
Nepriklausomas rajono laikraštis 2020 m. rugsėjo 25 d., penktadienis Nr. 75 (750)

Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

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

www.rokiskiosirena.lt

11 p.

Tarp geriausių Lietuvos spiningautojų – 
ekipažas iš Rokiškio

2 p.
Nugalėtojų ekipažas: Tomas Turčinskas ir Rimvydas Zoluba.                                 Asmeninio archyvo nuotr.

2 p.
Po savaitgalio – nauji covid-19 
atvejai mūsų rajone

2 p.

„Auksinio proto“ žaidime:
nauja komanda ir 
nerimas dėl karantino

Šventinis šurmulys 
prasidėjo dviem 
gimtadieniais: 
Rokiškio miesto ir 
bibliotekos lėlių teatro 
,,Padaužiukai“3 p.

Miesto šventė:
 begęstančių 
žvaigždžių
pasirodymas, 
bobturgis, 
nebaigtų keliukų 
atidarymo akcija 
(netinkančius 
išbraukti)?

Rokiškėnas karys – taikdarys 
Jungtinių Tautų misijoje Malyje 

Rokiškėnui, 506-osios pėstininkų kuopos eiliniam Deividui Maceikai sėkmės linkėjo Vyčio apygardos 5-osios rinktinės vadas pulkininkas leitenantas 
Vidas Zabiela.                                                                                                                                                                                                    L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.
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Po savaitgalio – nauji covid-19 atvejai mūsų rajone
Per savaitgalį rajone regis-

truoti keturi nauji covid-19 
atvejai Rokiškio rajone. Nau-
ji atvejai: vienas rokiškėnas 
infekuotas atvyko iš užsienio, 
o likę trys atvejai atsirado dėl 
ankstesnių vietinių židinių: 
užsikrėtė du rokiškėnai ir 
juodupėnas. Viso rajone yra 
17 covid-19 atvejų. Taip apie 
situaciją kalbėjo rajono savi-
valdybės Ekstremalių situaci-
jų komisijos vadovas Andrius 
Burnickas. Jau parengus 

publikacijai šį straipsnį, ke-
tvirtadienį paaiškėjo, kad yra 
dar vienas atvejis, siejamas su 
Juodipės gimnazija.

Nuo praėjusio penktadienio 
Rokiškis įtrauktas į padidintos 
rizikos savivaldybių sąrašą. Ką 
tai reiškia? Pasak A. Burnicko, 
bus didinamas testuojamų rajo-
no gyventojų skaičius.

Tarp susirgusiųjų yra Juozo 
Tumo-Vaižganto gimnazijos 
moksleivis. Pasak A. Burnicko, 

kadangi dalį ugdymo proceso 
gimnazija organizuoja nuoto-
liniu būdu, tai tas moksleivis 
neturėjo kontaktų nei su peda-
gogais, nei su klasės draugais. 
Todėl ir mokyklai pereiti prie 
visiško nuotolinio ugdymo ne-
reikia.

Rajone kyla diskusijų ir dėl 
to, ar tinkamai asmenys laikosi 
pareigos saviizoliuotis. Ar Eks-
tremalių situacijų komisijoje 
buvo diskusijų, kaip drausminti 
tokius asmenis? 

Pasak komisijos vadovo, 
didžiausia bėda yra prastas 
informacijos pateikimas tarp 
institucijų. Turimi asmenų, ga-
limai turėjusių kontaktą su infe-
kuotaisiais, taip pat ir grįžusių 
iš užsienio valstybių, kuriems 
taikoma saviizoliacija, sąrašai, 
pasak A. Burnicko yra labai ne-
pilni. Todėl ir tikrinti, kaip tas 
ar kitas asmuo laikosi prievolės 
saviizoliuotis yra sudėtinga.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Keleivių dėmesiui: keičiasi kai kurių 
autobusų parko maršrutų grafikas

Nuo 2020 m. rugsėjo 22 d. pasikeitė vietinio susisieki-
mo maršrutų išvykimo laikai:

Rokiškis-Jūžintai iš Rokiškio AS - 15.40 val., iš Jūžintų 
– 16.15 val.;

Rokiškis-Panemunis iš Rokiškio AS - 15.40 val., iš Pane-
munio - 16.33 val. (darbo dienomis).

Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt

Dar galite užsiregistruoti į Lietuvos čempionatą
Spalio 3-4 d. Rokiškis taps jėgos trikovės sostine: Rokiškio 

kultūros centro didžiojoje salėje rengiamas Lietuvos klasikinio 
štangos spaudimo čempionatas. Norinčius dalyvauti prašome 
registruotis tel. 8-612-79952 (Ala Sketerienė).Tarp geriausių Lietuvos spiningautojų – ekipažas iš Rokiškio

2020 metų rugsėjo 19-20 
dienomis, Kauno mariose 
vyko atvirojo Lietuvos spi-
ningautojų lygos čempiona-
to KEITECH taurės, III eta-
pas. Čempionate dalyvavo 
45 ekipažai iš visos Lietuvos. 
Tarp geriausiai pasirodžiu-
sių – ekipažas iš Rokiškio. 
Paskelbus dviejų turų re-
zultatus šio čempionato nu-
galėtojais tapo Tomas Tur-
činskas ir Rimvydas Zoluba 
(ekipažas „Megalodonas“). 
Pirmo turo metu ekipažo su-
gautos žuvies svoris - 4.644 
kg, antro turo metu pasisekė 
labiau. Pagauta – 9.465 kg 
žuvies. Bendras šio ekipažo 
rezultatas -14.109 kg. An-
tros vietos nugalėtojų ekipa-
žas atsiliko sugaudamas 5 kg 
mažiau žuvies.

Trečiojo etapo metu 
pasiekė geriausią 
rezultatą
„Kiekvieno turo rezulta-

tai skaičiuojami atskirai pa-
gal sugautos žuvies kiekį ir 
renkami taškai. Kuo mažiau 
taškų – tuo didesnė tikimy-

bė iškovoti aukštesnę vietą. 
Čempionatas vyksta dvi die-
nas. Jei vieną dieną pasiekti 
gerą varžybų rezultatą gali 
padėti sėkmė, tai antros die-
nos rezultatai parodo kiek 
įdėta įdirbio. Pirmo ir antro 
etapo metu dalyvavome siek-
dami pasisemti patirties, o į 
trečią etapą vykome jau pilna 
sudėtimi. Įdėjome tikrai daug 
pastangų ir rezultatai nenuvy-
lė. Čempionatų metu vyksta 
aktyvi žvejyba, nuplaukiama 
daugybė kilometrų, todėl rei-

kalingas geras pasiruošimas. 
Tai pats stipriausias čempi-
onatas, koks tik vyksta Lie-
tuvoje, todėl šis pasiekimas 
mūsų ekipažui yra labai svar-
bus“, – sako vienas iš ekipažo 
narių Tomas Turčinskas.

Tikslas – patekti 
į pasaulio čempionatą
Anot T.Turčinsko, maž-

daug prieš 4-5 metus įkūrus 
Rokiškyje žvejų klubą „Me-
galodonas“ pradėjo dalyvau-
ti varžybose, kad pasisemti 

patirties, o dabar jau atsirado 
azartas. „Norint pasiekti gerų 
rezultatų reikia treniruotis, 
dalyvauti varžybose. Dažnai 
būna, jog vietos, kuriose vyks-
ta varžybos kartojasi. Tuomet 
jau gali nuspėti kokie gali būti 
rezultatai. Žinai vietas, kur 
gali būti daugiau žuvies, esi 
susipažinęs su vietove. Pradė-
jus dalyvauti varžybose ir pa-
siekiant aukštesnius rezultatus 
atsiranda pasitikėjimas. Toles-
nis mūsų ekipažo tikslas – pa-
tekti į pasaulio čempionatą

Propaguoja mėgėjišką 
žvejybą
„Norim savo veikla at-

kreipti dėmesį, kad kuo dau-
giau žvejų atrastų aistrą žve-
joti, tačiau norėtume, kad tai 
būtų sportinė, pramoginė, ar 
laisvalaikio praleidimui skir-
ta žvejyba, o ne verslinė. Kad 
žvejai pagautą žuvį paleistų, 
ir kad jos mūsų vandens tel-
kiniuose atsirastų kuo daugiau 
– tokia yra mūsų nuostata“ – 
savo mintimis dalinosi pašne-
kovas.

Enrika PAVILONIENĖ

„Auksinio proto“ žaidime: nauja komanda ir nerimas dėl karantino
Savaitgalį praūžusi miesto 

šventė visgi davė šiokios tokios 
naudos: sėkmingai sužaistas 
„Protų vingių“ žaidimas pa-
skatino karius savanorius burti 
savo komandą „Auksinio pro-
to“ žaidimams. Sumanymas, 
panašu, bus vykęs – debiu-
tantai DVI užtikrintai laimėjo 
pirmąją vietą. Tačiau neaišku, 
kiek epidemiologinė situacija 
leis rajono komandoms varžy-
tis: žinoma bent tiek, kad kito 
antradienio žaidimas tikrai 
įvyks.

Penktoji ekipa
Po „Protų vingių“ žaidimo, 

skirto miesto šventei, kuriame 
laimėjo antrąją vietą, nusileidę tik 
žinomai Kamajų „Auksinio pro-
to“ ekipai „Keturakiai“, Krašto 
apsaugos savanorių pajėgų Vy-
čio apygardos 5-osios rinktinės 
506-osios pėstininkų kuopos ka-
riai ėmė rimtai svarstyti idėją, ar 
nevertėtų išbandyti jėgas ir „Auk-
sinio proto“ žaidime. Išgirdęs 
apie tokią idėją, prie karių ekipos 
nusprendė prisijungti ir anksčiau 
itin garsios rajono „Protų kovų“ 

ekipos lyderis Giedrius Kujelis. 
Juolab, kai kurie kiti šios ekipos 
nariai jau senokai žaidžia „Auk-
siniame prote“. Taigi, jau praėjusį 
penktadienį DVI komanda papra-
šė šio žaidimo kuratorių Rokiš-
kyje Gintauto Lungio registruoti 
komandą, ir šį antradienį galėjo 
debiutuoti žaidime. Pirmajame 
žaidime DVI komandą sudarė 
keturi nariai: kuopos vadas kapi-
tonas Sergejus Afanasjevas, karė 
Ema Valentaitė, jau minėtasis is-
torikas G. Kujelis bei „Rokiškio 
Sirenos“ žurnalistė, istorikė Lina 
Dūdaitė-Kralikienė. Kadangi 
„Auksinio proto“ komandą suda-

ryti gali iki 9 žaidėjų, akivaizdu, 
kad ateityje šios ekipos gretos 
pilnės. 

Naujokai prie žaidimo pri-
sijungė pačiu laiku pačiu laiku: 
mat kiekviename (o dabar vyksta 
keturioliktasis) žaidimo sezone 
kiekvienai komandai įskaitiniai 
taškai bus skaičiuojami atmetus 
dviejų prasčiausių pasirodymų 
rezultatus. Kadangi jau iki an-
tradienio buvo sužaisti kaip tik 
du žaidimai, tai DVI jau nebeturi 
kitų komandų privalumo atmesti 
prasčiausius pasirodymus, tačiau 
taškų dar neprarado. 

Įskaitant naujokus, „Auksinį 

protą“ Rokiškyje žaidžia penkios 
ekipos: „Perspektyvūs“, „Jau su-
galvojom“, „Rodamkės ir tūzai“ 
bei „Rūsys“. Pastarosios ekipos 
šiame, trečiajame, sezono žai-
dime nebuvo. Ir dėl rimtos prie-
žasties: rajono jaunimas ruošėsi 
kandidatų į Seimą Sėlos rytinės 
vienmandatės apygardoje deba-
tams.

Taškas į tašką
Taigi, už žaidimo stalų antra-

dienį sėdo keturios ekipos. Pir-
mąjį iš penkių žaidimo turų jos 
sužaidė labai apylygiai: „Pers-
pektyvūs“ surinko 14 taškų, o 
likę komandos – po dvylika taš-
kų. Ir antrasis turas neišryškino 
lyderių: klausimus apie automo-
bilius visos komandos atsakinėjo 
iš esmės vienodai: trys ekipos 
surinko po aštuonis, „Rodam-
kės ir tūzai“ – šešis taškus. Po 
trečiojo turo, skirto JAV moksli-
ninkams, pamažu pradėjo aiškėti 
lyderiai: po 18 taškų surinko „Jau 
sugalvojom“ ir DVI. Tačiau ir 
„Rodamkės ir tūzai“ atsiliko vi-
sai netoli – tik dviem taškais (pa-
sivyti užtektų teisingai atsakyti 

vienu klausimu daugiau). Jiems 
ant kulnų lipo ir „Perspektyvūs“, 
atsilikę taip pat dviem taškais. 
Etapas, skirtas Antarktidai, taip 
pat nugalėtojų neišryškino: jame 
„Perspektyvūs“ ir „Jau sugalvo-
jom“ surinko po 14, DVI – 12, 
„Rodamkės ir tūzai“ – 10 taškų.

Lėmė paskutinysis turas
„Rokiškio Sirenos“ rengia-

mų „Auksiniame proto“ žaidi-
mų vaizdo įrašų žiūrovai puikiai 
žino, kad juose yra viena įdomy-
bė: ypač brangus bonus klausi-
mas. Pirmajame ture jis vertas 4 
taškų, o paskutiniajame – net de-
šimties. Ir iki paskutiniojo turo nė 
viena ekipa nebuvo išnaudojusi 
bonus klausimo galimybės. „Tai-
gi, situacija gali labai smarkiai 
pasikeisti“, – prieš pradėdamas 
paskutinįjį turą, komandoms pri-
minė žaidimo vedėjas G. Lungys. 
Paskutinysis, pats brangiausias 
bonus klausimas buvo labai įdo-
mus: buvo parodyta vienos Af-
rikos gentelės dievuko figūrėlė. 
Ir apie tą dievuką pasakyta tiek, 
kad kai į tos genties teritoriją XX 
a. 7-8 dešimtmečiuose atvyko 

tarptautinių organizacijų atstovai, 
tai vietiniai jų veiklą suprato kaip 
karo šiam dievukui paskelbimą. 
Žaidėjams reikėjo užrašyti, kieno 
tai buvo dievas.

