yra ūkiniai 
pastatai, pirtis, autentiškas rūsys, 
lauko tualetas, garažas (su duobe), 
tvenkinys. Lauciūnų k., Rokiškio 
r. Atstumas iki Rokiškio - 12 km. 
Žemė: namų valda 69 a. Sodyboje 
erdvus kiemas, kurio centre yra 
tvenkinys. Kaina 11000 Eur.  
Tel. 8 651 98 478. Rokiškis
• Dviejų aukštų mūrinį gyvenamąjį 
namą su mansarda Gedimino g, 

statytą 1981 m. Bendrasis plotas 
189 kv. m, gyvenamasis plotas 
69,5 kv. m. Rūsys 41 kv. m. 6 
kambariai, iš jų 4 - miegamieji. 2 
pagalbinės patalpos, 2 san. mazgai. 
Papildomas tel. nr. 861223140.  
Tel. 8 625 62 833. Rokiškis
• 3 kambarių butą Rokiškyje (76,4 
kv. m), 2 aukštas.  
Tel. 8 609 17 954. Rokiškis
• Sodybą Juodupės seniūnijoje, su 
58 a sklypu. Atlikti geodeziniai 
matavimai, tarp miškų, ramioje 
vietoje. Yra 15 a tvenkinys, šulinys, 
nauja, didelė pavėsinė, didelis 
mūrinis ūkinis pastatas. Naujas 
lauko tualetas. Kaina 10900 Eur. 
Tel. 8 621 89 438. Rokiškis
• Sodybos pastatus (gyvenamą 
namą, klėtį, tvartą, pirtį) 
nugriovimui. Tel. 8 650 97 026. 
Kupiškis
• Tvarkingą 3 kambarių butą 
Juodupės centre, Tekstilininkų g. 1 
aukštas. Bute pakeisti langai, durys, 
vonia, yra 2 rūsiai, suremontuota 
laiptinė, puikūs kaimynai, vieta 
automobiliui, uždaras kiemas 

vaikams. Kaina 12000 Eur.  
Tel. 8 622 59 661. Rokiškis
• Du sodo sklypus Uljanavos 
kaime. Yra šulinys, įvestas trifazės 
elektros instaliacijos įvadas, 
vaismedžiai, sklypas tinka namo 
statybai, geras privažiavimas.  
Tel. 8 679 88 055. Rokiškis
• Vieno kambario butą ketvirtame 
aukšte, P. Širvio g. Rokiškyje. 
Įstiklintas balkonas, vonia ir 
tualetas atskirai. Reikia remonto. 
Tel. 8 686 71 439. Rokiškis
• Pavėsinę 3×3, su baldais. Su 
rimtu pirkėju kaina derinama. 
Kaina 680 Eur. Tel. 8 686 23 372. 
Rokiškis
• Pusę namo su 9 arų žemės sklypu 
Rokiškyje, Laukupio gatvėje. 
Pakeistas stogas, plastikiniai langai, 
ūkiniai pastatai, galimybė įsivesti 
vandentiekį ir kanalizaciją, sklypas 
aptvertas, atskiras įėjimas. Kaina 
derinama. Kaina 15000 Eur.  
Tel. 8 662 78 288. Rokiškis
• Naują sodybą Sodeliuose, 50 a 
žemės sklypas, plius padarytas 
projektas naujo namo statybai, 
netoli pagrindinis kelias, labai 
gera vieta ramiam gyvenimui ir 
susisiekimui. Kaina 15000 Eur.  
Tel. 8 606 76 601. Rokiškis

• Sodą jaukioje kaiminystėje, su 
2 kambarių (19 kv. m) mūriniu 
nameliu. Viduje yra krosnelė, 
šildymas kietuoju kuru. 6,15 a 
sklypas sodų bendrijoje Dobilas, 
adresu Rokiškio r., Uljanavos k., 
Tulpių g. 4. Kaina 4000 Eur.  
Tel. 8 676 58 033. Vilnius
• Tvarkingą 1 kambario butą Vilties 
g. Plotas 37 kv. m, mūrinis namas, 
antras aukštas, didelis balkonas, su 
baldais. Kaina 20500 Eur.  
Tel. 8 617 15 069. Rokiškis
• Dalį namo Rokiškyje, Pergalės 
g. 120 kv. m,  itin erdvi svetainė 
sujungta su virtuve, patalpą šildo 
jaukus židinys. Namas buvo 
įrengtas sau. 6 a žemės sklypas. 
Kaina 38800 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Butą Laibgaliuose. Tik 7 min. 
iki Rokiškio. 2 kambariai, 57 kv. 
m,  mūrinis namas. šarvo durys, 
plastikiniai langai. Butui reikia 
remonto. Šildymas kietuoju kuru, 
yra vonia. Butui priklauso rūsys, 
ūkinis pastatas. Kaina 6800 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Sodybą prie miško, Rokiškio raj., 
Juodupės sen. Erdvus 58 a sklypas, 
suformuotas atlikus geodezinius 
matavimus, 15 a tvenkinys. Nauja 

pavėsinė, sūpynės bei smėlio dėžėį 
vaikams. Kaina 10900 Eur.  
Tel. 8 621 04 666. Rokiškis

NUOMA

• Nuo rugpjūčio 15 dienos bus 
nuomojamas erdvus, tvarkingas 2 
kambarių butas 4 aukšte, Vilties 
g. Kaina 150 Eur/mėn. + už 2 
mėnesius depozitas.  
Tel. 8 617 42 291. Rokiškis
• Išnuomoju 1 kambario butą 
Vilties g. (37 kv. m), antras aukštas, 
su baldais. Tel. 8 614 86 763. 
Rokiškis
• Ieškau vieno kambario buto 
išsinuomoti. Esu be žalingų įpročių, 
tvarkingas. Tel. 8 679 57 645. 
Rokiškis
• Ieškomas garažas nuomai. Bus 
laikoma automobilinė priekaba, 
jeigu neatsiliepsiu palikite žinutę. 
Tel. 8 646 04 047. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti 2 kambarių 
butą su baldais ilgesniam laikui. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 639 42 455. 
Rokiškis

PASLAUGOS
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Laisvės g.13 m m Vilkikų DAF, MB, SCANIA,
 MAN, VOLVO remontas;
m m Žemės ūkio technikos remontas;
m m Statybinės technikos remontas
 ir kompiuterinė diagnostika;
m m DPF ir Adblue sistemų remontas.
m m Galios didinimas.
m m Eksploataciniai skysčiai,
 atsarginės dalys, alyvos 
visai technikai.