Komandoms atidavus lape-
lius ir skaičiuojant taškus, prieš 
pat pateikdamas bonus klausimo 
atsakymą – raupų dievas – G. 
Lungys pasvarstė, ar kam pavy-
ko atsakyti. „Panašu, kad taip“, 
– pasakė jis, išvydęs besidžiau-
giančius DVI žaidėjus. DVI, kaip 
ir „Perspektyvūs“ šiame ture at-
sakė devynis iš dešimties papras-
tų klausimų. O pridėjus dešimt 
taškų už bonus klausimą, DVI 
surinko 78 taškus ir užtikrintai 
laimėjo. Tą ji būtų padariusi ir be 
bonus klausimo: antroje vietoje 
esantys „Perspektyvūs“ surin-
ko 66, „Jau sugalvojom“ – 64 ir 
„Rodamkės ir tūzai“ – 60 taškų.

Ir kitą antradienį komandos 
vėl rinksis į rajono savivaldybės 
I aukšto salę varžytis. „Dėl toles-
nių perspektyvų nėra aišku, bet 
antradienį žaidimas tikrai vyks“, 
– sakė G. Lungys. 

„Rokiškio Sirenos“
inform.

Debiutantai DVI komanda savo pasirodymą „Auksinio proto“ žaidime 
pradėjo pergale.                                                                             G. Lungio nuotr.
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BRYDĖS

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Miesto šventė: begęstančių žvaigždžių pasirodymas, bobturgis, 
nebaigtų keliukų atidarymo akcija (netinkančius išbraukti)?

Rokiškio gyventojai savo 
nuomonę apie miesto šventę 
išreiškė... sėdėdami ant sofos. 
Kaip sakoma, karantinas iš-
grynino daugelį dalykų. Aišku, 
šventės organizatoriai prisi-
dengs juo it skydu, sakydami, 
kad būtent jis ir išbaidė rokiš-
kėnus. Tiksliau, baimė užski-
rėsti ir privaloma registracija 
į renginį.

Iš tiesų gi covid-19 jau se-
niai praplėšė votį, kuri skau-
dėjo ir tvinko daugybę metų. 
Daugybę metų rokiškėnai 
pykdavo ant miesto šventės 
rengėjų, o rengėjai atsimušinė-
jo nuo priekaištų argumentais, 
kad reikia kažkokio mistinio 
„lygio“. Šiemet organizatoriai 
perspjovė patys save: padarė 
keturių dienų šventę, nors per 
tas keturias dienas, sakykim 
tiesiai šviesiai, nėra kur nueit. 
Jei į programą nebūtų sukiš-
ta viskas, kas tuo metu vyksta 
Rokiškyje, arba „labai prašė 
to ar ano renginio organiza-
toriai“, tai šventė būtų tilpusi 
į vieną dieną. Visų miestelėnų 
džiaugsmui ir labui.

Didžioji mūsų švenčių orga-
nizatorių bėda yra tai, kad kairė 
ranka nežino, ką daro dešinė. 
Paskaičiuokime, protingieji kur-
miai, kiek vasarą vyko miestų, 
miestelių ir kaimelių švenčių. 
Man suskaičiuoti paprasta – aš 
sezono intensyvumą matuoju 
tiesiog išeiginių skaičiumi. Tai 
va, aš visą vasarą nieko kito ir ne-
veikiau, kaip kiekvieną savaitga-
lį laksčiau po kaimų ir miestelių 
šventes, kurių daugumą tiesiai 
šviesiai vadinkime ne šventė-
mis, o katastrofomis. Tam tikrą 
švenčių veidą turėjo Duokiškio 
baladės, Pandėlio šv. Ona, ir su 
labai didelėmis išlygomis, Obe-
linė. Dar prie turinčių potencialo 
galima priskirti „Lino mūką“ ir 
Laibgalių „Gandrines“: ten bent 
jau yra tam tikrų savitumų. Sun-
ku vertinti „Kucus“ Kamajuose: 
šiemet jų nebus (nežinia, ar deja, 
ar ačiū Dievui). O visa kita – tas 
pats scenarijus ir, dovanokit, tie 
patys atlikėjai, su tomis pačio-
mis programomis. Ir net tų atli-
kėjų nusidainavimai buvo pro-
gnozuojami: toje pačioje vietoje. 
Rajono kultūros vedliams jau se-
niai metas pagalvoti, ar kaimų ir 
miestelių švenčių, ir net miesto 
šventės, reikia kasmet. Nes dėl 
mažo biudžeto, mažų žmogiš-

kųjų išteklių tiesiog neįmanoma 
suorganizuoti šventę savo jėgo-
mis ar pasikvietus kaimyninio 
miestelio saviveiklininkus.

Kai aš baigiau 12-ąją klasę, 
mano muzikos vadovėlis baigėsi 
ties „Bitlais“. Labai mėgstu „Bi-
tlus“, bet nuo to laiko prabėgo 
geri 50 metų. Buvo ir „muzika 
ant kaulų“, buvo ir roko operos, 
ir dabar muzikinė įvairovė yra 
kur kas platesnė, nei kaimo kape-
los. Paklauskite, kas yra asmeni-
niuose rokiškėnų grotuvuose au-
tomobiliuose? Nustebsite. Tikrai 
ne kapelos. Yra rokas, metalas, 
gotika, džiazas, regis, elektroni-
nė muzika. Tai kodėl mes, kaip 
sovietmečiu, turime klausytis 
šios muzikos virtuvėse? Kodėl 
jai vietos nėra šventėse? Nes jas 
organizuoja penkiasdešimtme-
čiai šešiasdešimtmečiams. Todėl 
tos šventės yra ne mūsų, ir... be 
mūsų. Sakote liaudžiai nepatiks? 
Žinote, kokią grupę, pakviestą į 
miesto šventę per pastaruosius 
dešimt metų, rokiškėnai prisi-
mena? Ogi latvių dūdmaišinikus 
„Auli“. Labai specifinė muzika, 
kuri buvo šokas gerąja prasme, ir 
patiko netgi tiems, kuriuos mūsų 
švenčių mėgėjai buvo jau seniai 
nurašę į kaimo kapelų mylėtojų 
gretas.

Kassavaitinė švenčių gausa 
yra ne tik laiko švaistymas. Tai 
ir totalus persisotinimas menka-
verčiais, bet dažnais renginiais. 
Pavalgykit jūs kasdien kokio 
nors pusfabrikačio tris kartus, 
kokią savaitėlę... Ims skrandis 
skaudėti. O čia ištisai, ištisai... 
Kaip prasideda ankstyvą pava-
sarį, taip tik rudeniop ir tepasi-
baigia. Ir organizatoriams gal-
vos neskauda... Juk jie įpaišyti 
į neakivaizdines kaimo kultūros 
centrų socialistines lenktynes, 
kuris bus aktyviausias ir kuris 
daugiau renginių suorganizuos. 
Jaunas seniūnas savo ataskaitos 
proga pakraupo išgirdęs, kad jo 
miestelyje koks nors kultūrinis 
renginys vyksta kas tris dienas.

Kodėl aš po miesto šventės 
kalbu apie kaimų šventes? Nes 
miesto gimtadienis buvo tie-
siog šiek tiek paturbinta kaimo 
šventė, pagal tą patį scenarijų. 
Netikit? O pažiūrėkim atidžiau. 
Kadangi aš visą vasarą savait-
galiais nieko kito ir neveikiau, 
kaip tik važinėjau po tas šven-
tes, tai scenarijų žinau mintinai. 
Tipinis scenarijus. Šeštadienis: 
nuo ryto (keikiantis visiems 
priprašytiems dalyvauti) ren-
giamos smiginio, stalo teniso 
ir šaškių varžybos. Tada apie 
pietus Bronislavos nėrinių ir 
Alytės piešinių parodų prista-
tymas. Po jų, jau pakultūrintoje 
aplinkoje – kraštiečio Zeno-
no, Vilniuje į žmones išėjusio, 
mirtinai nykios knygos „Mano 
kaimas baisiai fainas“ (dažniau-
siai atsiminimų knyga), arba 
vietinio eiliuotojo Jeronimo 
poezijos rinktinės, sueiliuotos 
rimu lapai-krapai-ir taip toliau, 
„Šulinio svirtis prie kelio“ pri-
statymas. Toliau seka koncer-

tas būtinai su muge (liaudiškai 
sakant, bobturgiu), ypatingai 
gerose šventėse verdama ir dali-
nama košė. Jei gyvenvietėje yra 
bažnyčia, tai sekmadienį ten dar 
būna atlaidai.

O dabar pasiimkite tušinuką, 
miesto šventės programą, ir pra-
šom žymėtis... Scenarijus kaip 
ant delno.

Didžiausia problema yra tai, 
kad mūsų šventės organizatoriai 
tiesiog kuria... šventę. Be išskir-
tinumo, be veido, be stipriųjų 
savo miesto pusių, be esmės, ki-
taip sakant. Be šerdies ir idėjos, 
kuri jungtų visus tuos išbarstytus 
renginius. Pabandykime vienu 
sakiniu atsakyti, ką iš tiesų mes 
šventėme? Eklektiką?

Kadangi nežinome, ką šven-
čiame, tai programoje atsiran-
da labai įdomių renginių. Mes 
juokiamės iš Rusijos glūdumos, 
kurioje atidarinėjamos autobusų 
stotelės bei šiukšlių konteine-
rių aikštelės. Esame teisinga-
me kelyje, – tokia mintis kilo 
perskaičius Rokiškio miesto 
šventės afišą. Kurioje įrašytas 
Kavoliškio dviračių ir pėsčių-
jų tako atidarymas. „Tai kad jis 
gi nebaigtas“, – sužinoję, kur 
metę riterių turnyrą, išvažiuo-
jame filmuoti ir fotografuoti, 
sakė bičiuliai. Tačiau tik spalio 
30-ąją planuojamas pabaigti ta-
kas – puikus pretekstas švęsti. Į 
šventę jo palaiminti pakviestas 
dekanas, ir tas pasidavė pagun-
dai akivaizdaus absurdo proga 
pajuokauti. Kavoliškėnų garbei, 
jie ir patys suprato situacijos 
juokingumą, todėl bent paskuti-
nę minutę renginio pavadinimą 
pakeitė į labiau atitinkantį šio 
sambūrio esmę ir prasmę: Svei-
katingumo šventė. Tik va miesto 
šventės afišoje nespėta to patai-
syti... O dekanas, užuot laiminęs 
nebaigtą takelį, tiesiog palaimi-
no susirinkusiuosius. Seniūnės 
tiesiai šviesiai paklausiau, kaip 
čia dabar atidarinėjama tai, kas 
nebaigta, gavau tiesų šviesų at-
sakymą: šventė buvo projektinė 
ir jos atidėti, iki keliukas bus pa-
baigtas, nebegalima...

Dviračių takelio užuomaz-
gų iškilmingas atidarinėjimas 
rodo, kokie absurdai atsiduria 
miesto šventės afišoje. Kaip ga-
lima atidarinėti nebaigtą take-
lį, klausimas kilo viso labo tik 
Kralikienei bei didžiajai daliai 
rokiškėnų. O va tiems, kas rašė 
programą, durna mintis, kad 
kažkas čia, švelniai tariant, la-
bai ne taip nekilo? Ar programą 
ruošė, dovanokit, ufonautai, o 
ne mūsų rajono žmonės, kad jie 
nežino, kas 5 km nuo Rokiškio 
dedasi? Ar į tą keturių dienų pro-
gramą taip nebuvo ką įrašyt, kad 
tiks bet kas, svarbu trys papildo-
mos eilutės afišoje?

Toliau, kieno tos šviesios 
galvos, kurios sugalvojo į afišą 
įrašyti uždarus renginius, tokius, 
kaip respublikinė biblioteki-
ninkų šventė? Nesakau, šventė 
graži buvo, bet išimtinai dar-
binė. Tik su bibliotekininkams 

skirtomis paskaitomis, su įvairių 
bibliotekų pagerbimu už įvairius 
ir tikrai svarius nuopelnus. Bet 
prie ko čia eilinis rokiškėnas? 
Prie ko čia miesto šventė?

Ketvirtadienį vienintelis su 
miesto švente susijęs renginys 
buvo „Protų vingiai“. Kitaip 
sakant, protmūšis. Gana patrau-
kli forma išmokyti visuomenę 
pažinti miesto istoriją. Ir žinių 
davė. Dabar jau visam gyveni-
mui žinosiu, kas yra oologija. 
Puikus kamerinio renginio pa-
vyzdys su gerais klausimais, 
smagia atmosfera ir labai tinka-
mai parinkta erdve. Sprendimas 
dėsningas: renginio šeimininkai 
– Krašto apsaugos savanorių 
pajėgų Vyčio apygardos 5-osios 
rinktinės 506-oji pėstininkų kuo-
pa – tampa vis ryškesniu miesto 
visuomenės traukos centrų. Jos 
potencialas jau prieš keletą metų 
buvo matomas plika akimi, o da-
bar vis ryškiau skleidžiasi.

Penktadienis buvo pati di-
džiausia šventės rengėjų strate-
ginė klaida. Kas ten nukišo rite-
rių turnyrą?! Riterių turnyras yra 
VIENINTELIS renginys, ski-
riantis Rokiškio miesto šventę 
nuo Kamajų, Obelių, Jūžintų ar 
Žiobiškio. Tai vienintelis rengi-
nys, kuris jungia pačią seniausią 
miesto istoriją, nuo kurios skai-
čiuojame 521 metus, su nūdie-
na. Kieno statula stovi Rokiškio 
bažnyčioje? Kaip tas žmogus 
apsirengęs? Štai raktas į senąją 
mūsų miesto istoriją, prasidė-
jusią jau benueinant riterių lai-
kams. Tai vienintelis renginys, 
kuris protingai organizuojamas, 
investuojant kiek daugiau lėšų, 
galėtų virsti ne tik mūsų miestui, 
bet ir Biržams, Anykščiams, Ku-
piškiui įdomia švente. Kodėl to 
renginio neapvilkti patrauklesne 
forma: pasamdyti keletą to pa-
ties „Auli“ stiliaus grupių? Ne-
surengti ugnies žonglierių pasi-
rodymų? Dar kokių nors įdomių 
atrakcijų? Dėkui mūsų kariams 
savanoriams už sunkų ir išties 
labai gerai atliktą darbą užimant 
turnyro žiūrovus. Bet reikia su-
vokti, kad karių darbas mus gin-
ti, o ne linksminti. Jie gali ir turi 
būti renginio dalis, bet ne vienin-
telė galimybė svečius užimti per 
pertraukas. Šou organizavimas 
– ne jų, o miesto šventės orga-
nizatorių pareiga. Norint kažką 
geresnio pasiekti, reikia galvoti, 
kurti. Galima kažkokius istori-
nius pasirodymus sieti ir su XIX 
a., romantišku Sofijos Tyzen-
hauzaitės paveikslu. Bet reikia 
galvoti, generuoti idėjas, dirbti. 
Reikia į šventę žiūrėti jos žiūro-
vo akimis, pergyventi už ją, sirg-
ti. O ne padėti paukščiuką ant 
projekčiuko ir užmigti ant laurų 
iki kitų metų. Su tokiu mąsty-
mu pas mus viešai svaigstama 
apie aukštąją kultūrą, o šventėje 
kaip bobturgis su kiniškais švie-
čiančiais tamsoje šuniukais, taip 
bobturgis. Su tokiu mąstymu 
miesto šventei vežami spekta-
kliai pusšimčiui žiūrovų, iš kurių 
pusė – organizatoriai.

Pas mus požiūris net į turtin-
gą istoriją yra ribotas. Tai ką be-
kalbėti apie skurdžią šiandieną. 
Kai vis labiau juntama resursų 
stoka. Užjaučiu, bet mažiausiai 
trisdešimt metų gerai nebus. Bus 
tolesnis mažėjimas, nykimas, 
smukimas. Miestas sensta. Žiau-
riai sensta. Ir tokiomis aplinky-
bėmis didesnės kvailystės, kaip 
atšaukti jaunimo renginį, dar 
paieškoti reikėtų. Ką davė toks 
sprendimas? Ką reiškia atšaukti 
renginį, iki jo likus keturioms 
dienoms, kai jau viskas supla-
nuota? Ar jaunimas yra ta tiksli-
nė grupė, kuri labiausiau pažei-
džiama viruso? Na taip, renginys 
naktį. Bet ar virusas išsijunga 22 
val.? Neužtikrins saugumo? Pala 
pala, iki pirmadienio saugumą 
užtikrinti galėjo, o antradienį – 
jau nebe? Argumentai yra nie-
kiniai. Ir renginys, vadinkime 
daiktus savaisiais vardais, buvo 
atšauktas tik dėl to, kad pro 
forma reikėjo kažką atšaukti. 
Man tai primena labai populia-
rų anekdotą apie Vovočką, ku-
ris išvytas iš klasės, koridoriuje 
niurna „Jokios prasmės, jokios 
logikos“. Direktorius klausia, 
už ką Vovočka išvytas. Tas ir 
sako: „Nematau nei prasmės, 
nei logikos. Aš pabezdėjau kla-
sėj, ir mane išvijo. O jie tai liko, 
ir tuo kvėpuoja“. Kitaip sakant, 
Ekstremalių situacijų komisija, 
šventės organizatoriai dar ilgai 
neatsikratys jaunimo vaikytojų 
etiketės. Fiasko lygioje vietoje.

Didžiausias šventės „prava-
las“ vis dėl to buvo šeštadienis. 
Tai diena, kai buvo galima su-
rengti ir nuveikti daug ką įdo-
maus. Primenu, kad šiokia tokia 
mugė vyko jau penktadienį per 
riterių turnyrą. Mugė šeštadienį, 
mugė sekmadienį. Kas norėjo 
nusipirkti, dovanokite, šviečiantį 
balionėlį, pliušinį šuniuką ar py-
ragą ir rūkytos dešros rinkę (ir ją 
įbrukti į žmonos rankinuką) tas 
jau nusipirko penktadienį. Iki 
sekmadienio ir suvalgė. Ir vaikai 
atsivalgė keptų bulvių ant paga-
liukų. Aš šeštadienį prie Krašto 
muziejaus prasitryniau nuo 15 
iki 18 val. Žmonių vos vienas 
kitas. Tuštuma ir liūdesėlis. Kai 
pamačiau koncerto pradžią ir 
prie scenos išsirikiavusius de-
šimt žiūrovų, savęs paklausiau, 
ką aš čia darau. Ir, užuot toliau 
ten tupėjusi, nusprendžiau pada-
ryti gerą darbą – padėti gyvūnų 
globėjams namo parvežti didelį 
narvą su dovanojamais kačiu-
kais. Va tokia buvo pagrindinė 
šventės diena, jos kulminacija, 
tskant. Simboliškas buvo ro-
kiškėnus pasitinkantis dvaro 
vaizdas: rūmus ir išpuoselėtus 
rožynus užgožiantis milžiniškas 
pripučiamas Formulės 1 bolido 
formos batutas...

Jei Ekstremalių situacijų ko-
misija visgi neišbraukė kame-
rinių renginių mažose erdvėse, 
tokių kaip dailininkų parodos 
atidarymas, tai bent rekomenda-
vo į jį žmonių nekviesti. O kam 
tada, dovanokit, atidarymas? 

Juk, sutikite, metinė paroda yra 
vienas svarbiausių akcentų kul-
tūringam miestui, kokiu, nea-
bejotinai, mes save laikome. Ir 
pamatyti, kuo kvėpuoja rajono 
kultūra, pajusti jos pulsą yra ne-
abejotinai svarbu ir reikšminga. 
Bet ką reiškia apžiūrinėti įspū-
dingą dailininko Arūno Augučio 
instaliaciją be paties autoriaus? 
Vaikščioti po aidžias tikrai geros 
parodos sales išdidžioje viena-
tvėje? O štai į knygų pristatymą 
liaudis rinkosi. Kognityvinis 
disonansas? Ar virusas labiau 
mėgsta dailę nei literatūrą?

Sekmadienio renginius, be 
abejo, tempė už ausų Rokiškio 
šv. apaštalo evangelisto Mato 
parapija. Na, atlaidų šv. Mišios 
iki pat sovietmečio buvo šven-
tės vinis. Aplink jas sukosi visas 
miesto gyvenimas. Dabar yra 
kitaip. Sekuliarėjančioje visuo-
menėje šv. Mišios tikrai nėra tai, 
kas pritrauktų daugiau žmonių 
nei koncertas ar spektaklis, ar 
koks pramoginis renginys. Bet, 
panašu, kad pritraukė. Po šv. Mi-
šių, kurias transliavome tiesio-
giai, dekanas Eimantas Novikas 
paklausė, ar daug buvo žiūrin-
čiųjų. Išties daug. Bažnyčia tapo 
jungtimi tarp mūsų ir užsienyje 
gyvenančių rokiškėnų. Kurie tik 
atitrūkę nuo gimtinės, panašu, 
vis labiau ilgisi savojo miesto 
ir, be abejonės, jo simbolio. Juo-
lab, kad šv. Mato atlaidai ir yra 
ta pradžių pradžia, nuo kurios ir 
prasideda mūsų miesto šventė. 
Pagarba parapijai už pastangas 
kukliais ištekliais, be projektų 
ir paramų, padaryti, kad šventė 
taptų jauki. Kaip madinga da-
bar sakyti, kurtų pridėtinę vertę. 
Ta pridėtinė vertė: bendravimas 
prie žolelių arbatos. Vėlgi sugrą-
žinant tą ypatingą ryšį su senove, 
su tais penkiais amžiais, kurių 
tėkmę šiomis dienomis prisimi-
nėme.

Liūdna tik, kad mūsų keturių 
dienų šventėje tebuvo tik keli 
tokie perliukai. Nemylime mes 
savojo miesto, nemokame jo 
švęsti. Panašu, kad net to menko 
figos lapelio – bobturgio – nebe-
liks. Nes prekiautojai dėl žmo-
nių stokos buvo tiesiog persiutę.

Žinoma, organizatoriai daug 
ką nurašysi ir covid-19, ir pri-
valomai registracijai. Poprastę 
pernykštę šventę nurašė lietui, 
šiemetinę – covid-19. Įdomu, 
kokį pasiteisinimą sugalvos kitą-
met? O gal jau metas rajono va-
dovams ir visuomenei pagaliau 
pareikalauti ataskaitos? O gal 
net ne ataskaitos? Gal pagaliau 
apie miesto šventės repertuarą 
bus pradėta galvoti iš anksto, 
negailestingai braukant nebaigtų 
dviračių takelių atidarinėjimus? 
Gal pagaliau miesto šventėje 
bus atsisakyta kaimo švenčių 
scenarijaus? Gal pagaliau, užuot 
visą vasarą organizavę daug vi-
dutiniškų ir prastų, suorganizuos 
vieną ar dvi, bet žiūrovams, o ne 
sau, projektams ir paukščiukams 
juose. Viltis, kaip sakant, durnių 
motina...
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Rokiškėnas karys – taikdarys Jungtinių Tautų misijoje Malyje
Į Jungtinių Tautų misiją 

Malyje iškilmingai išlydėti 
Krašto apsaugos savano-
rių pajėgų Vyčio apygardos 
5-osios rinktinės 32 kariai 
savanoriai. Jų gretose – ir 
rokiškėnas, 506-osios pės-
tininkų kuopos eilinis Dei-
vidas Maceika. Šie kariai 
prisijungs prie dešimties 
jau Malyje tarnaujančių 
rinktinės karių, tarp kurių 
taip pat yra rokiškėnas, tos 
pačios kuopos vyresnysis ei-
linis Deividas Daukas. Mū-
siškiai kariai tęsia gražią 
kuopos tradiciją: dalyvauti 
visose misijose, kuriose da-
lyvauja Lietuvos kariuome-
nės Sausumos pajėgos. 

Saugoti taiką – 
užduotis kariams 
savanoriams
Jungtinių Tautų misijoje 

MINUSMA dalyvauti mandatą 
mūsų kariams suteikė Lietuvos 
Respublikos Seimas. Mūsų 
kariai tarnauja Malio Gao pro-
vincijojoje, kartu su Vokietijos 
taikdariais. Mūsiškių užduotis: 
saugoti karinę bazę bei atlikti 
kitas taikos palaikymo misijos 
užduotis. Malyje šiuo metu 
taikdariai reikalingi, nes ten 
yra nestabili politinė situacija, 
vyksta kariniai konfliktai tarp 
tam tikrų politinių grupuočių. 
Lietuvos Sausumos pajėgos 
taikos saugojimo užduotį pati-
kėjo ir profesinės tarnybos ka-
riams, tačiau daugumą misijos 
narių sudaro kariai savanoriai. 
Kiekviena Krašto apsaugos sa-
vanorių pajėgų rinktinė siunčia 
į šią misiją savo karius. Vyčio 
apygardos 5-oji rinktinė karius 
į Malį siunčia jau antrą kartą. 
Dešimt karių į misiją išvyko 
anksčiau ir rokiškėnas karys D. 
Daukas, kuriam ši misija – jau 
antroji.

O šiomis dienomis, iškil-
mingai Biržų kieme išlydėti, 
išvyko dar 32 Vyčio apygardos 
5-osios rinktinės kariai savano-
riai, tarp jų ir 506-osios kuopos 
karys eilinis D. Maceika. Šių 
karių misija truks pusę metų. 
Jie Malyje pakeis Prisikėlimo 
apygardos 6-osios rinktinės 
karius.

Kapelionas į šventę 
atvyko... lėktuvu
Šventė prasidėjo smagiomis 

staigmenomis. Aukoti šv. Mišių 
ir melstis už išvykstančiųjų tar-
nauti ne tik Lietuvai, jos žmo-
nėms, bet ir darbais prisidėti 
prie taikos užtikrinimo visame 
pasaulyje, karius atvyko Lietu-
vos karinių oro pajėgų bei Vy-
čio apygardos 5-osios rinktinės 
kapelionas pulkininkas Virgini-
jus Veilentas. Kaip ir dera kari-
nių oro pajėgų atstovui, į Biržus 
jis atskrido... savo lėktuvu. Už 
misijos karius meldėsi ir Biržų 
klebonas Jonas Morkvėnas.

Pamoksle pulkininkas V. 
Veilentas kalbėjo ne tik apie 

garbingą taikdarių misiją, ne tik 
apie tai, kad kariai bus savo ša-
lies, savo miestų ambasadoriai 
tolimoje Afrikos valstybėje. Bet 
ir priminė susirinkusiesiems, 
kad ši misija yra išbandymas. 
Jis linkėjo toli nuo tėvynės, 
mažoje stovyklos erdvėje atsi-
dursiantiems kariams linkėjo 
būti vienas kitam ginklo broliu, 
sunkiausiomis akimirkomis pa-
laikyti vieni kitus. 

Po iškilmingos išlydėtuvių 
ceremonijos palikdamas Bir-
žus, kapelionas dar kartą pra-
skrido pro aikštę, joje susirin-
kusiems kariams atsisveikinant 
pamodamas sparnais...

Linkėjo būti 
savo krašto 
ambasadoriais
Išlydėti karių į Biržus atvy-

ko Krašto apsaugos savanorių 
pajėgų vadas pulkininkas Dai-
nius Pašvenskas. Jis kariams 
įteikė Lietuvos trispalvę. Ji 
– daugelio svarbių dalykų 
simbolis: ir to, kad misijai į 
tolimąją Afrikos šalį karius 
delegavo Lietuvos žmonės, ir 
tai, kad jie – mūsų šalies am-
basadoriai šioje valstybėje. 
Kiekvienam kariui jo misijos 
svarbą primins ir specialus 
Vyčio ženklelis, kuriuos pul-
kininkas D. Pašvenskas į mi-
siją vykstantiems kariams įtei-
kė kartu su Vyčio apygardos 
5-osios rinktinės vadu pulki-
ninku leitenantu Vidu Zabiela.

„Noriu palinkėti pareigos 
jausmo ir kovingo nusiteiki-
mo – bus lengva ar sunku, nes 
tai yra Lietuvos, kaip vals-
tybės įsipareigojimas pasau-

liui. Jūs tarnausite Vokiečių 
vadovaujamoje bazėje, kai 
tuo pat metu ir mūsų šalyje 
yra Vokietijos karių atliekan-
čių tarnybą, todėl šiuo atveju 
vieni su kitais bendradarbiau-
jame. Vykstate į kraštą, kur 
politiniai nesutarimai negali 
užtikrinti saugumo ir viskas 
remiasi į taikdarius, todėl lin-
kiu atlikti kovinę pareigą“, 
kalbėjo KASP vadas pulki-
ninkas. Dainius Pašvenskas. 
Išlydėti savųjų karių atvyko ir 
Panevėžio miesto, Kupiškio, 
Biržų, Rokiškio rajonų merai. 
Rajono meras Ramūnas Go-
deliauskas D. Maceikai įteikė 
Rokiškio miesto vėliavą, kad 
ji, saugoma mūsų karių, gar-
bingai plevėsuotų Malyje. 