Sutarus atvykstame į vietą.
Bajorų k., Rokiškio raj.
Tel. (8-626) 24900; (8-693) 33878
uabmuhama@gmail.com

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 
7330/0001:0072) esančio Rokiškio r. sav., Jūžintų 
sen., Giriūnų k. savininkę G. P., kad R. Ragausko In-
dividualios veiklos Nr. 605263 matininkas Robertas 
Ragauskas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-
2009) 2020-08-27 8:00 vykdys žemės sklypo (ka-
dastro Nr. 7330/0001:0324), esančio Rokiškio r. sav., 
Jūžintų sen., Giriūnų k., ribų ženklinimo darbus.                               

Prireikus išsamesnės informacijos, 
prašome kreiptis į Robertą Ragauską 

adresu: Šimtmečio g. 2, Kupiškis, 
el. paštu r.ragauskas89@gmail.com 

arba telefonu 862370199 

• Medžių genėjimas, žolės 
pjovimas, krūmų pjovimas, 
gyvatvorių formavimas, medžių 
kirtimas, malkų ruošimas, lapų 

grėbimas, obuolių surinkimas 
ir išvežimas, žemės dirbimas, 
greideriavimas. Tel. 8 605 26 260. 
Rokiškis
• Karpome, formuojame 
gyvatvores, dekoratyvinius augalus. 
Genime, smulkiname šakas, 
pjauname pavojingai augančius 

medžius. Tel. 8 644 41 260. 
Rokiškis
• Stogų, sienų dangos, lietaus 
surinkimo sistemos. Greitai ir 
kokybiškai dengiame stogus, 
atliekame skardinimo darbus, 
gaminame skardos lankstinius, 
tvoras, tvoralentes. Jaunystės g. 12, 
(8-673) 85181. Tel. 8 683 48 737. 
Rokiškis

PERKA

• Perku antikvariatą, sendaikčius, 
militaristiką, senus dokumentus, 
nuotraukas, apdovanojimus, 
pinigus. Tel. 8 610 21 765.  
Rokiškis
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Ieškokite  prekybos centruose!
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08 05:05 Šoka Lietuva 

05:15 Seselė Beti
06:00 Himnas
06:05 Klausimėlis
06:20 Pasaulio puodai
07:15 Bebė ir Tina. 
Beviltiškai užkerėti
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
11:45 Prie Gangos su Sue 
Perkins
12:40 Lotynų Amerikos 
platybėse
13:25 Jaunasis 
Montalbanas 
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 Smūgis žemiau 
juostos 2
00:10 Atgal į ateitį
02:05 Dabar tavo eilė
03:35 Atspindžiai
04:00 Šoka Lietuva
04:10 Bebė ir Tina. Beviltiškai 
užkerėti

05:10 Naujakuriai
06:30 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:00 Bakuganas. Kovos 
planeta 
07:30 Ilgo plauko istorija 
08:00 Galingasis 6 
08:30 Kitsy 
09:00 Sveiki atvykę 
09:30 Maisto kelias 
10:30 Penkių žvaigždučių būstas
11:00 Gnomai

12:40 Druska brangesnė už auksą
14:20 Žiurkių lenktynės
16:45 Ekstrasensų mūšis 
18:30 TV3 žinios
19:30 Garfildas 2
21:10 Pirmoji eskadrilė
00:05 Markas Feltas. Žmogus, 
sugriovęs Baltuosius rūmus
02:05 Dešimt su puse
05:00 Naujakuriai 

05:05 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
06:55 Stivenas Visata 
07:40 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas 
08:05 Ogis ir tarakonai 
08:25 Monstrai prieš ateivius 
08:50 Tomo ir Džerio šou 
09:15 Neramūs ir triukšmingi 
09:40 Tinginių miestelis 
10:05 Volisas ir Gromitas. 
Kiškiolakio prakeiksmas

11:50 Trys nindzės imasi veikti
13:35 Ponas Bynas 
14:40 Vagis policininkas
16:35 Auksinis berniukas
18:30 Žinios
19:30 Kaip prisijaukinti 
slibiną
21:25 Klasės susitikimas. 
Berniukai sugrįžta!
23:30 Asai
01:30 Pabėgimo planas 2

06:30 Pričiupom! 
07:30 Juodasis sąrašas 
08:30 Lituanos Locos
10:00 Geriausi šuns draugai
10:30 Nepaprastos žmogaus 
galimybės 
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 
16:05 Ekstrasensų mūšis 
18:20 Kas žudikas? 
19:30 Jūrų pėstininkai 
20:30 Juodasis sąrašas 
21:30 Ketvirtojo Reicho 
aušra
23:35 Pelkių pabaisa
01:20 Kriminalinė Maskva 
02:10 Mobilusis

05:35 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 „Netikėtas teisingumas“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 Pinigų karta
17:00 Gyvenimas
18:00 Žinios
18:30 „Šerloko Holmso ir 
daktaro Vatsono nuotykiai. 
Mirtinas susirėmimas“ 
20:00 Žinios
20:30 „Gluchariovas“ 
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
00:00 Skonio reikalas
01:00 „Netikėtas teisingumas“ 
02:50 „Šerloko Holmso ir 
daktaro Vatsono nuotykiai. 
Mirtinas susirėmimas“ 
04:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
05:20 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi
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9 06:00 Himnas
06:05 Beatos virtuvė
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis
08:00 Į sveikatą! 
08:30 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite
09:00 Brolių Grimų 
pasakos. Princas su lokio 
gaurais
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Neatrasti Kolumbijos 
kampeliai
12:50 Serengetis
13:50 Puaro
15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai. 
Istorinė publicistika
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 Otilijos fon Faber-Kastel 
istorija
23:00 Sangailės vasara
00:30 Kino žvaigždžių alėja. 
Flečas
02:05 Romų genocido dienai. 
Juodasis paukštis. Romų genocido 
atmintis
03:00 Dokumentinė istorinė laida 
„Lietuvos kolumbai“
03:55 Šventadienio mintys
04:20 Smūgis žemiau juostos 2

05:25 Naujakuriai 
06:30 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:00 Bakuganas. Kovos

09:40 Tinginių miestelis 
10:05 Pramuštgalviai iškylauja
11:40 Tėčio dienos stovykla
13:30 Policininkai ir 
Robersonai
15:25 Adamsų šeimynėlė
17:30 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Jupiterė. Pabudimas
22:00 Išžudyti visus
23:55 Klasės susitikimas. 
Berniukai sugrįžta!

06:30 Baltijos galiūnų 
komandinis čempionatas. 
Žagarė
07:30 Juodasis sąrašas 
08:30 Tauro ragas
09:00 Galiūnai. Pasaulio rąsto 
kėlimo čempionatas. 
Panevėžys
10:00 Geriausi šuns draugai 
10:30 Nepaprastos žmogaus 
galimybės 

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 
16:05 Ekstrasensų mūšis 
18:20 Lemtingi skambučiai 
19:30 Jūrų pėstininkai 
20:30 Juodasis sąrašas 
21:30 Narkotikų prekeiviai. 
Meksika 
22:45 Sūnus paklydėlis 
23:40 Fargo 
01:45 Ketvirtojo Reicho 
aušra
03:25 Pelkių pabaisa

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 „Netikėtas teisingumas“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 Kryptys LT
17:00 Dekonstrukcijos su 
Edmundu Jakilaičiu
18:00 Žinios
20:30 „Moteriškas apiplėšimas” 
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:00 Dekonstrukcijos su 
Edmundu Jakilaičiu
01:00 „Netikėtas teisingumas“
02:50 „Šerloko Holmso ir 
daktaro Vatsono nuotykiai. 
Tigro medžioklė“ 
04:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
05:20 Mažos Mūsų 
Pergalės

 planeta 
07:30 Ilgo plauko istorija
08:00 Galingasis 6 
08:30 Kitsy 
09:00 Ūkio šefas 
10:00 Pasaulis pagal moteris 
11:00 Žalioji byla 
11:30 Daktaras Dolitlis
13:10 Romanas su brangakmeniu
15:20 Eragonas
17:25 Tai – mes 
18:30 TV3 žinios
19:30 Kodas: L.O.B.I.A.I. 
Paslapčių knyga
22:00 Septynios seserys
00:35 Iksmenai. Apokalipsė

06:50 Stivenas Visata 
07:35 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas
08:00 Ogis ir tarakonai 
08:25 Monstrai prieš ateivius 
08:50 Tomo ir Džerio šou 
09:15 Neramūs ir triukšmingi 
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:15 Džesika Flečer
10:00 Miuncheno 
kriminalinė policija 
10:45 Hadsonas ir Reksas
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius
13:00 Įdomiosios atostogos
14:00 Žinios
16:30 Šoka Lietuva
16:45 Seselė Beti
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 Ekspedicija „Nuo 
Baltijos iki Bengalijos“
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. 
Kostiumuotieji
23:45 Čikagos policija 4 

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
04:50 Dienos tema 
05:15 Seselė Beti

06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai
06:55 Žuvėliokai
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
21:57 TV3 orai
22:00 Siuntėjas
23:55 Majų baikerių klubas
01:15 Einšteinas
02:05 Legendos
02:55 Imperija
03:50 Majų baikerių klubas
05:00 Kietuoliai
05:20 Naujakuriai

06:30 Iš širdies į širdį 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
10:00 Kalnietis 
11:00 Kvailiai šėlsta 
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 Siuvėjas iš Panamos
00:45 Mirtinas ginklas 
01:35 Išžudyti visus
03:05 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
04:35 Kalnietis

06:00 CSI. Majamis 
06:55 Mano virtuvė geriausia 
08:00 Sudužusių žibintų gatvės 
08:55 Ekstrasensai tiria 
09:55 Kobra 11 
10:55 Reali mistika 
11:55 Nusivylusios namų 
šeimininkės 
12:55 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Sudužusių žibintų 
gatvės 
16:00 Ekstrasensai tiria 
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 

18:30 CSI. Majamis 
19:30 Greitojo reagavimo 
būrys 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Viską prisiminti
23:20 Jūrų pėstininkai 
01:10 Narkotikų prekeiviai. 
Meksika 
02:10 Sūnus paklydėlis 
02:55 Nusivylusios namų 
šeimininkės 
03:40 Visa menanti

05.30 Šiandien kimba
06.30 Kaimo akademija
07.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
08.00 Pinigų karta
08.30 Pagaliau savaitgalis
09.00 Kaimo akademija
09.30 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
10.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
11.00 „Reali mistika“
12.00 TV parduotuvė

12.15 Keliauk su reporteriu
12.30 Kaimo akademija
13.00 Partizanų keliais
13.30 Pagaliau savaitgalis
14.00 „Paslaptys“ 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 Laikykitės ten. Pokalbiai
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Paslaptys“ 
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 Laikykitės ten. Pokalbiai
00.30 „Reali mistika“ 
01.30 „Paslaptys“ 
02.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03.20 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
04.00 Alfa taškas
04.25 Kaimo akademija
04.45 „Reali mistika“
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11 06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:15 Džesika Flečer
10:00 Miuncheno 
kriminalinė policija 
10:45 Hadsonas ir Reksas
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Daiktų istorijos
13:00 Įdomiosios atostogos
14:00 Žinios
16:30 Šoka Lietuva
16:45 Seselė Beti
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Stilius
19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Ekspedicija „Nuo 
Baltijos iki Bengalijos“
22:30 Dviračio žinios
23:00 Kostiumuotieji

23:45 Čikagos policija 4 
00:30 Atspindžiai
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Istorijos detektyvai
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Stilius
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Kostiumuotieji 
04:50 Dienos tema
05:15 Seselė Beti

06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai
06:55 Žuvėliokai
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Viešbutis
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 Meilės priesaika
00:10 Majų baikerių klubas
01:15 Einšteinas
02:10 Legendos

06:30 Iš širdies į širdį 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
10:00 Kalnietis 
11:00 Nuo... Iki...
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 Pašėlę vyrukai 2
01:25 Siuvėjas iš Panamos
03:15 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
04:50 Kalnietis

06:00 CSI. Majamis 
06:50 Mano virtuvė 
geriausia 
08:40 Sudužusių žibintų 
gatvės 
09:35 Ekstrasensai tiria 
10:35 Kobra 11 
11:35 Greitojo reagavimo 
būrys 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės 
13:30 Mano virtuvė 
geriausia 
14:55 Sudužusių žibintų 

gatvės 
16:00 Ekstrasensai tiria 
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 
18:30 CSI. Majamis 
19:30 Greitojo reagavimo 
būrys 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Desperado
23:10 Viską prisiminti
01:25 Būk ekstremalas 
02:15 Nusivylusios namų 
šeimininkės
03:00 Visa menanti

05.30 „Merginos iš Ukrainos“ 
06.30 Alfa taškas
07.00 Laikykitės ten. Pokalbiai
08.00 „Netikėtas teisingumas“ 
09.00 „Pone prezidente”
09.30 Pagaliau savaitgalis
10.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
11.00 „Reali mistika“ 

12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių
12.30 „Pone prezidente” 
13.00 „Merginos iš Ukrainos“ 
14.00 „Paslaptys“ 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 Laikykitės ten. Pokalbiai
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Paslaptys“ 
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 Laikykitės ten. Pokalbiai
00.30 „Reali mistika“ 
01.30 „Paslaptys“ 
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“
03.20 Laikykitės ten. Pokalbiai
04.00 Alfa taškas
04.25 „Pone prezidente” 
04.45 „Reali mistika“
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PREKĖS VAIKAMS

• Labai geros būklės, kaip nauja 
paspirtuką vaikui nuo 3 metų. 
Kaina 12 Eur. Tel. 8 647 55 957. 
Rokiškis
• Geros būklės vežimėlį. Yra trys 
dalys. Šviesios, smėlio spalvos. Yra 
ir krepšys. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 621 95 444. Rokiškis
• Vaikštynę. Mažai naudota, 
grojanti. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 646 29 286. Rokiškis