Šventėje dalyvavo karių 
savanorių šeimos, jų tarny-

bos bičiuliai. D. Maceikos 
artimieji, ypač mama Aušra, 
neslėpė jaudulio ir nerimo. 
Mama prisipažino, kad nera-
mu tokiai netrumpai misijai 
ir taip toli išlydėti vienturtį 
sūnų. „Tačiau mes palaikome 
Deividą, jo apsisprendimą“, – 
kalbėjo mama.

Pats dviejų misijų Afga-
nistane patirtį turintis kuopos 
vadas kapitonas Sergejus Afa-
nasjevas kuopos karių vardu 
pabrėžė: taikdarių artimieji 
niekada neliks vieni, prireikus 
jiems į pagalbą visada ateis 
kuopos žmonės. O tolimajame 
Malyje, misijoje Deividas taip 
pat nebus vienas: ten yra ir ki-
tas kuopos karys, tad dviese 
bus paprasčiau įveikti galimus 
sunkumus.

Dovanota Rokiškio vėliava 
kariui brangi ne tik dėl to, kad 
tai yra mūsų rajono visuome-
nės pagarbos jo kilniai misijai, 
jo pastangoms ženklas. Vėlia-
va bus vienas iš nedaugelio 
daiktų, priminsiančių Rokiškį 
tolimoje valstybėje. Juk net 
tokių nuo kelionių neatsieja-
mų dalykų kaip rokiškėniška 
duona ar rūkyti mėsos gami-
niai vežtis negalima: dėl karš-
to Malio klimato tai pernelyg 
pavojinga.

Norėjo išbandyti 
taikdario misiją
Kodėl D. Maceika nuspren-

dė vykti į Malį? Jis neslepia: 
įkvėpė ir kuopos draugo D. 

Dauko pavyzdys. Žinoma, 
ir noras išbandyti save, įgyti 
labai vertingos ir prasmingos 
patirties, praversiančios toli-
mesnėje tarnyboje.

Kuopos vadas kapitonas 
S. Afanasjevas D. Maceiką 
charakterizavo taip: kuopa 
juo didžiuojasi. Ir tai ne pro-
giniai žodžiai. D. Maceika 
yra puikus pavyzdys tarnybos 
draugams. Svarbu ir tai, kad  į 
506-ąją pėstininkų kuopą jis 
atėjo jau atlikęs pareigą savo 
valstybei ir jos piliečiams, po 
devynių mėnesių šauktinio 
tarnybos. Tai rodo, kad kariui 
tarnyba kuopoje savo krašto 
žmonėms nėra tiesiog prievo-
lė. Į ją jaunas karys žiūri kaip 
į svarbią ir garbingą pareigą.    
Tai karys, kuris tarnybai skiria 
labai daug dėmesio ir laiko, 
kuopa jam tarsi antrieji namai. 
Itin motyvuotas, patikimas, 
atsakingas, įžvalgus, inicia-
tyvus, nuolatos tobulėjantis, 
besidomintis karybos naujo-
vėmis, – D. Maceikos savybes 
vardino jo vadas ir pabrėžė: 
tarptautinėje taikos palaiky-
mo misijoje įgyta patirtis ka-
riui bus dar didesnis postūmis 
siekti aukštesnių tikslų, pra-
turtins vertinga patirtimi.

D. Maceikai tarnybos drau-
gai linki ramios tarnybos, 
ir, žinoma, nekantriai laukia 
grįžtančio atlikus garbingą 
taikdario misiją.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Projektas SPORTUOKIME KARTU ROKIŠKIO BASEINE sužavėjo rokiškėnus
Nuo 2019 rugsėjo mėn. 

iki 2020 m. rugsėjo mėn. 
rokiškėnai galėjo pasinau-
doti nemokamomis mankš-
tomis Rokiškio baseine, 
kurias organizavo Rokiš-
kio rajono savivaldybės vi-
suomenės sveikatos biuras 
(toliau – VSB). VSB teikė 
paraišką Valstybinio visuo-
menės sveikatos stiprinimo 
fondui ir gavo finansavimą 
projektui „Sportuokime 
kartu Rokiškio baseine“. 
Projektas sulaukė tokio 
didelio rokiškėnų dėmesio, 
kad net netilpo visi norin-
tieji.

Sulaukė ažiotažo
Pasak VSB vadovės 

Agnės Šapokaitės, projekto 
tikslas buvo stiprinti Rokiš-
kio rajono gyventojų svei-
katą, lankant sveikatingumo 
mankštas Rokiškio baseine. 
„Šiuo projektu buvo siekia-
me stiprinti mamų su kūdi-
kiais (nuo trijų mėnesiu iki 
dvejų metų), vaikų iki 18 m., 
rajono gyventojų sveikatą 
per fizinį aktyvumą, didinti 
senjorų nemokamų fizinio 
aktyvumo paslaugų  priei-
namumą, mažinti neįgaliųjų 
socialinę atskirtį, sudarant 
galimybes lankyti sveikatin-
gumo mankštas baseine, taip 
pat skatinti kitas inovatyvias 
fizinio aktyvumo iniciaty-
vas“, – kalbėjo A. Šapokaitė. 

Mankštas vandenyje įvai-
rioms amžiaus grupėms vedė 
kvalifikuota kineziterapeutė, 
užsiėmimų metu buvo nau-
dojami plaukimo diržai, 

plaukimo lazdos, svareliai 
bei kitos įsigytos priemonės. 
Sveikatingumo užsiėmimuo-
se iš viso dalyvavo apie 740 
unikalių rajono gyventojų. 
„Rajono gyventojams mankš-
tos baseine vyko pagal supla-
nuotą grafiką, sveikatingumo 
užsiėmimuose buvo daug no-
rinčių, kad visi netilpo“ ,- pa-
sakojo visuomenės sveikatos 
stiprinimo specialistė Laimutė 
Narbutienė.

Mankšta: ir nauda, 
ir malonumas
Sveikos gyvensenos pa-

grindai šio projekto dėka tapo 
prieinami tiems, kurie dėl 
savo amžiaus, socialinės pa-
dėties negalėtų sau leisti tokių 
užsiėmimų. Aktyvi veikla, 
sportavimas, bendravimas, 
akiračio plėtimas, žinių apie 
sveiką gyvenseną gilinimas 
yra didžiulė nauda, kurią pro-
jekte dalyvavę žmonės jaus ir 
gerokai po projekto pabaigos. 

Sportavimas baseine buvo 
pasirinktas neatsitiktinai. „Ju-

dėjimas – pagrindinis geros 
sveikatos šaltinis, galintis 
padėti įveikti daugybę ligų 
ir sugrąžinti prarastą sveika-
tą. Mankšta šiltame baseine 
– ne tik nauda, bet ir didelis 
malonumas. Vanduo veikia 
organizmą temperatūra, kuri 
mažina raumenų tonusą ir 
skausmą, gerina kraujotaką. 
Vandenyje pratimus galima 
atlikti lengviau nei sausumo-
je, net ir tuos, kurie salėje ant 
kilimėlio buvo neįveikiami 
dėl skausmo ar kitų negalavi-
mų.  Panirus į vandenį, kūno 
svoris sudaro tik 30 proc. 
svorio sausumoje. Kartu su-
mažėja apkrova sąnariams, 
raiščiams, sausgyslėms, rau-
menims. Stebint ir patariant 
kineziterapeutui, galima di-
dinti arba mažinti atliekamo 
pratimo greitį, taip reguliuo-
jant vandens pasipriešinimą. 
Baseine atliekami pratimai 
didina judesių amplitudę, rau-
menų jėgą, ištvermę, gerina 
lankstumą“, - apie mankštos 
vandenyje ypatumus pasako-

jo visuomenės sveikatos sti-
prinimo specialistė Laimutė 
Narbutienė.

Nuo seno žinoma, kad 
mankšta vandenyje palen-
gvina daugelio ligų ir ne-
galavimų būklę, efektas 
jaučiamas esant sąnarių 
uždegimams, nugaros ir są-
narių skausmams, ribotam 
sąnarių paslankumui, neu-
rologinėms ir širdies krau-
jagyslių, kvėpavimo takų 
ligoms. „Pasimankštinti 
baseine pravartu ir dirban-
tiems sunkų protinį bei fizinį 
darbą, didžiąją dienos dalį 
praleidžiantiems kėdėje prie 
kompiuterio ar turintiems 
antsvorio. Antsvorio turin-
čių asmenims mankšta van-
denyje yra daug efektyves-
nė, nei sausumoje jau vien 
dėl to, kad vandenyje galima 
atlikti tokius pratimus, kurie 
sausumoje būtų neįveikiami. 
Tai - puiki priemonė nuga-
ros skausmų profilaktikai, 
raumenų tonusui palaikyti. 
Buvimas vandenyje atpalai-
duoja, šalina nuovargį, ma-
žina polinkį sirgti depresija. 
Mankšta vandenyje naudin-
ga ne tik suaugusiesiems, 
senjorams, neįgaliems, bet ir 
vaikams. Šiuolaikinė vaikų 
problema – neaktyvus gyve-
nimo būdas, dėl ko atsiranda 
netaisyklinga laikysena, nu-
garos skausmai bei išsivysto 
skoliozė (iškrypimai), todėl 
fizinis aktyvumas jiems yra 
labai svarbus ir reikalingas“, 
- nenuginčijamą naudą žmo-
gaus organizmui dėstė A. 
Šapokaitė.

Užs. 1135

Rokiškio rajono savivaldybės admi-
nistracija skelbia atranką Kriaunų se-
niūnijos darbininko pareigoms užimti 
(darbuotojas pagal darbo sutartį (1 
pareigybė, C lygis)) pastoviosios dalies 
koeficientas nuo 4,0 iki 4,08 (pareiginės 

algos baziniais dydžiais, priklausomai nuo profesinio 
darbo patirties (metais)). 

Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savival-
dybės interneto svetainėje adresu http://www.ro-
kiskis.lt.

Užs. 1132

Užs. 1133

Rokiškio rajono savivaldybės admi-
nistracija skelbia atranką Kriaunų se-
niūnijos darbininko pareigoms užim-
ti (darbuotojas pagal darbo sutartį 
(1 pareigybė, C lygis)) pastoviosios 
dalies koeficientas nuo 4,0 iki 4,08 

(pareiginės algos baziniais dydžiais, priklausomai 
nuo profesinio darbo patirties (metais)). 

Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savival-
dybės interneto svetainėje adresu http://www.ro-
kiskis.lt.

AUGALAI

• Eglutes. Paprastoji eglutė su 
atvira arba uždara šaknų sistema, 
paprastoji pušis su uždara šaknų 
sistema, maumedžio sodinukai su 
uždara šaknų sistema. Turime ir 
eglučių. Kaina 1 Eur.  
Tel. 8 676 45 468. Rokiškis

BALDAI

• Dvi sofas-lovas. Miegamosios 
dalies plotis 160 cm. Vienos kaina 

80 Eur, abiejų - 150 Eur. Pietų 
stalas - dovanojamas.  
Tel. 8 618 33 617. Rokiškis
• Lovas. 2 vnt. Apačioje su dėže. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 611 52 763. 
Rokiškis
• Nenaują tvarkingą mokyklinį 
stalą. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 621 29 003. Rokiškis
• Sekciją. Keliose vietose yra 
įbrėžimų ir vienoje vietoje skilęs 
stiklas. Išsivežti reikės patiems.  
Kaina 150 Eur. Tel. 8 683 15 125. 
Rokiškis
• Puikios būklės lovą. Kaina 
negalutinė. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 679 69 228. Rokiškis
• Mažai naudotą, kampinę vonią. 
Ilgis 140 cm, plotis 104 cm.  
Tel. 8 605 16 979. 
 Rokiškis
• Fotelį, truputį reikia išsivalyti. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 674 54 495. 
Rokiškis
• Geros būklės sekciją. Žiūrėti 
vietoje. Kaina negalutinė. Kaina 
140 Eur. Tel. 8 679 69 228. 
Rokiškis
• Kampą, kaina negalutinė. Kaina 

130 Eur. Tel. 8 679 69 228. 
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Triušius (kaina priklauso nuo 
amžiaus) arba triušių skerdieną 
- 6 Eur/kg.. Tel. 8 658 60 969. 
Rokiškis
• Papūgų porą. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 633 76 690. Rokiškis
• Jaunų kalakutų porą.  
Tel. 8 612 29 637. Rokiškis
• Povų patinėlius. 2,5 ir 1,5 metų . 
Tel. 8 686 99 116. Rokiškis
• Bėgikų ir Pekino antis poromis. 
Kaina nuo 10 Eur už vnt.  
Tel. 8 686 99 116. Rokiškis
• Kaimiškai augintų, mėsinių vištų 
skerdieną. 4 Eur/kg.  
Tel. 8 620 31 985. Rokiškis
• Karvę. Tel. 8 654 89 873. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo. Galiu pjauti, 
skaldyti bei krauti malkas, galiu 
prižiūrėti sodybas ir jose gyventi.  
Tel. 8 641 69 409. Kupiškis

• Ieškau papildomo buhalterės 
darbo. Apskaita nuo pirminių 
dokumentų iki finansinės 
atskaitomybės. Dirbu savo 
buhalterine programa.  
Tel. 8 699 41 889. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingas žmogus, galintis 
išvežti nedidelį kiekį statybinių 
atliekų. Tel. 8 627 82 138.  
Rokiškis
• Reikalinga auklė, galinti prižiūrėti 
vaiką, kai jis serga ir neina į 
darželį.  Išsamesnė informacija 

telefonu. Tel. 8 695 11 611. 
Rokiškis
• Reikalingas žmogus, galintis 
sumūryti kamino galvutę.  
Tel. 8 687 98 710. Rokiškis
• Nuo spalio reikalingi MIG/MAG 
suvirintojai darbui Suomijoje: 
Darbas su karbono, plieno ir kt. 
lydiniais. Darbas 3 pamainomis. 
Atlyginimas – 15 – 17 Eur/val 
bruto. Kaina 2400 Eur.  
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
• Siūlome darbą statybininkui. 5 
Eur/val. Darbas susijęs su pamatų 
ir mūro statyba. Tel. 8 683 46 338. 
Rokiškis
• Ieškau žmogaus, kuris galėtų 
pastatyti pavėsinę.  
Tel. 8 615 40 488. Rokiškis
• Skubiai reikalingi pastolių 
montuotojai. Darbas Belgijoje. 
Atlyginimas nuo 1400 Eur iki 2500 
Eur (atskaičius mokesčius). 
Tel. 8 641 55 518. Vilnius
• Ieškomas skardų montuotojas 
Vilniuje. Išsamesnė informacija 
telefonu. Tel. 8 677 13 707.  
Vilnius
• Ieškomi dažytojai, dirbantys 
pagal individualią veiklą Vilniuje. 
Išsamesnės informacijos kreiptis 
telefonu. Tel. 8 677 13 707.  
Vilnius
• Ramundas GM, UAB ieško 
krautuvo vairuotojo (-os) 
gamyboje. Darbo vieta - 
Panemunėlio gel.stotis, Rokiškio 
raj. Iš Rokiškio darbuotojai 
vežami įmonės transportu. Darbo 
užmokestis nuo 607 Eur iki 964 Eur 
neatskaičius mokesčių. 
Tel. 8 612 26 202. Rokiškis

KITA

• Žemes sklypui sukelti. 2 Eur/t 
+ atvežimas. Tel. 8 611 11 122. 
Rokiškis
• Ąžuolinę skulptūrą, bitę. 
Inpregnuota. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 681 78 323. Rokiškis
• Kanalizacijos šulinio dangčius. 
Tel. 8 612 21 760. Rokiškis
• Pašarines bulves. 1 kg/0,05 Eur. 
Turime 10 maišų.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Funkcinę lovą su čiužiniu. Geros 
būklės. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 611 78 562. Rokiškis
• Sauskelnes suaugusiems. 7 lašų, 
didelio dydžio. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 611 78 562. Rokiškis
• Šių metų šieno ritinius -10 vnt. 
1 vnt./12 Eur. Ritiniai laikomi po 
stogu. Aukštakalniai.  
Tel. 8 658 60 969. Rokiškis
• Elektros variklius iki 3 kW ir 
naudotas plytas. Už simbolinę 
kainą. Tel. 8 687 89 378.  
Rokiškis
• Ąžuolinę, apuoko skulptūrą. 