• Geros būklės vežimėlį. Dideli, 
pripučiami ratai, trijų padėčių. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 646 29 286. 
Rokiškis
• Vaikišką vežimėlį. Reiktų 
pasitvarkyti, pasivalyti. Yra daug 
priedų. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 648 79 299. Rokiškis

PAŽINTYS

RASTA\PAMESTA

• Ralio metu pamesti Volvo 
rakteliai. Tel. 8 614 23 701. 
Rokiškis
• Rastas raktas prie Vilties g. 22 
namo. Tel. 8 610 32 971.  
Rokiškis
• Rastas šuniukas.  
Tel. 8 671 92 770. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Žoliapjovę-traktoriuką ir 
paprastas, stumdomas žoliapjoves. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Žoliapjovę. Tel. 8 621 51 352. 
Rokiškis
• Traktoriuką Partner, su variklio 
defektu. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 609 53 481. Rokiškis
• Trimerį su priedais. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Pjautą medieną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Naują pirtį. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Nebrūsuotas colines lentas, 3 
kubai, tašus 15/15, 14 vienetų.  
Tel. 8 610 06 145. Rokiškis
• Naudotą betono maišyklę. Kaina 
95 Eur. Tel. 8 629 45 390.  
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Priekabą žoliapjovei, traktoriukui, 
motoblokui, automobiliui.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Dviračius. Įvairūs, yra 
sulankstomas su bėgiais 
(užsienietiškas), yra rusiškas, 
vyriškas (naujas), bei detales.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• 250cc keturratį. Mechaninė 
pavarų dėžė. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Audi 80 81 kW, 1,9 l, 1997 m., 
dyzelinas, geros būklės. TA iki 

2021.09.14. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 698 59 662. Rokiškis
• 2009 m. Opel Astra 1,6l, 
benzinas, universalas. 2008 m. 
Opel Zafira 1,9l, dyzelis. 2006 m. 
VW Golf+ 1,9l, dyzelis. 2001 m. 
VW Golf 1,6l, benzinas, hečbekas. 
2000 m. VW Golf 1,9l, TDI, 
universalas. 2008 m. Opel Astra 
1,7l, dyzelis, hečbekas.  
Tel. 8 699 19 182. Rokiškis
• Bmw 320 E46. Trauka labai 
gera, užsiveda, važiuoja. Nėra TA. 
Kaina 690 Eur. Tel. 8 619 32 390. 
Rokiškis
• Bėginį kalnų dviratį. Tel. 8 610 
17 664. Rokiškis
• Ford Focus. 2000 m., dyzelinas, 
1,8 l. TA iki 2022.07.28. Rokiškis. 
Galima apžiūrėti Automobilių 
Švara teritorijoje prie žiedo. 
Kaina 600 Eur. Tel. 8 677 67 391. 
Rokiškis
• Opel Zafira. 2004 m., dyzelis.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• 1996 m., VW Golf 3. Pasibaigusi  
TA. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 620 56 707. Rokiškis
• Dviratį Scoot. Didelis rėmas, 
dideli ratai, tvarkingas. Kaina 220 
Eur. Tel. 8 670 33 765.  
Rokiškis
• Opel Vectra. 1,8 l, hečbekas. 
Geros būklės. Pagaminimo data 
1999-11. Rida 285000 km, 85 kW, 
mechaninė pavarų dėžė, benzinas/
dujos, TA iki 2021-.06. Žieminių 
padangų komplektas. Rūdelių yra, 
bet kėbulas ir dugnas tikrai geros 
būklės, neprarūdijęs. Kaina 800 
Eur. Tel. 8 682 58 345. 
 Rokiškis

• Dviratį Basix 28. Geros padangos, 
Sram s7 vidinės pavaros, Sram 
bugniniai stabdžiai, aliuminis 
rėmas. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 600 25 928. Rokiškis
• 1998 m.,  Audi A4 Avant. 1.6 l, 
74 kW, benzinas, mėlynos spalvos. 
TA iki 2020.08.05. Galiu parduoti 
be perregistravimo. Kaina 450 Eur. 
Tel. 8 682 34 955. Rokiškis
• Volvo D.3 V70 universalą. 120 
kW. TA ir draudimas galioja. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Tel. 8 675 04 581. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• R13, R14, R15, R16, įvairių 
išmatavimų padangas ir ratlankius. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Renault Espace dalimis. 2,1 
l, TDI. 2,2 l, b/d, Ford Mondeo 
dalimis ir 1.8 l, TD, Opel Kadett 
dalimis. Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• Ratus Audi B3, Audi B4, Ford 
Galaxy, VW Passat, Peugeot, 
Renault. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Niva, VAZ 2121 ratus.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Audi 80 B4, dyzelis dalimis, 
Ford Mondeo 1,8 l, dyzelis dalimis 
ir Opel Kadett, 1,3 l, benzinas 
dalimis. Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• 2000 m., Alfa Romeo dalimis. 
166kW, 2,4l., dyzelis.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Dalimis 1999 m. Ford Focus. 
Dyzelis, universalas.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Vasarinių padangų komplektą. 4 
vnt., 195/65, R15 , 4-5 mm likutis. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 685 56 882. 
Rokiškis
• VW Passat b4 dalimis. 1995 
m., 1,9 l, TDI, 66 kW, mėlynas, 
universalas. Tel. 8 685 56 882. 
Rokiškis
• VW Passato b5+, universalo 
saloną. Juodas veliūras, geros 
būklės. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 685 56 882. Rokiškis
• Tiesius, nevirintus ratus VW Golf 
3. R15, padangos dar neblogos. 
Kaina 65 Eur. Tel. 8 615 65 652. 
Rokiškis
• Audi B4 dalimis. Benzinas, 
2 l, sedanas. Tel. 8 643 54 125. 
Rokiškis
• 2004 m. VW Polo, 1,2 l, benzinas 
variklį su dėže, kompiuteriais ir t.t.. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• R15 5/100 ratlankius. Tinka VW, 
Škoda. Su padangomis 195/65 R15. 
Kaina 110 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Originalius gražius juodos 
spalvos R16 5/112 Škoda 
ratlankius. Kaina 220 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• VW Golf 3, 1,9l., TDI, 66 
kW dalimis . Tel. 8 603 87 554. 
Rokiškis
• Audi B4. 1,9 l, 66 kW, dalimis. 

Tel. 8 603 87 554. Rokiškis
• Audi A4 B6 Avant. 2002 m., 2,5 l, 
dyzelis dalimis. Tel. 8 603 87 554. 
Rokiškis
• Vasarines padangas R20 275/45 4 
vnt. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 608 20 518. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• TV priedėlį. Tel. 8 625 53 137. 
Rokiškis
• Televozorių Hitachi, 32 colių 
ekranas. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• Televizorių Samsung. 21 colio. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 683 27 149. 
Rokiškis
• Televizorių Philips, su priedėliu 
skaitmeninei TV. Priedėlis turi 
USB lizdą. DVD grotuvą Vido. 
Nuotolinio valdymo pulteliai. 
Viskas veikia. Yra instrukcijos. 
Pasiimti patiems. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 627 82 138. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Įvairius, hidraulinius, kėlimo 
cilindrus. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Grūdų malūną (kapoklinis). 
Trifazis. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Trifazį el. generatorių. Be 
variklio, rusiškas.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• GAZ-53, GAZ-51 padangas ir 
dalis. GAZ-63, GAZ-66 ratus.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• 2PTS4 mažoji dalimis.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Trąšų barstytuvą. Pakabinamas, 
rusiškas. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Traktorių T-40 AM.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• SK 5 NIVA dalimis ir diržus. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Kultivatorių. 22 spyruoklių, tinka 
T-25 t ir T-40. Su trikampiu.  
Tel. 8 684 14 281. Rokiškis
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Rugpjūčio 7-oji, 
penktadienis, 

32 savaitė
Iki Naujųjų liko 156 dienos.

Tarptautinė alaus diena
Saulė teka 5.39 val., 
leidžiasi 21.09 val. 

Dienos ilgumas 15.30 val. 
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Drąsius, Drąsutis, Jogilas, Jogilė, 
Jogina, Joginas, Kajetonas, Kajus, 

Klaudija, Sikstas.
Rytoj: Daina, Dainė, Dainius, 

Dainys, Dainora, Elidas, Elidijus, 
Tulgirdas.

Poryt: Mintarta, Mintartas, 
Pilėnas, Pilėnė, Rolanda, 

Rolandas, Romanas, Virga, 
Virginija, Virginijus.

Dienos citata
„Žmogus gyvena tikrą 

gyvenimą, jeigu laimingas 
kitų laime“ 
(J. V. Gėtė).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1782 m. Džordžas Vašingtonas 
įsteigė „Purpurinės širdies“ ordiną, 
kuriuo apdovanojami JAV kariai, 
sužeisti arba pasižymėję mūšiuose.

1858 m. Didžiosios Britanijos 
karalienė Viktorija Kanados do-
minijos sostine pasirinko Otavą.

1998 m. buvo surengti tero-
ristiniai išpuoliai prieš JAV amba-
sadas Nairobyje (Kenija) ir Dar es 
Salame (Tanzanija), per kuriuos 
žuvo 259 žmonės.

2003 m. Indonezijos teisėjai 
dėl dalyvavimo vykdant teroris-
tinius išpuolius Balio saloje mir-
ties bausme nuteisė Amrozį bin 
Nurhašimą. Kaltintojų teigimu, 
šis 41 metų vyriškis pirko sprogs-
tamąsias medžiagas bei mikroa-
utobusą, kuriame buvo paslėpta 
galingiausia iš dviejų bombų. Per 
išpuolį prieš du naktinius klubus 
2002 metų spalį žuvo daugiau 
kaip 200 žmonių, tarp jų - daug 
vakariečių turistų.

2008 m. Gruzija pradėjo kari-
nius veiksmus Pietų Osetijoje, at-
sakydama į įtariamą rusų invaziją. 
Prasidėjo Pietų Osetijos karas.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1858 m. Bitėnuose, Šilutės ra-
jone, gimė žymus lietuvių spaudos 
darbuotojas, „Aušros“ ir „Varpo“ 
redaktorius, „Garso“ leidėjas Mar-
tynas Jankus.

Post scriptum
Negirk dienos be vakaro.

LAISVALAIKIUI Cukinijų ir svogūnų mišrainė žiemai
Ingredientai:
• 2 kilogramai cukinijų
• 2 kilogramai svogūnų
• 2 vienetai paprikos
• 2 vienetai pomidorų
• 2 vienetai aitriosios paprikos (nebū-
tina)
• 200 gramų cukraus
• 200 mililitrų aliejaus
• 0.5 stiklinės acto
• 1 galva česnako
• 3 šaukštai druskos
Gaminimo eiga:
Cukinijas supjaustykite kubeliais. Svo-
gūnus supjaustykite smulkiai arba 

pusžiedžiais, kaip labiau norisi. Pomidorus ir paprikas susmulkinkite kubeliais. Viską su-
dėkite į didelį puodą. Česnakus ir čili pipirus sutrinkite iki košelės ir sudėkite į daržoves. 
Daržoves užpilti aliejumi, cukrumi, druska ir gerai išmaišyti. Užvirinti ir virti ant nedidelės 
ugnies apie 20-25 minutes. Pabaigoje supilti actą ir gerai išmaišyti. Karštą mišrainę su-
krėsti į iškaitintus stiklainius ir užsukti švariais, sandariais dangteliais. Stiklainius sudėti 
apverstus ir šiltai apkloti (antklode, pledu, pūkinėmis striukėmis) ir palikti keletui valandų, 
kad pamažu atvėstų. 

Rokiškio socialiniai darbuotojai – didžiausią darbo 
užmokestį gaunančiųjų dešimtuke

Vidutinis svertinis biudže-
tinėse įstaigose ar seniūnijose 
dirbančių socialinių darbuo-
tojų darbo užmokestis su prie-
mokomis „į rankas“ 2020 metų 
pirmą ketvirtį siekė 782 eurus, 
kai 2019 metų pabaigoje suda-
rė 704 eurus „į rankas“. Tokius 
duomenis Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijai pateikė savi-
valdybių administracijos.

„Bendra tendencija savivaldy-
bėse yra teigiama, tačiau sociali-
nių darbuotojų darbo užmokestis 
dar atsilieka nuo šalies vidutinio 

darbo užmokesčio, kuris šių metų 
pirmą ketvirtį siekė 879 eurus „į 
rankas“. Norėtume paraginti savi-
valdybes būtinai nukreipti socia-
linių darbuotojų darbo užmokes-
čio didinimui piniginei socialinei 
paramai nepanaudotas lėšas, kaip 
kad nustatoma įstatymu, taip pat, 
jei yra galimybių, panaudoti sa-
vivaldybių lėšas. Nors socialinis 
darbas yra ilgai trunkanti, tačiau 
labai tvari investicija, nes tai pa-
deda pakilti iš bėdų šeimoms, 
žmonėms, išėjusiems iš įkalinimo 
įstaigų, prisideda prie negalią tu-
rinčių gyventojų integracijos vi-

suomenėje, senjorų savarankišku-
mo stiprinimo“, - sako socialinės 
apsaugos ir darbo viceministrė 
Vilma Augienė. Didžiausi atlygi-
nimai socialiniams darbuotojams 
iš biudžetinių įstaigų ir seniūnijų 
mokami Vilniuje (1046 eurai „į 
rankas“), Panevėžio mieste (928 
eurai), Vilniaus rajone (918 eurų), 
Marijampolėje (880 eurų), Šiaulių 
rajone (859 eurai), Kaune (856 
eurai), Klaipėdoje (851 euras), 
Rokiškio bei Kretingos rajonuose 
(836 eurai).