Aukštis 120 cm. Inpregnuota. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 681 78 323. 
Rokiškis
• Naujus, elektrinius oro 
drėkintuvus. Siunčiu. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Eglės rąstus, taip pat lapuočių 
malkas. Galimybė pristatyti į vietą, 
išsamesnė informacija telefonu. 
Tel. 8 610 79 195. Rokiškis
• Elektrinę kaitlentę. Visiškai nauja 
ir naują keptuvę. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 602 90 816. Rokiškis
• Nerūdijančio plieno statinę.  
Tel. 8 640 28 268. Panevėžys
• Geros būklės gręžimo stakles. 
Kaina 210 Eur. Tel. 8 687 16 351. 
Rokiškis
• Sausas lapuočio malkas.  
Tel. 8 624 90 330. Rokiškis
• Kopūstų pjaustyklę. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 675 03 048. Rokiškis
• Ritinį marlės. Ritinio plotis 0,9 
m, svoris 27 kg. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 675 03 048. Rokiškis
• 10 kub. m cisterną.  
Tel. 8 607 56 198. Rokiškis
• Metalinį seifą. Kaina 105 Eur. 
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius. 50 vnt. 
Vieno kaina 0,7 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Svarainius. 1 Eur/kg.  
Tel. 8 692 86 920. Rokiškis
• Statybinį vagonėlį ant ratų. 
Kaina 2900 Eur. Tel. 8 623 38 045. 
Rokiškis
• Tentą su visa konstrukcija. 
4.20*2.10*1.40 arba sukeliama 
konstrukcija iki 2.40 ir uždedama 
papildoma tento juosta. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 623 38 045. 
Rokiškis
• Persirengimo spinteles, trijų 
dalių. Garažui, servisui. Galima 
pirkti ir po vieną. Spintelėse yra 
vieta pasidėti batams. Vienos dalies 
kaina 35 Eur, visos trys 100 Eur. 
Tel. 8 623 38 045. Rokiškis
• Akumuliatorinį suktuką-
perforatorių BOSCH  GSB 36 V-LI 
PROFESSIONAL. Yra pakrovėjas. 
Viskas veikia gerai. Kaina 110 Eur. 
Tel. 8 641 06 273. Rokiškis
• Sausas, skaldytas, įvairias malkas. 
Atvežu. Tel. 8 612 20 251.  
Rokiškis
• Traktorinę priekabą 2pts4.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Žieminių kviečių sėklą Scagen 
C3, beicuota, abdarota biologiniais 
produktais, likutis apie 350-400 kg. 
. Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Malkas. Tel. 8 618 82 825. 
Rokiškis
• Naudotus, špižinius radiatorius. 
Tel. 8 611 20 442. Rokiškis
• Naujus, įvairius klausos aparatus. 
Pagaminti Čekijoje ir Vokietijoje. 
Siunčiu. Kaina 50 Eur.  
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Vežame žemę, 
gruntą. 

Tel. (8-677) 78512

Žemės kasimo darbai 
mini ekskavatoriumi. 

Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus žvejybinius tinklus. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 678 66 028.  
Rokiškis

PASLAUGOS

• Kapų tvarkymas.  
Tel. 8 603 76 267.  
Rokiškis

• Atliekame visus kasimo darbus, 3 
tonų mini ekskavatoriumi.  
Tel. 8 622 06 975. Rokiškis
• Automobilių cheminis valymas, 
žibintų poliravimas. Dirbame tik 

profesionalia įranga ir naudojame 
tik sertifikuotas valymo priemones. 
Dirbame ir savaitgaliais, su 
mūsų klientais deriname patogų 

automobilio priėmimo ir grąžinimo 
laiką. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 639 44 405. Rokiškis
• Matematikos papildomos 

pamokos 3-12 kl. mokiniams.  
Galimas nuotolinis mokymas. 1 val. 
kaina 10 Eur. Tel. 8 616 77 856. 
Rokiškis
• Vežame įvairios frakcijos 

žvyrą, smėlį, iki 20 t. Transporto 
paslaugos. Tel. 8 650 33 383. 
Rokiškis

PERKA
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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. 
7373/0001:0023) esančio Rokiškio r. sav., Panemu-
nėlio sen., Panemunių k. savininkės Z. G. paveldėto-
jus, kad R. Ragausko Individualios veiklos Nr. 605263 
matininkas Robertas Ragauskas (kvalifikacijos pa-
žymėjimo Nr. 2M-M-2009) 2020-10-10 8:00 vykdys 
žemės sklypo (kadastro Nr. 7373/0001:0130), esan-
čio Rokiškio r. sav., Panemunėlio sen., Panemunių 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

• Perku senas monetas, 
banknotus, kapeikas, laikinuosius 
talonus (vagnorkes), medalius, 
ženkliukus. Senas nuotraukas, 
atvirutes, knygas. Statulėles, 

žvakides, varpelius, samovarus, 
kolekcinį sidabrą. Senus žaislus. 
Propagandinius plakatus. Kariškus 
daiktus. Kitas senienas.  
Tel. 8 619 20 517. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 20 a sklypus Jakšto ir Janulionio 
gatvėse. Visos komunikacijos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Tvarkingą garažą Pagojėje.  
Tel. 8 658 88 388. Rokiškis

• Garažą Pagojėje. Kaina 2400 Eur. 
Tel. 8 601 42 022. Rokiškis
• 3 kambarių butą Rokiškyje, 
Panevėžio g. Tvarkingas, su baldais 
ir buitine technika. 4 aukštas.  
Tel. 8 607 73 939. Rokiškis
• Sodybą Juodupės seniūnijoje, prie 
miško, su erdviu, 50 a sklypu, bei 
15 a tvenkiniu. Tel. 8 621 04 666. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Pandėlio g. 
Šildymas vietinis.  
Tel. 8 687 30 779. Rokiškis
• Sodybą ramioje vietoje. Namų  
valda 60 a. Yra kūdra. Sodyba, 
netoli Obelių, kelias geras. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina 7500 Eur. Tel. 8 694 01 135. 
Rokiškis
• Namą Kamajuose, nuo Rokiškio 
18 km. Namas pagrindinėje gatvėje, 
tinkama vieta gyventi ar verslui. 
Sutvarkytas 20 a sklypas. Yra 
projektas naujo namo statybai, 
elektra, šulinys. Kaina 15800 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• 3 kambarių butą. 54 kv. m, 4 
aukštas, plastikiniai langai, šarvo 
durys, 2 sandėliukai (rūsys ir 
kiemas). Pergalės 10, Juodupė. 
Kaina 5500 Eur. Tel. 8 684 08 935. 
Rokiškis
• 3 kambarių butą Jaunystės 
gatveje. 5 aukštas. Reikia remonto. 
Stogas keistas prieš 3 metus. Kaina 
25000 Eur. Tel. 8 692 11 120. 

Rokiškis
• Šalia Pyvesos upės, Juodinių 
k. Alizavos sen. Kupiškio r. 
autentišką rąstinę sodybą su 1 ha 
žemės sklypu. Sodybai priklauso: 
gyvenamasis namas, ūkinis 
pastatas, mūrinis garažas su lauko 
virtuve bei rūsiu, daržinė ir klėtis, 
didžiulis sodas. Kaina 18000 Eur. 
Tel. 8 645 49 772. Rokiškis
• Namą. Vienas aukštas su 
mansarda, namas statytas 1975 
m. Mansarda neįrengta. Bendrasis 
namo plotas 138,45kv. m. Namui 
priklauso 0,06 ha namų valdos 
žemės sklypas. Atlikti kadastriniai 
matavimai. Miesto nuotekų 
šalinimas, vietinis vandentiekis. 
Elektros instaliacija trifazė. Kaina 
50000 Eur. Tel. 8 646 17 850. 
Rokiškis
• Strategiškai patogioje vietoje, 
Vytauto g. 2 kambarių butą. Šalia 
maisto prekių parduotuvė, parkelis, 
autobusų stotelė vos už 40 m. Iki 
Nepriklausomybės aikštė tik 350 
m. Bendrasis buto plotas 62 kv. m. 
Tai puiki vieta komercinei veiklai. 
Kaina 17000 Eur.  
Tel. 8 605 32 452. Rokiškis
• 3 kambarių butą su patogumais 
Rokiškyje, Taikos g. 9A, 5 aukšte. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 675 24 736. 
Rokiškis
• Pusė namo Juodupėje, Kalnų g. 
Name yra du kambariai ir virtuvė, 
antrasis aukštas. Šildomas kietuoju 
kuru. Ūkinis pastatas, garažas, 
pirtis, rūsys. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 5500 Eur.  
Tel. 8 607 72 196. Rokiškis
• Namo dalį. Antrasis aukštas, 
garažas, ūkinis pastatas, rami vieta. 
Kaina 29000 Eur.  
Tel. 8 611 31 617. Rokiškis
• Mūrinį namą Kamajuose. Yra 
ūkiniai pastatai, garažas, langai bei 
stogas pakeisti, įrengta nuotekų 
sistema. Iš abiejų pusių tujos, 16 a 
namų valda, asfaltuota gatvė. Yra 
dar atskirai žemės. Tel. 8 623 86 
331. Rokiškis
• 2 kambarių butą Vilties g. 50,47 
kv. m, antrasis aukštas, plastikiniai 

langai, butui reikia remonto. Kaina 
25200 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• Įvairių dydžių namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos. Graži 
vieta, geras susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė. Tel. 8 657 75 999. 
Rokiškis
• Strategiškai patogioje, Rokiškio 
m. vietoje , Vytauto g. 2 kambarių 
butą (bendrasis plotas 62 kv. m). 
Įvestos miesto komunikacijos. 
Šalia autobusų stotelė, žalia zona 
-parkelis, iki Rokiškio tvenkinio 
800 m. Atskiras įėjimas. Už 350 m. 
aikštė. Kaina 17500 Eur.  
Tel. 8 605 32 452. Rokiškis
• Grūdų sandėlį su įrengimais. 
Grūdų sandėlis – mūrinis, 2 aukštų, 
798.96 kv. m. Pastatas mūrinis, 
statytas 1955 m., geros būklės, 
galintis talpinti iki 1000 tonų 
grūdų. Kartu su grūdų pirminio 
ir antrinio valymo įranga. Kaina 
43000 Eur. Tel. 8 645 49 552. 
Rokiškis
• Salų dvaro parko apsuptyje, ant 
Dviragio ežero kranto, unikalius 
apartamentus poilsiui. Bendrasis 
patalpų plotas 89,88 kv. m. Namas 
pastatytas 1930 m., rekonstruotas 
2006 m. Patalpos 2 aukštų, sudėti 
nauji plastikiniai langai. Kaina 
32000 Eur. Tel. 8 605 32 452. 
Rokiškis
• Ramioje vietoje, šalia miško, 
netoli  Dviragio ežero  Krylių k.  
Kamajų sen. Rokiškio r. rąstinę 
sodybą – vienkiemį,  su 8.96 ha 
žemės sklypu. Bendrasis plotas 
124 kv. m. Name 4 kambriai. Yra 
didelis sodas. Kaina 41000 Eur.  
Tel. 8 645 49 772. Rokiškis
• Rąstinę sodybą su 0,9282 ha 
namų valdos sklypu. Sodybai 
priklauso: rąstinis gyvenamasis 
namas bei septyni ūkiniai pastatai, 
senovinė pirtelė, kiemo rūsys, 

šulinys, garažas, malkinė. 5 
kambariai. 92,79 kv. m. Įvestos 
komunikacijos. Sklypas ribojasi su 
mišku. Kaina 32000 Eur.  
Tel. 8 646 17 850. Rokiškis
• Sodybą. Medinė, apmūryta 
su mansarda. Priklauso ūkiniai 
pastatai: garažas, rūsys, pirtis, 
malkinė, du tvartai, sandėlys, lauko 
virtuvė. Sklypo plotas 70 a. Kaina 
25000 Eur. Tel. 8 605 32 452. 
Rokiškis
• 5,3533 ha žemės ūkio paskirties 
sklypą Padusčio k. Zarasų r. 
Žemės sklypas suformuotas atlikus 
kadastrinius matavimus. Kaina 
8500 Eur. Tel. 8 664 09 677. 
Zarasai
•  0,2406 ha žemės sklypą Klovinių 
k., Utenos r. Sklypas taisyklingos 
formos. Netoli yra elektros linija. 
Geras privažiavimas. Sklypas yra 
gražioje ir ramioje vietoje. Iki 
Utenos 4 km. Kaina 9000 Eur.  
Tel. 8 683 16 313. Rokiškis
• 2 žemės ūkio paskirties sklypus. 
48,08 ha ir 48,38 ha, Rokiškio r. 
Masyvai sutvarkyti, deklaruojami. 
Kaina 162000 Eur.  
Tel. 8 605 32 452. Rokiškis

NUOMA

• Dirbanti, tvarkinga moteris ieško 
dviejų kambarių buto nuomai. 