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos inform.

Rokiškio dvaro alėjoje 
pastatyti modernūs 
informaciniai stendai

Praūžus Samsono raliui, Rokiškis toliau puošiasi - 
įžengus į Rokiškio dvaro alėją, vietinius ir turistus nuo 
šiol pasitiks modernūs, tamsoje šviečiantys informaciniai 
stendai.

Vienas iš stendų skelbs nformaciją apie Rokiškio, kitas - 
apie Ilzenbergo dvarą ir jų renginius. Šis projektas įgyven-
dintas bendradarbiaujant Ilzenbergo dvarui kartu su Rokiškio 
rajono savivaldybe.

Rokiškio krašto muziejaus ūkio skyriaus vedėjas Valen-
tinas Skeirys Rokiškio Sirenai pasakojo, jog kolkas stendų 
įrengimas dar neužbaigtas, tačiau iki šios savaitės pabaigos 
projektas turėtų būti įgyvendintas.

„Modernėjant miestams, Rokiškio ir Ilzenbergo dvarai 
taip pat atsinaujina - nauji, šviečiantys informacijos stendai 
bus ir gražūs, ir naudingi mūsų miestui įrenginiai“, - kalbėjo 
V. Skeirys.

Evelina Jasiulionytė

Seimo rinkimuose apsauginės 
veido kaukės bus privalomos

Seimo rinkimuose, vyksiančiuose šių metų spalį, apsauginės vei-
do kaukės bus privalomos, nusprendė Vyriausioji rinkimų komisija.

Respiratorius ar medicinines kaukes turės dėvėti tiek komisijų nariai, 
tiek stebėtojai, tiek balsuoti ateinantys rinkėjai. Tarp rinkėjų eilėse turės 
būti išlaikytas bent vieno metro atstumas, taip pat turės būti paskirstyti 
rinkėjų srautai – kad jie į balsavimo patalpą įeitų ir išeitų ne per tas pačias 
duris, tarpusavy patalpoje nesimaišytų.

Balsavimo namuose metu rinkėjui, jei yra galimybės, biuletenį bus 
rekomenduojama užpildyti lauke prie durų. Atvykusiems komisijos taip 
pat, jei yra galimybė, rekomenduojama neiti į patalpų vidų.

BNS inform.
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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

PARODOS
Viešojoje bibliotekoje
Spaudinių parodos:
„Iškilių kraštiečių metai (Vladui Mironui, Juozui Tūbe-
liui, Antanui Tumėnui – 140)“, Informacijos ir kraštoty-
ros skyriuje.
„Pasimatymas su  Mopasanu“ (Gi de Mopasanui -170), 
Skaitytojų skyriuje.

Astos Keraitienės tapybos darbų paroda, Kūrybinėje-industrinėje palėpėje.
Emilijos Klemkaitės tapybos darbų paroda Parodų galerijoje „Autografas“.
Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje
Knygų paroda „Atostogauju ir skaitau“.
Spaudinių paroda „Ką veikti vasarą?“
„Svajonė – matyti skaitančius vaikus“, skirta fiziko, rašytojo Gendručio Morkūno 60-os-
ioms gimimo metinėms
RENGINIAI
Viešojoje bibliotekoje
Rugpjūčio 8 d. 14 val. – „Vasaros vėduoklė poezijos ir grafikos dermėj“:  poetės Dalios 
Bielskytės trioletai ir grafikės Danutės Žalnieriūtės  vėduoklės. 
Rugpjūčio 14 d. 15 val. – Rokiškio krašto kultūros žurnalo „Prie Nemunėlio“ naujo nu-
merio pristatymas. Literatūrinė-edukacinė programa „Linksminkimos“, skirta pirmajam 
meilės lyrikui Lietuvoje – Antanui Vienažindžiui:  Vienužio biografiją ir poeziją skaito 
Bajorų kultūros centro Mėgėjų teatro „Šnekutis“ aktoriai (rež. Nijolė Čirūnienė), Rokiškio 
Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Renginių salėje.
Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje
Rugpjūčio 12 d. 14 val. – žaidimų dienelė ,,Būryje vaikų skaityti mums visiems smagu“.
Rugpjūčio 13 d. 15 val. – Kino diena. 3D filmas ,,Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“. 
Žanras: nuotykiai, fantasy. Amžius nuo 13 m. Trukmė: 133 min.
Rokiškio miesto bibliotekoje (Taikos g. 19)
Rugpjūčio 10 d. 16 val. – literatų sambūris. Programoje: Ilgametės Rokiškio rajono 
literatų klubo „Vaivorykštė“ narės Stasės Junokienės  poezijos rinktinės „Pilni aruodai 
išminties“ pristatymas. Literatų kūrybos skaitymai. 
Iki rugpjūčio 31 d.  – dalyvavimas skaitymo iššūkyje „Skaitymas mus jungia“ 
Iki rugpjūčio 31 d. –  dalyvavimas iniciatyvoje „Atverk vasarai duris“. 
Iki rugsėjo 10 d. kviečiame dalyvauti Aukštaitijos regiono bibliotekų kūrybinių darbų 
konkurse ,,Su lėle ant pasakų sparnų“. Daugiau informacijos www.rokiskis.rvb.lt

Mieli Žolinės Krekenavoje piligrimai ir svečiai,
Šiais, labai kitokiais visam pasauliui metais, švęsdami Dievo Motinos Marijos pagerbimo ir išaukštinimo 

danguje ir žemėje iškilmių aštuondienį, įsiklausykime į Jos žodžius „Darykite, ką tik jis jums lieps“ (Jn 2:5). 
Evangelijose, tai vieni iš nedaugelio Marijos ištartų žodžių.

Jono evangelijoje aprašomas mūsų Viešpaties Jėzaus ir jo mokinių apsilankymas vestuvėse Kanoje. „Jose 
dalyvavo ir Jėzaus motina“ – pamini Jonas. Ir štai nutinka nemalonus dalykas, išsibaigia vynas, ir šventė turi 
taip nemaloniai ir netikėtai pasibaigti. Čia, su savo motinišku rūpesčiu pasireiškia Marija. Ji kreipiasi į savo 
Sūnų ir išsako iškilusią problemą. Atrodo, kad Jėzus neskuba jai atsiliepti, bet galiausiai padaro savo pirmąjį 
stebuklą, vandenį paversdamas aukščiausios kokybės vynu ir taip išgelbėdamas vestuvių dalyvių šventės 
džiaugsmą.

Panašu, kad šiais metais, ši grėsmingai nutrūkusios šventės istorija pasikartoja visame pasaulyje. Pan-
demijos ir viruso sklidimo akivaizdoje daug kas turėjo sustoti. Buvo pristabdyta žmogaus veikla, kuri teršė 
mūsų orą, vandenį ir gamtą. Sulėtėjo kai kurių žmonių darbo tempas ir jie gavo progą daugiau laiko praleisti 
savo šeimose su artimaisiais, ypač vaikais.

Tačiau, tikrai grėsminga ir baugu, kada pandemija uždarė mus ir atėmė gyvo ryšio, apsilankymo, prisilie-
timo galimybę, ypač prie mūsų vyresniųjų, ar tai būtų tėvai, ar seneliai, ar garbaus amžiaus kaimynai. Kelia 
baimę prarandami darbai ir pajamos, būtinos užtikrinti orų pragyvenimą sau ir savo šeimai. Nejauku, kai gyvą 
bendravimą ir netgi tikėjimo praktikavimą pakeičia nuotolinės technologijos.

„Darykite, ką tik jis jums lieps“ – tai Marijos žodžiai, ištarti vestuvių tarnams ir mums visiems, kurie esa-
me pašaukti ir stengiamės būti šio pasaulio šviesa ir druska. Ir Jėzus, per savo Bažnyčią ir Bažnyčioje daro. 
Jis skelbia žodį ir teikia mums savo meilės ir artumo sakramentus. Sakramentai yra neregimos Dievo meilės 
regimi ir juntami ženklai. Jeigu Dievas būtų pasitenkinęs tik dvasine tikrove, jis nebūtų tapęs žmogumi, pri-
siėmusiu mūsų žmogišką prigimtį ir žemišką gyvenimą.

Mieli, Žolinės atlaidų Krekenavoje piligrimai, atsiliepdami į Motinos Marijos žodžius, darykime, ką Jėzus 
mums liepia. Paklusdami Jo tiesos žodžiui, priimkime gyvenimą perkeičiančius ir atgimdančius sakramentus. 
Krikštu tampame Dievo šeimos nariais. Sutvirtinimu gauname Dievo Dvasios dovanų jėgą. Eucharistijos 
sakramentu, pats Jėzus maitina mums savo žmogiško ir žemiško gyvenimo, Kūno ir Kraujo, aukos maistu. 
Atgailos ir Susitaikinimo sakramente patiriame, kaip labai Dievas Tėvas nepavargsta atleisti ir laisvinti mums 
iš mūsų kalčių ir paslydimų. Ligonių sakramente Bažnyčia prisiliečia prie mūsų ligų ir žaizdų savo artumo, 
paguodos ir pastiprinimo aliejumi. Kunigystėje – parūpina darbininkų į savo pjūtį ir ganytojų pagal savo širdį, 
kurie vestų mus į amžinąsias ganyklas. Galiausiai, Santuokos sakramentu apdovanoją kiekvieną šeimą ištiki-
mybės ir meilės dovanomis, praturtinančiomis pasaulį naujos gyvybės atėjimu ir puoselėjimu.

Visa tai, negali būti patirta nuotoliniu būdu ar technologinėmis priemonėmis. Tam reikia gyvo ir visapu-
siško dalyvavimo, kaip kad Marijos ir Jėzaus dalyvavimo vestuvėse Kanoje. Kad išgirstume ir atsilieptume 
į Motinos Marijos raginimą ir patirtume gelbstintį Dievo Sūnaus veikimą, dalyvaukime ir švęskime Dievo 
meilės ir artumo sakramentus rugpjūčio 14 -21 d. Krekenavoje. Tegul mūsų neišgąsdina jokie sunkumai, 
vykstantis bazilikos remontas ir atlaidų šventimas lauko sąlygomis.

Patyrę mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus ir Jo Motinos Marijos gerumą ir meilę, žodžio galią ir sakramentų 
veiksmingumą, į savo šeimas, namus, darbus, galiausiai į pasaulį įnešime tikro džiaugsmo ir tikros šventės 
nuotaiką, vestuvių puotos, kuri drauge su Jėzumi ir Marija niekada nesibaigs ir mūsų išaukštinime Dangaus 
karalystėje.

Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM

Raudona? Nemačiau. Per kokias dar dvi juostas? 
Atstokit, išvarau...

Dėmesio, pasisaugotite šio automobilio, šiuo metu važinėja po Rokiškį. Policija 
informuota. „Rokiškio Sirenos“ nuotr.

Mokslo metai prasidės rugsėjo 1 dieną mokyklose
Mokslo metai prasidės 

rugsėjo 1 dieną mokyklose, 
ketvirtadienį paskelbė švieti-
mo, mokslo ir sporto minis-
tras Algirdas Monkevičius.

Kaukės mokyklose galėtų 

būti įvedamos, jei savival-
dybėje užsikrėtimų skaičius 
pasiektų 16 atvejų 100 tūkst. 
gyventojų, o prie nuotolinio 
mokymo būdo pereinama 
prie 25 užsikrėtimų 100 tūkst 

gyventojų.
Pirmojo kurso studentams 

mokslo metai prasidės rugsė-
jo 14 dieną, nes maždaug 10 
dieną baigsis priėmimas.

BNS inform.
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Rugpjūčio 7 d. Naktį 14

Dieną 27
ŠV, 
1-5 m/s

Rugpjūčio 8 d. Naktį 15
Dieną 27

Š,
2-6 m/s

Rugpjūčio 9 d. Naktį 16
Dieną 27

Š, 
2-6 m/s

Rugpjūčio 10 d. Naktį 16
Dieną 27

Š,
2-6 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

Netikrais gali būti tik 
draugai. Priešai visuomet tikri.

***
Kalbasi dvi senutės ant 

suoliuko. Viena giriasi:
– Mano žentelis tai dirba su 

tais, kurie visokias skraidančias 
lėkštes mato...

– Jis ką, ufologas?
 – Nea, narkologas.
***
Didžiausią degtukų dėželių 

kolekciją surinko Marytė iš 
poliklinikos laboratorijos.

***
Policininkas sustabdo greitį 

viršijusią damą.
– Iš akies žvelgiant, 

mažiausiai septyniasdešimt?
– Oi, pone, ką jūs! Šita 

skrybėlaitė taip mane sendina.
***
Stiuardesė panikoje kreipiasi 

į lėktuvo keleivius:
– Gal yra gydytojas?
Vienas atsirado, nuėjo į 

lėktuvo kabiną. Grįžta piktas ir 
sako:

– Tokiomis sąlygomis, kaip 
šičia, aukščio baimės išgydyti 
tiesiog neįmanoma.

***
Tinkama kalba Seimo nario 

laidotuvėms: „Kaip žinia, apie 
mirusįjį tik gerai, arba nieko. 
Tad pagerbkime jo atminimą 
tylos minute“.

***
Mažylis varto knygelę apie 

žvėrelius ir klausia mamos:
– Mama, žiūrėk, žirafai ant 

galvos ragiukai. Tai ji turėtų 
būti elnias?