8 psl. 2020-09-25

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

Ieškokite  prekybos centruose!

ŠE
ŠT

A
D

IE
N

IS
 0

9.
26

05:05 Tarnauti ir ginti 
06:00 Himnas
06:02 Pasaulio puodai
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis
08:00 Gyventi kaime gera
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
09:00 Hanso Kristiano 
Anderseno pasakos. 
Stebuklingos kurpės 
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Gamina vaikai
12:00 Mėlynoji planeta 2
12:55 Viduriniųjų Rytų 
gamta
13:50 Mis Marpl. 
15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Bloga mergaitė
17:00 Piniginės reikalai

17:30 Žinios
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“
21:30 Sėjėjas
23:10 Kino žvaigždžių alėja. Ledo 
žmogus 
01:10 Paryžiaus imperatorius
03:10 Žmogus, kuris mokėjo 75 
kalbas
04:15 Svečiuose pas 
šikšnosparnius
04:50 Mis Marpl. 
05:05 Pasaulio dokumentika. 
Stichinio gaisro analizė

05:40 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai
06:30 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:00 Žvaigždžių karai. Sukilėliai 
07:30 Supermergaitės 
08:00 Kitsy 
08:30 Virtuvės istorijos 

09:00 Gardu Gardu 
10:00 Tėvų darželis 
10:30 Būk sveikas! 
11:00 Penkių žvaigždučių būstas
11:30 Būk profesionalas 
12:00 Neregėtas baltųjų lokių 
gyvenimas 2
13:05 Naujas imperatoriaus 
pokštas
14:35 Terneris ir Hučas
14:45 Kenoloto 20
14:47 Terneris ir Hučas
16:45 Ekstrasensų mūšis 
18:30 TV3 žinios 
19:30 galvOK 
21:00 Mano meilė karantinas 
22:10 Lik sveikas, Kristoferi 
Robinai
00:25 Paktas 2
02:10 Dešimt su puse balo. 
Apokalipsė 
05:10 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai

06:35 Stivenas Visata

07:20 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas 
07:50 Ogis ir tarakonai 
08:10 Monstrai prieš ateivius 
08:40 Tomo ir Džerio šou 
09:10 Vasaros stovyklos sala
09:40 Tinginių miestelis 
10:05 Broliai meškinai ir 
fantastiškas nuotykis
11:50 Mano draugas ponis
13:35 Žaliasis žibintas
15:50 Bėgimas džiunglėse
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Vaiduoklių medžiotojai
21:50 Nebrendylos 2
23:55 Metas veikti
01:30 San Andreas

06:00 Augintinių talentų šou 
06:30 Pričiupom! 
07:30 Juodasis sąrašas 
08:30 Pričiupom! 
09:00 Sveikatos kodas
10:00 Augintinių talentų šou 

10:30 Jei statytume šiandien 
11:35 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai 
12:30 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai 
13:35 Pragaro virtuvė 
14:30 Reali mistika 
15:30 Pavojingi kaimynai 
16:30 Laisvės karžygiai
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Juventus - CBet
19:30 Jūrų pėstininkai 
20:30 Juodasis sąrašas 
21:30 Tamsiausia valanda
23:20 Bleiro ragana
01:05 Skundikas

05:35 Nauja diena
06:00 „Brangioji, aš perskambinsiu” 
07:20 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje“ 
07:55 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
09:00 „Bušido ringas“. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"

09:30 Kaip gyveni? Ačiū, 
Vilniuje
09:45 Keliauk su reporteriu
10:00 Vantos lapas
10:30 Pagaliau savaitgalis
11:00 Grilio skanėstai
12:00 „Netikėtas teisingumas“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 V.Noreikos koncertas 
“Ačiū už meilę“. 2013."
18:00 Žinios
18:30 V.Noreikos koncertas 
“Ačiū už meilę“. 2013."
20:00 Žinios
20:30 „XX amžiaus piratai”
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:00 Grilio skanėstai
01:00 „Netikėtas teisingumas“ 
02:50 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
04:20 Laikykitės ten
05:00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi
05:40 Vantos lapas
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7 05:05 Stichinio gaisro 
analizė 
06:00 Himnas
06:02 Nacionalinė 
ekspedicija
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis
08:00 Gyventi kaime gera
08:30 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite.
09:00 Hanso Kristiano 
Anderseno pasakos. 
Stebuklingos kurpės
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Gamina vaikai
12:00 Mėlynoji planeta 2 
12:55 Viduriniųjų Rytų 
gamta 
13:50 Mis Marpl. iš 
Padingtono 

15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Bloga mergaitė
17:00 Piniginės reikalai
17:30 Žinios
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“
21:30 Sėjėjas
23:10 Kino žvaigždžių alėja. 
Ledo žmogus
00:50 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
01:15 Auksinis protas
02:30 Po merginų sijonais
04:25 Mis Marpl. i
04:50 iš Padingtono

05:10 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai 
07:00 Žvaigždžių karai. Sukilėliai
07:30 Supermergaitės

08:25 Tomo ir Džerio šou 
08:55 Vasaros stovyklos sala 
09:25 Tinginių miestelis 
09:50 Smurfai
11:55 Aš iš kitos veidrodžio pusės
13:45 Policijos akademija 4. 
Civiliai patruliai
15:30 (Ne)Laukti svečiai
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Kaukės
22:10 Naktinė apgultis
00:15 Žmogus raketa
02:10 Nebrendylos 2

06:30 Tarptautinis galiūnų turnyras 
“Europos taurė 2020”. Elektrėnai
07:30 Juodasis sąrašas 
08:30 Tauro ragas
09:00 Lietuvos galiūnų čempionato 
finalas. Mažeikiai
10:00 Augintinių talentų šou 
10:30 Jei statytume šiandien 
11:35 Velniški Stivo Ostino 

išbandymai 
12:30 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai 
13:35 Pragaro virtuvė 
14:30 Reali mistika 
15:30 Pavojingi kaimynai 
16:30 Laisvės karžygiai
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Žalgiris - Lietkabelis
19:30 Jūrų pėstininkai 
20:30 Juodasis sąrašas 
21:30 Legendų biuras 
22:45 Sūnus paklydėlis 
23:45 Fargo 
01:50 Tamsiausia valanda
03:15 Bleiro ragana

05:40 Vantos lapas
06:00 „XX amžiaus piratai”
08:00 Pinigų karta
08:30 Kaimo akademija
09:00 Kryptys LT
09:30 Kaip gyveni? 
Ačiū, Vilniuje

09:45 Keliauk su reporteriu
10:00 Krepšinio pasaulyje 
10:30 Deutsche Welle pristato: 
Greitis
11:00 Partizanų keliais
12:00 „Netikėtas teisingumas“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 „24/7“
17:30 Nauja diena
18:00 Žinios
18:30 Kryptys LT
19:00 Seimo rinkimų debatai 
„Sveikatos apsaugos sistema”
20:00 Žinios
20:30 Seimo rinkimų debatai 
„Sveikatos apsaugos sistema”
21:30 „24/7“
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
01:00 „Netikėtas teisingumas“ 
02:50 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
04:20 Laikykitės ten
05:00 Kaimo akademija
05:20 Mažos Mūsų Pergalės

08:00 Kitsy 
08:30 Svajonių ūkis 
09:00 Sveikata.lt 
09:30 La Maistas 
10:00 Pasaulis pagal moteris 
11:00 Svajonių sodai 
12:00 Žalioji byla
12:30 Kambarys ant šluotos
13:00 Normas, lokys iš Šiaurės
14:50 Spąstai tėvams
17:25 Tai – mes 
18:30 TV3 žinios 
19:30 X Faktorius. Žvaigždės
22:00 Pasmerkti. 
Kauno romanas
00:05 Bado žaidynės
02:45 Aukšta klasė
04:50 24 valandos. Palikimas

06:20 Stivenas Visata 
07:05 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas 
07:35 Ogis ir tarakonai
07:55 Monstrai prieš ateivius 
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29 06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:00 Alpių detektyvai
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija 
10:35 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vartotojų kontrolė
13:00 Zachor. Atsimink
14:00 Žinios
16:30 Kūrybingumo 
mokykla
16:45 Seselė Beti
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 LR Seimo rinkimų 
debatai
22:30 Dviračio žinios
23:00 Užverbuotas 2 

23:50 Alpių detektyvai
00:40 Šventadienio mintys
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 (Ne)emigrantai
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
04:30 Išpažinimai
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Tarnauti ir ginti

06:25 Bakuganas. Kovos planeta 
06:55 Elena iš Avaloro 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Karštai su tv3.lt 
08:55 Meilės sūkuryje 
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 273
19:30 Prieš srovę 
20:30 Moterys meluoja geriau 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Juodoji jūra
00:25 Įrodytas nekaltumas 
01:20 X failai 
02:10 Amerikiečiai 
03:05 Ką mes veikiame šešėliuose 
03:30 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai 
03:55 Įrodytas nekaltumas 
04:50 Ekstrasensų mūšis

06:30 "Iš širdies į širdį"
08:00 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris"
10:00 "Kalnietis"
11:00 "Pakvaišusi porelė"
11:35 "Rimti reikalai 3" 
12:10 "Būrėja" 
13:30 "Turtuolė varguolė" 
14:30 "Našlaitės" 

15:30 "Juodvarnis" 
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios 
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 "Rimti reikalai 3"
21:30 Žinios 
22:30 Atpildas
00:40 "Mirtinas ginklas"
01:40 Audros sūkuryje
03:15 "Volkeris, Teksaso reindžeris"
04:45 "Kalnietis"

06:00 "Strėlė" 
07:00 "Mano virtuvė geriausia" 
08:15 "Teisingumo agentai" 
09:15 "Ekstrasensai tiria" 
10:20 "Kobra 11" 
11:25 "Mirtinas ginklas"
12:30 "Nusivylusios namų 
šeimininkės" 
13:30 "Mano virtuvė geriausia" 
14:50 "Teisingumo agentai" 
15:55 "Ekstrasensai tiria" 

17:00 Info diena
17:30 "Kobra 11" 
18:30 "Strėlė" 
19:30 "Mirtinas ginklas" 
20:30 "Pričiupom!"  
21:00 Priverstinis kerštas
22:50 Eilinis Džo. Kobros 
prisikėlimas
01:05 "Būk ekstremalas"  
02:05 "Nusivylusios namų 
šeimininkės

05.30 Nauja diena
06.30 Alfa taškas
07.00 Laikykitės ten. Pokalbiai
08.00 „Netikėtas teisingumas“ 
09.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”
09.30 Pagaliau savaitgalis
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11.00 „Reali mistika“ 
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių
12.30 „Brangioji, aš perskambinsiu”
13.00 Nauja diena

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 Seimo rinkimų debatai 
“Sveikatos politika Lietuvoje ir 
pandemija”
22.30 Reporteris
23.00 Seimo rinkimų debatai 
“Sveikatos politika Lietuvoje ir 
pandemija”
00.00 Alfa taškas
00.30 „Reali mistika“ 
01.30 „Paslaptys“ 
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“
03.20 Laikykitės ten. Pokalbiai
04.00 Alfa taškas
04.25 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
04.45 „Reali mistika“
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai 
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Savaitė
13:00 Beatos virtuvė
14:00 Žinios
16:30 Kūrybingumo 
mokykla
16:45 Seselė Beti
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Zachor. Atsimink
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema
21:30 LR Seimo rinkimų 
debatai
22:30 Dviračio žinios
23:00 Babilonas Berlynas 

23:50 Alpių detektyvai 
00:40 Keliai. Mašinos. Žmonės
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Zachor. Atsimink
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Stilius
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Tarnauti ir ginti

6:00 Sveikatos medis 
06:25 Bakuganas. 
Kovos planeta 
06:55 Elena iš Avaloro 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Svajonių sodai 
08:55 Meilės sūkuryje 
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 Karštai su tv3.lt 
20:30 Moterys meluoja geriau 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Gaudynės
00:05 Įrodytas nekaltumas 
01:05 24 valandos. Palikimas 
01:55 Amerikiečiai 
02:45 Ką mes veikiame šešėliuose 
03:15 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai 
03:40 Įrodytas nekaltumas 
04:30 Ekstrasensų mūšis

06:30 "Iš širdies į širdį" 
08:00 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" 
10:00 "Kalnietis" 
11:00 "Pakvaišusi porelė"
11:35 "Kvailiai šėlsta"  
12:10 "Būrėja"  
13:30 "Turtuolė varguolė" 
14:30 "Našlaitės" 
15:30 "Juodvarnis"
16:35 Labas vakaras, Lietuva

18:30 Žinios 
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 "Rimti reikalai 3"
21:30 Žinios 
22:30 Audros sūkuryje
00:20 "Mirtinas ginklas"
01:20 Naktinė apgultis
03:05 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris"
04:40 "Kalnietis"

06:00 "Strėlė"
07:00 "Mano virtuvė  
geriausia"  
08:15 "Teisingumo agentai" 
09:15 "Ekstrasensai tiria" 
10:20 "Kobra 11" 
11:25 "Reali mistika"  
12:30 "Nusivylusios namų 
šeimininkės"
13:30 "Mano virtuvė geriausia"  
14:50 "Teisingumo agentai" 
15:55 "Ekstrasensai tiria" 
17:00 Info diena

17:30 "Kobra 11" 
18:30 "Strėlė" 
19:30 "Mirtinas ginklas" 
20:30 "Pričiupom!" 
21:00 Eilinis Džo. Kobros 
prisikėlimas 
23:20 "Jūrų pėstininkai" 
01:15 "Legendų biuras" 
02:25 "Sūnus paklydėlis" 
03:10 "Nusivylusios namų 
šeimininkės

05.30 Partizanų keliais
06.30 Kaimo akademija
07.00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
08.00 Pinigų karta
08.30 Pagaliau savaitgalis
09.00 Kaimo akademija
09.30 „Partizanų keliais“
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11.00 „Reali mistika“ 
12.00 TV parduotuvė
12.15 Kaip gyveni? Ačiū, Vilniuje
12.30 Kaimo akademija