– Nebūtinai, sūneli. Tavo 
tėtis irgi ragiukus nešioja, 
bet jis irgi ne elnias. O 

Iš autobuso vairuotojo 
pasiaiškinimo: „Pinigus 
iš keleivių rinkau aš, nes 
kontrolierius buvo toks 
girtas, kad nuolat painiojosi 
atiduodamas grąžą, tad teko jį 
pasodinti prie vairo.“

***
– Daktare, nemiga mane 

visai išsekino. Ką daryti?
– Ar nebandėte skaičiuoti 

avių?
– Bandžiau, nepadeda.
– Tuomet tegu kiekviena 

avis papasakoja savo 
biografiją.

***
Vienas kunigas 

parapijiečiams nuolat 
pasakojo apie rojų.

– Kodėl mums niekada 

Orų prognozė rugpjūčio 7-10 d.

nepasakojate apie pragarą? – 
kartą paklausė šie.

– O kam? Juk pragarą jūs 
pamatysite patys.

***
Jūs manote, kad jūsų žmona 

mėgsta romantiką? Jūs tuo 
įsitikinęs? Pabandykite rožių 
žiedlapiais nuberti taką iki 
kriauklės su neplautais indais.

***
Petraitis buvo toks 

tolerantiškas, kad vyriausybę, 
įmonės vadovą ir gėjus vadino 
tuo pačiu žodžiu.

***
Naudingiausias Petraičio 

darbas darbe: jis ištepė durų 
vyrius, kad jie negirždėtų ir 
viršininkas nesužinotų, kad jis 
iš darbo išeina anksčiau.

***
Svarbu, kad mano vyras 

būtų geras žmogus. O kuo jis 
prekiauja – nafta, dujomis, 
deimantais – jokio skirtumo.

***
Žmona naktį žadina vyrą. 

Tas pašoka išsigandęs:
– Ko tu nori?
– Mielasis, aš niekaip 

nesuprantu, kaip tu gali 
naktimis miegoti, gaudamas 
tokią mažą algą.

***
– Brangusis, ar neatidarytum 

man mineralino buteliuką?
– Aš tai mielai. Bet juk tu 

pati vakar plėšei man iš rankų 
šampano butelį, šaukdama: 
„Duok profesionalui!“

***

Žiedų valdovas – tai Audi 
savininkas.

***
Pasakoja sukčius:
– Sukčiavau tai aš kaip 

juridinis asmuo, o sumušė tai 
fizinį asmenį...

***
Pasakoja suvalkietis:
– Žinot, kaip su vienu 

kelialapiu visai šeimai pailsėt?
– Nea.
– Išsiųskit į sanatoriją 

uošvienę.
***
Inteligentų pokalbis:
– Tamsta, girdėjau, lankėtės 

operoje.
– Tikrai taip, meldžiamasis.
– Ir ką ten klausėtės?
– Visokių niekų. Petraitį 

išmetė iš ministerijos, Jonaičio 
madam priaugo svorio, o Jurgį 
žmona užklupo su meiluže.

***
– Jonai, girdėjau, motociklą 

nusipirkai. Kaip jis?
– Arba aš, arba jis nuolatos 

remontuojamas.
***
Parsisiunčiau programėlę 

kalorijoms skaičiuoti. Tapau 
dvigubos buhalterijos ekspertu.

***
– Tėti, juk raganos 

neegzistuoja?
– Sūneli, kol buvau mažas, 

ir aš taip maniau, – pasakė tėtis, 
piktai žiūrėdamas į uošvienę.

***
Chemijos pamoka. 

Mokytojas klausia:
– Kas netirpsta vandenyje?
Petriukas:
– Žuvys.
***

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.

paprasčiausias asilas.
***
Susitinka du advokatai. 

Jaunesnis klausia vyresnio:
– Kaip tamstos reikalai? 

Kas geresnio?
– Kaip visada: vagia, 

prievartauja, žudo. Žodžiu, 
gyventi galima.

***
Kalbasi du suvalkiečiai:
– Girdi, mūsų ateistas 

Petras įstojo į krikščionių 
demokratų partiją.

– Kiekvienas ima pragaru 
tikėti, kai aplink tokie karščiai.

***
Mokytoja Petriukui:
– Parodyk, kur yra 

Zanzibaras.
Petriukas:
– Visus miesto barus lyg 

ir žinau, bet kur šitas, tai 
neaišku.

***
Petriukas giriasi namie:
– O mane mokytoja 

pagyrė!
Mama:
– Ir ką sakė?
– Kad aš diktantą parašiau 

tokia rašysena, kaip daktaras, 
išėjęs į pensiją.

***
Tėtė Karlas klausia Buratino:
– Ar tu patenkintas 

gimtadienio dovana? Dabar, 
kaip ir visi vaikai, turėsi 
augintinį.

– Bet, tėti, tas bebras taip 
keistai į mane žiūri...

***
Pastaba TAMO dienyne: 

„Garsiai bliovė per muzikos 
pamoką, nors turėjo bliauti 
tyliai“.

Ieškokite prekybos
centruose!

DOVANOJA

• Dovanoju apie 300 lapų naudoto 
šiferio. Pasiimti patiems Pandėlyje. 
Tel. 8 674 12 217. 
• Dovanoju dvi dujų silikato 
plokštes, 6x1,5 m.  
Tel. 8 610 17 664. Rokiškis
• Dovanoju stiklainius, 0,65 l (nuo 
majonezo Hellmanns). 30 vnt.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Dovanojame labai žaismingą, 
judrų, mylintį vaikus haskio ir 
vilkšunio mišrūną. Dovanojamas 
tam, kas tikrai turės laiko su juo 
užsiimti. Skubiai. Atsivestas 
gruodžio pabaigoje.  

Tel. 8 623 12 313. Rokiškis
• Nemokamai galite nušienauti 
0,3 ha žolės, nusipjauti krūmus 
ir medžius. Kaimas 15 km nuo 
Rokiškio, Juodupės sen.  
Tel. 8 602 73 755.

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Nitrilines vienkartines 
medicinines pirštines, įvairių 
spalvų, dėžutėmis po 100 ir 200 
vnt. 100 vnt: S dydžio - 14 Eur; 
M, L, XL dydžio, nuo 100 iki 200 
vnt. Kaina nuo 14 Eur. iki 22 Eur. 
Pristatymas Rokiškio rajone - 3 
Eur. Užsakymas telefonu.  
Tel. 8 698 17 829. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Dvi armonikas, geros būklės, 
Romaška ir Trojanda.  Po 120Eur.. 
Tel. 8 608 29 555.  
Rokiškis
• Elektrinį pianiną. Naudotas, 
bet įdealios būklės, daugiau 
informacijos asmenine žinute. 
Kaina 200 Eur., galima derinti.  
Tel. 8 618 83 466. Rokiškis