13.00 Nauja diena
14.00 „Paslaptys“ 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
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 
su Andriumi Tapinu
00.30 „Reali mistika“ 
01.30 „Paslaptys“ 
02.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03.20 Laikykitės ten 
su Andriumi Tapinu
04.00 Alfa taškas
04.25 Kaimo akademija
04.45 „Reali mistika“
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

Reikalingas suremontuotas, 
ekonomiškas būstas. Gali būti 
Rokiškyje ir aplink. Įmanomas 
variantas išsipirkti.  
Tel. 8 602 62 068. Rokiškis
• Išnuomojamas dviejų kambarių 
butas, Vilties g., ilgalaikei nuomai 
nuo gruodžio 1 d. Suremontuotas, 
su baldais ir buitine technika, 
renovuotame name (dėl to maži 
šildymo mokesčiai), kodinė - 
suremontuota laiptinė. Kaina 200 
Eur. Tel. 8 676 13 470.  
Rokiškis
• Šeima ieško buto arba namo 
išsinuomoti. Galime prižiūrėt 
sodybą ir joje gyventi. Siūlyti 
visus variantus. Tel. 8 641 69 409. 
Kupiškis
• 5 asmenų šeima išsinuomotų 3 
kambarių butą su baldais.  
Tel. 8 602 12 096. Rokiškis
• Tik vienam asmeniui 
išnuomojamas geras 1 kambario 
butas su visais patogumais, baldais, 
virtuvės reikmenimis.  
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Penkis maišus pašarinių bulvių. 
Kaina 5 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
• Spanguoles, atvežu į namus. 
Kaina 3 Eur. Tel. 8 624 01 986. 
Rokiškis
• Svarainius. 1 kg/1 Eur. Didesnį 
kiekį pristatau. Tel. 8 604 61 511. 
Rokiškis
• Didelį kiekį svarainių. 1 kg/1,50 
Eur. Tel. 8 606 94 618.  
Rokiškis
• Medų, 1 kg/4 Eur.  
Tel. 8 612 96 373. Rokiškis
• Bulves. Maišas 12 Eur, 
nekondicinių maišas 6 Eur, 
pašarinės - 80 Eur/t. Kiekis ribotas. 
Kazliškio sen.Tel. 8 615 46 365. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Telefoną Samsung S2. Kaina 45 
Eur. Tel. 8 648 41 007.  
Rokiškis
• Iphone 7, be kroviklio. Pridedu 
keletą nugarėlių. Kaina 120 Eur. 

Tel. 8 605 90 025. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Pianiną Lyrika. Būklė, kaip tokio 
amžiaus instrumento, manau dar 
nebloga. Kaina jau su pristatymu. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 629 16 212. 
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal galite padovanoti naudotą 
šiferą. Tel. 8 648 81 643.  
Rokiškis
• Gal kas dovanoja arba nebrangiai 
parduoda baldus ir buitinę techniką 
svetainei bei virtuvei?  
Tel. 8 696 73 882. Rokiškis
• Gal kas galėtų padovanoti 104-
116 ūgio berniukui drabužių? Ačiū. 
Tel. 8 670 94 076. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Beveik naują lavinamąjį 
kilimėlį. Mažai naudotas, pridėsiu 
prikabinamą žaisliuką. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 621 95 444. 
Rokiškis
• Sūpynęs kūdikiui. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 602 90 816. Rokiškis
• Vaikiškus drabužėlius, geros 
kokybės. Kaina nuo 0.50 Eur iki 10 
Eur. Tel. 8 602 90 816.  
Rokiškis
• Tvarkingą, šiltą Hummel 
kombinezoną. Tinka šaltam 
rudeniui ir šaltai žiemai. Visas ilgis 
83 cm, rankovių ilgis nuo viršaus 

37 cm, nuo pažastų 26 cm. Rašykit 
žinute. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 621 88 950. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Pamestas automobilio raktas. 
Mikrorajone, netoli J.Tūbelio 
progimnazijos. Radusiems 
atsilyginsime. Tel. 8 693 85 388. 
Rokiškis
• Pamestas priekabos numeris DA 
205. Tel. 8 656 15 900.  
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• 3 vnt. žoliapjovių. Viena elektrinė 
ir dvi benzininės. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 687 16 351. Rokiškis
• Elektrinę vejapjovę, galiu atvežti. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 619 16 602. 
Rokiškis
• Nedidelį, elektrinį trimerį, galiu 
atvežti. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 619 16 602. Rokiškis
• Tvarkingą traktoriuką Cub cadet 
cc1000rd su dyzeliniu, vieno 
cilindro varikliu. Automatinė 
pavarų dėžė, valdomas koja,el. 
bunkeris. Kaina 1750 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Nebrūsuotas colines lentas, tąšus 
15 cm/15, 6 m ilgio.  
Tel. 8 610 06 145. Rokiškis
• Priekalą. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 687 16 351. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Toyota  Auris I VVT-i Terra. 
Hečbekas, 2008 m., 1,4 l, 71 kW. 
Tel. 8 682 97 387. Rokiškis
• Ieškau žmogaus, kuris galėtų 
kompiuteriu patikrinti Toyota 
purkštukų darbą. Tel. 8 600 08 175. 
Rokiškis
• Volvo V50. 2004 m., 2 l, dyzelis, 
100kW. TA iki 2022.04.27. Du 
rakteliai, vasarinių padangų 
komplektas. Taupus ir smagus 
automobilis. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 1099 Eur.  
Tel. 8 656 76 531. Rokiškis
• 2001 m. Opel Zafira. TA iki 
2020.12.14. Kėbulas be rūdžių. 
Kaina 600 Eur. Tel. 8 623 05 235. 
Rokiškis
• VW Golf 4. 1.9 l, TDI, 66 kW, 
2000 m. Šildomos sėdinės, ESP, 
odinis vairas, kablys, tvarkingas 
salonas, veikiantis kondicionierius. 
Galiojanti TA. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 
derinama. Kaina 1100 Eur.  
Tel. 8 685 76 933. Rokiškis
• VW Polo. 2003 m., 1.9 l, 47 
kW, 4 durų. TA iki 2021.04., 
kėbulas be rūdžių, visapusiškai 
tvarkingas, pakeistas pagrindinis 
diržas, tepalai, naujas Mutlu 
akumuliatorius. Labai ekonomiškas. 
Kaina 990 Eur. Tel. 8 621 80 689. 
Anykščiai
• Važiuojantį Honda Civic. Be TA. 
Kaina 220 Eur. Tel. 8 662 44 126. 
Anykščiai
• 2001 m. VW Golf. 1.6 l, benzinas, 
iš Vokietijos, serviso atžymos, TA, 
Lietuvoje nevažinėta, hečbekas. 
Tel. 8 699 19 182. Rokiškis
• Opel Meriva. 2006 m., iš 

Prancūzijos. Tel. 8 699 19 182. 
Rokiškis
• Opel Astra. 2008 m., hečbekas, 
1.7 l, dyzelis, automobilis iš 
Prancūzijos, be korozijos.  
Tel. 8 699 19 182. Rokiškis
• Opel Zafira. 2008 m., 1.9 l, 
dyzelis, automobilis iš Prancūzijos, 
be korozijos. Tel. 8 699 19 182. 
Rokiškis
• VW Golf 5. 2007 m., 1.6 
l, benzinas, 132000 km rida, 
automobilis iš Vokietijos, serviso 
atžymos, važinėjo moteris.  
Tel. 8 699 19 182. Rokiškis
• Audi A4. Dyzelis, 1.9 l, TDI, TA 
iki gruodžio mėn. Spalva mėlyna, 
universalas. Išsamesnė informacija. 
Kaina derinama. Kaina 600 Eur. 
Tel. 8 672 77 165. Rokiškis
• Audi A6. Nauja TA dvejiems 
metams, išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 520 Eur.  
Tel. 8 673 06 263. Panevėžys
• 2000-08 VW Sharan. 1.9 l, 85 
kW, dyzelis, techniškai tvarkingas 
automobilis, išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 1450 Eur.  
Tel. 8 612 89 032. Rokiškis
• VW Sharan. Priekinis šildomas 
stiklas, vebasta, šildomos sėdinės, 
stoglangis. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 601 71 758. Rokiškis
• VW Polo. 2003 m., 1.4 l, dyzelis, 
TA iki 2022.08. Kaina derinama. 
Domina keitimas į keturratį. Kaina 
1000 Eur. Tel. 8 620 70 069. 
Rokiškis
• 2007 m. Hond CR-V. Dyzelis, 
TA dvejiems metams, spalva 
juoda, geras, patikimas visureigis. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina 4250 Eur. Tel. 8 612 56 267. 

Kupiškis
• Kia Sorento. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 2250 
Eur. Tel. 8 692 47 161.  
Rokiškis
• 1999 m. Ford Fiesta. 1,2 l, 
benzinas, centrinis užraktas, 
signalizacija, el.langai, veikiantis 
kondicionierius. Tel. 8 696 08 875. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Lietus, R15, Volvo ratus su 
vasarinėmis padangomis. 5x108 
tarpai, centrinė skylė 65. Yra 
dar skardiniai su žieminėmis 
padangomis. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 626 96 006. Rokiškis
• VW Golf dalimis. 2003 m., 2 l, 
benzinas, 85 kW. Tel. 8 682 13 410. 
Rokiškis
• VW Passat B5, VW Passat B3, 
VW Golf 3 universalo, VW Sharan, 
Ford Galaxy, Audi A4, Toyota 
Celica ir visų kitų automobilių 
naudotas dalis. Tel. 8 600 54 331. 
Rokiškis
• 2000 m. Ford Focus dalimis. 
Mėlynos spalvos, universalas, 
dyzelis, kablys ir kita.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• 2003 m. Ford Galaxy. 1.9 l, 85 
kW. Dalimis. Tel. 8 655 08 291. 
Rokiškis
• Nenaudotą Zil130 padangą. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 640 28 268. 
Panevėžys
• Dvi naujas padangas Stomil. 6,50, 
R16C, 108/107L. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 613 97 479. Rokiškis
• Bwm, R16 ratlankius su m+s 
padangomis. Tinkamos dar vienam 
sezonui, skiriasi raštas. Kaina 
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Rugsėjo 25-oji, 
penktadienis, 

39 savaitė
Iki Naujųjų liko 97 dienos
Mokymosi šeimoje diena

Saulė teka 7.09 val., 
leidžiasi 19.11 val. 

Dienos ilgumas 12.02 val. 
Mėnulis – priešpilnis.

Savo vardadienius 
šiandien 
švenčia:

Aurelija, Kleopas, Ramvydė, 
Vaigintas, Vladislovas.

Rytoj: Damijonas, Gražė, Gražina, 
Justina, Justinas, Kipras, Kiprijonas, 

Kozmas, Vydenė, Vydenis, 
Vydgailas, Vydgailė.

Poryt: Adalbertas, Danga, 
Daugenė, Daugenis, Kęsbartas, 
Kęsbartė, Kęsgailas, Kęsgailė, 

Kęsmantas, Kęsmantė, Kovaida, 
Kovaidas, Kovilas, Kovilė.

Dienos citata
„Kuo daugiau turime 

laisvalaikio gyvenimui, 
tuo labiau tampa aišku, 

kad nežinome,
 kas yra tas gyvenimas. 

(Popiežius Benediktas XVI)

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1493 m. Kristupas Kolumbas 
leidosi į antrąją kelionę aplink 
pasaulį, ieškodamas naujų žemių.

1690 m. Bostone išleistas pir-
masis amerikiečių laikraštis. 

1926 m. Henris Fordas įvedė 
5 darbo dienų savaitę ir 8 darbo 
valandų dieną.

1956 m. pradėta naudotis 
pirmuoju transatlantiniu telefono 
kabeliu, kuris sujungė Škotiją ir 
Kanadą.

1970 m. sulaukęs 72-jų metų, 
mirė rašytojas Erichas Marija Re-
markas, žinomas kaip romano 
„Vakarų fronte nieko naujo“ au-
torius. Gimė 1898 m.

1997 m. britų sukonstruotas 
automobilis „Thrust SuperSonic“ 
pasiekė naują greičio ant žemės 
rekordą — 1142 km per valandą.

Šiandien 
Lietuvos 
istorijoje

1765 m.  gimė lietuvių kompo-
zitorius, politikos veikėjas Mykolas 
Kleopas Oginskis. Mirė 1833 m.

1990 m. priimtas LR Politinių 
partijų įstatymas.

Post scriptum
Dabok sveikatą jaunystėje, 

o garbę senatvėje.

Moliūgų keksas su riešutais
Ingredientai:
• 350 g moliūgų
• 1,5 stiklinės miltų
• 2 kiaušiniai
• 2 arbatiniai šaukšteliai kepimo miltelių
• Pagal skonį žemės riešutų
• 1 apelsino
• 3 valgomų šaukštų aliejaus
• 1.5 arbatinio šaukštelio
cinamono
 • 1 stiklinės cukraus
• pagal skonį malto imbiero
• Maltų gvazdikėlių, pipirų
Gaminimo eiga:

Nulupkite moliūgą, supjaustykite stambiais gabalais, iškepkite orkaitėje (190 laipsnių temperatūro-
je, apie 25 minutes). Sutrinkite iki vientisos mases. Į moliūgų košę pilkite aliejų, įmuškite kiaušinius, 
berkite cukrų, išmaišykite. Apelsiną gerai nuplaukite ir kartu su žievele susmulkinkite maisto smul-
kintuvu, sudėkite į moliūgų masę. Suberkite prieskonius.Atskirame dubenyje išmaišykite miltus ir 
kepimo miltelius, po truputį įmaišykite į moliūgo masę. Sudėkite smulkintus riešutus. Kepkite 180 
laipsnių temperatūroje, apie valandą. Keksą ragaukite visiškai atvėsusį.

LAISVALAIKIUI

derinama. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 625 78 745. Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• 2000 m. Opel Vectra vairo 
kolonėlę. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Televizorių Šilelis SL 1434, su 
priedėliu. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Šešis arklinio vežimo ratus. Kaina 
3 Eur. Tel. 8 687 16 351.  
Rokiškis
• 3,7 m kultivatorių, kabinamą 
trikampiu, S formos spyruoklėmis, 
150Eur. ir rusišką, 3 korpusų plūgą, 
kabinamą ant „šlaunų“, 120 Eur.  
Tel. 8 682 13 410. Rokiškis
• Stabdžių juostą. Pagaminta 1988 
m. Tel. 8 616 35 640.  
Rokiškis
• Overum trijų korpusų, pakeliamą 
plūgą. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 662 59 237. Rokiškis

• Mėšlo kratytuvą.  
Tel. 8 687 89 378. Rokiškis
• Sėjamąją 2.5 m, kaina 300 Eur, ir 
rinktuvą – 350 Eur.  
Tel. 8 600 32 000. Rokiškis
• T-40 kabiną. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 628 61 432. Rokiškis
• Plūgą, dviejų korpusų, norago 
plotis 55. Kaina 199 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis

www.rokiskiosirena.lt
qNaujienos 
qSkelbimai
qVideo 
ir fotogalerijos

PAŽINTYS

Lietuvos užsienio reikalų ministerija praneša apie kibernetinę ataką
Lietuvos užsienio reikalų 

ministerija trečiadienio vaka-
rą pranešė apie kibernetinę 
ataką, kurios metu ministeri-
jos vardu galėjo būti išplatin-
ta melaginga žinia.

Užsienio reikalų ministro 
Lino Linkevičiaus atstovė spau-
dai Rasa Jakilaitienė BNS teigė, 
kad melaginga žinia buvo patal-
pinta viename Lenkijos naujienų 
portale. 

„Melaginga žinia pasirodė 
Lenkijos tinklalapyje poland-
daily.com. Ten buvo patalpintas 
straipsnis su ministro L. Linke-
vičiaus komentaru, kuriame kal-
bama apie tai, kad reikia siųsti 
taikos palaikymo pajėgas į Bal-
tarusiją“, – teigė ministro atstovė 
spaudai.

Jos teigimu, melagingoje ži-
nioje buvo minimas ir Lenkijos 
užsienio reikalų ministras.

Lietuvos užsienio reikalų mi-

nisterija patvirtinta, kad tokio 
pobūdžio pranešimo ji neplatino, 
šiuo metu aiškinamasi, kas buvo 
melagingos žinios pirminis šalti-
nis.

„Šiuo metu aiškinamės, kas 
yra melagingos žinios pirminis 
šaltinis“, – sakė R. Jakilaitienė.

Jos teigimu, tikėtina, kad pa-
skleista melaginga žinia yra kom-
pleksinė kibernetinė-informacinė 
ataka.

BNS inform.

Pramonė Lietuvoje 
šiemet traukėsi 3,4 proc.

Pramonės produkcijos gamy-
ba ir pardavimai Lietuvoje per šių 
metų aštuonis mėnesius, palyginti 
su praėjusių metų sausiu-rugpjūčiu, 
mažėjo 3,4 proc. iki 13,7 mlrd. eurų. 

Rugpjūtį, palyginti su liepa, pra-
monės gamyba ir pardavimai, pašali-
nus sezono ir darbo dienų skaičiaus 
įtaką, padidėjo 2,3 proc. iki 1,8 mlrd. 
eurų (nepašalinus – sumažėjo 0,7 
proc.), pranešė Statistikos departa-
mentas. Per mėnesį, pašalinus se-
zono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, 
mašinų ir įrangos remonto ir įrengi-
mo produkcija padidėjo 15,6 proc., 
rafinuotų naftos produktų gamybos 
produkcija – 10,1 proc., metalo ga-
minių, išskyrus mašinas ir įrengi-
nius, gamyba – 5,6 proc., medienos 
bei medienos gaminių, išskyrus bal-
dus, gamyba – 3,3 proc., kitų trans-
porto priemonių ir įrangos gamybos 
produkcija – 21,5 proc., chemikalų ir 
chemijos produktų gamybos produk-
cija – 5,3 procento.

BNS inform.

Nobelio premijų teikimo ceremoniją pakeis televizinis renginys
Pirmą kartą nuo 1944 metų 

dėl COVID-19 pandemijos at-
šauktą tradicinę Nobelio pre-
mijų teikimo ceremoniją pakeis 
televizinis renginys, pranešė or-
ganizatoriai.

Premijos laureatai šiemet ne-

atsiims savo medalių ir diplomų 
iš Švedijos karaliaus rankų, o ap-
dovanojimų sulauks savo šalyse.

Nobelio medicinos, fizikos, 
chemijos, literatūros, taikos ir 
ekonomikos premijų laureatai bus 
paskelbti spalio 5–12 dienomis.

Iniciatyva „Žinau, ką renku“ nešališkas politikos stebėsenos tinklas, kuris siekia užtikrinti, 
kad Lietuvos politikai būtų atskaitingi rinkėjams, todėl skatiname piliečius sąmoningai 
dalyvauti viešajame gyvenime, o tai yra sudalyvauti jų organizuojamuose debatuose, pa-
klausti jums rūpimų klausimų ir užsitikrinti, jog politikai jums nebruka tik išvaizdos ir 
populistinių pažadų, tad kviečiame atvykti rugsėjo 29 dieną, 18:00 valandą į Rokiškio 
kultūros centrą ir susipažinti su Sėlos rytinės apygardos kandidatais į Seimą.
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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 
Centralizuotos buhalterinės apskaitos 

skyriaus buhalterę Jolantą Katinauskienę 
dėl motinos mirties. 

 Rokiškio rajono 
savivaldybės administracija

PARODOS
Viešojoje bibliotekoje
„Meilės dainius Paulius Širvys’ (100-osioms gimimo me-
tinėms). 
Fotomenininko Mindaugo Norkaus fotografijų paroda 
„Akimirkos“. 
Norėčiau, kad mane suprastų“ – M.K.Čiurlionis.

Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje
Spaudinių parodos:
„Beržų lopšinė“, skirta poeto Pauliaus Širvio 100-osioms g. m.
„Rašytojui Rimantui Černiauskui – 70 , skirta rašytojo Rimanto Černiausko 70-osioms g. m. 
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus keramikos darbų paroda „Visa 
kiškių kariauna“. 
Aukštaitijos regiono bibliotekų kūrybinių darbų paroda „Su lėle ant pasakų sparnų“.
RENGINIAI
Rugsėjo 25 d. 15 val. – „Interaktyvūs užsiėmimai“: Interaktyvaus stalo ir Xbox One 
žaidimai, užsiėmimai su 3D spausdintuvu, Vaikų ir jaunimo skyriaus Interaktyvioje edu-
kacinėje erdvėje.
Rugsėjo 25 d. 15 val. – žaidimai virtualioje realybėje (su virtualiais realybės akiniais), 
Vaikų ir jaunimo skyriaus Edukacijų klasėje.
Rugsėjo 26 d. 11 val. – filmų ciklas „Cinema – Senjorams, ir ne tik..“, Rokiškio miesto 
filialo bibliotekoje.
Rugsėjo 27 d. 13 val. – literatūrinė-muzikinė kompozicija „Kaip Tavęs nemylėt...“, skirta 
poeto Pauliaus Širvio 100-osioms gimimo metinėms. Rajono literatų klubo „Vaivorykš-
tė“ narių kūrybos skaitymai. Vilniaus m. folkloro ansamblio „Nalšia“ programa „Dainuoju 
Širvį“.
Rugsėjo 30 d. 10 val. – seminaras „Pasakų ir lėlių terapija“, lektorė menotyros magis-
trė, teatrologė lėlininkė, Lietuvos biblioterapijos asociacijos narė Salomėja Burneikaitė, 
Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Renginių salėje.

Šventinis šurmulys prasidėjo dviem gimtadieniais: 
Rokiškio miesto ir bibliotekos lėlių teatro ,,Padaužiukai“

Rokiškio miesto gim-
tadienis prasidėjo smagiu 
XXIV Aukštaitijos regio-
no lėlių teatrų festivaliu 
„Kai atgyja lėlės“. Kartu 
buvo švenčiamas 25 – asis 
Rokiškio Juozo Keliuočio 
viešosios bibliotekos vaikų 
ir jaunimo skyriaus lėlių 
teatro ,,Padaužiukai“ gim-
tadienis. Į Rokiškio kultū-
ros centre vykusį festivalį 
ir jubiliatus pasveikinti at-
skubėjo net keli lėlių teatrų 
kolektyvai.

Teatras „Žalia varna“ at-
vyko iš Vilniaus su Aurelijos 
Čeredėjevaitės/ Čeredaitės 
autorine pasaka „Peliukas 
Antanas“. Spektaklio metu 
vaikai kartu su aktore ir pe-
liuku Antanu žaidė, dainavo 
ir pateko net į stebuklingą 
daržą.

Pasvalio Mariaus Kati-
liškio viešosios bibliotekos 
lėlių teatras  „Kaukutis” do-
vanojo autorinį Birutės La-
dygienės spektaklį „Raudon-

kepuraitė iš Pasvalio“. Prieš 
vienerius metus įsikūrusiame 
teatre septynios kūrybingos 
ir talentingos mergaitės pa-
pasokojo šiuolaikišką pasaką 
apie Pasvalyje gyvenančią 
Raudonkepuraitę.

Ukmergės  „Katino Mur-
klio teatras“ į festivalį atvežė 
lietuvių liaudies pasaką „Ne-
regėta negirdėta pasaka“. Šis 
nuostabus lėlių teatras įrodė, 
kad lietuvių liaudies pasakų 
išmintis šiandien suskamba 
naujai. Pasak Bronislavos 
Kerbelytės  „jos mums reika-
lingos kaip protėvių kultūros 
palikimas, pasaulio pažinimo 

palydovės, nes jos ėjo išvien 
su trečiaisiais broliais, kurie 
nepaisydami, kad visuome-
nės dauguma juos vadino 
kvailiais, atrasdavo ir skleis-
davo naujas tiesas ir elgesio 
normas. Dabar, kaip ir senų 
senovėje, pasakos yra drąsos 
ir ištvermės mokykla, tas gy-
vasis vanduo – begalinio op-
timizmo išraiška“.

Į šventinį šurmulį atskubė-
jęs Rokiškio r. Bajorų kaimo 
kultūros centro lėlių teatras 
„ČIZ” parodė smagią insce-
nizaciją „Trijų pasakų mazge-
lis”. Spektaklyje susidrauga-
vo, susimazgė net trys pasakos 

„Gražuolė ir Pabaisa“, „Prin-
cesė ant žirnio“ ir „Varlė ka-
ralienė“, o žiūrovams reikėjo 
atidžiai stebėti ir  pabaigoje 
„atrišti tuos stebuklingus maz-
gelius“.

Su premjerą atvykęs Biržų 
rajono savivaldybės J. Bie-
linio viešosios bibliotekos 
Vaikų literatūros skyriaus 
„Šaukšto Šmaukšto teatras“ 
sėkmingai pristatė nuotaikin-
gą pasakojimą apie jautuką ir 
jo draugus pagal lietuvių liau-
dies pasaką „Jaučio trobelė.

Gražų gimtadienį minin-
čiam, savo žiūrovą su prem-
jeriniu spektakliu pagal H. K. 
Anderseno pasaka „Princesė 
ir Kiauliaganis” sutikusiam 
Rokiškio rajono savivaldybės 
Juozo Keliuočio viešosios 

bibliotekos Vaikų ir jaunimo 
skyriaus lėlių teatrui „Padau-
žiukai” ir režisierei Nadiež-
dai Ivanovai iš kolegų, ben-
draminčių ir svečių skriejo 
palinkėjimai: pasitikėjimo 
gyvenimo magija, neblėstan-
čio kūrybiškumo, unikalių 
idėjų, įkvepiančių iššūkių ir 
laimės būnant. Polėkio ža-
dinant vaikų norą paimti į 
rankas knygą, skaityti, fanta-
zuoti, vaidinti ir toliau kurti 
pasakų bei stebuklų pasaulį,

Šventiniam  jauduliui nu-
slugus, nuoširdžiai dėkojame 
projekto  „XXIV Aukštaitijos 
regiono lėlių teatro festivalis 
,,Kai atgyja lėlės“ pagrin-
diniams rėmėjams Lietuvos 
kultūros tarybai ir Rokiškio 
rajono savivaldybei, informa-

ciniams rėmėjams  „Rokiškio 
Sirena“ ir  „Gimtasis Rokiš-
kis“, partneriams Rokiškio 
kultūros centrui ir Rokiškio 
švietimo centrui, festivalio 
vedėjoms Zuziui – Valdai 
Bugailiškienei ir Fiestai – 
Daliai Ziemelienei. Šventėje 
netrūko nuoširdaus mažųjų 
žiūrovų susižavėjimo, smal-
sumo, tikėjimo pasaka, garsių 
plojimų ir geros nuotaikos. 
Džiaugiamės ir didžiuojamės 
tokiu gausiu draugų būriu. 
Turėkime savo pasaką ir ja 
tikėkime!

Projekto vadovė, 
Vaikų ir jaunimo sky-

riaus
 vyresn. bibliotekininkė

 edukacijai
Nadiežda Ivanova
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Rugsėjo 25 d. Naktį 14

Dieną 24
PR, 
5-10 m/s

Rugsėjo 26 d. Naktį 15
Dieną 25

PR,
6-12 m/s

Rugsėjo 27 d. Naktį 13
Dieną 23

R, 
7-15 m/s

Rugsėjo 28 d. Naktį 13
Dieną 18

PR,
4-9 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
tiesiog nemoka gaminti tų 
nelemtų midijų.

***
Aš sąžiningas, bet bailus. 

Todėl aš galvoju tiesą 
žmonėms į akis.

***
Norėdami įrodyti, kad dideli 

pinigai žmogui nekenkia, britų 
mokslininkai tyrimui finansuoti 
paprašė dviejų milijonų svarų.

***
– Kas yra gera žinia?
– Tai bloga žinia, kuri 

pasiekė tavo kaimyną arba 
bendradarbį.

***
Ir šuo – joks žmogaus 

draugas. Bandžiau iš jo kaulą 
iki pirmadienio pasiskolint. 
Apsimetė, kad nesuprato, ko 
prašau.

***
Vaikinas pamato dvi 

merginas. Viena graži, kita – 
nelabai. Jis kreipiasi į pastarąją:

– Jūs tokia graži. Ar 
nepasakytumėt, kuo vardu jūsų 

DOVANOJA

Orų prognozė rugsėjo 25-28 d.

Žiema, Naujųjų metų 
išvakarės. Tarpuvartėje, 
apsigaubęs lietpalčiu, 
stovi ekshibicionistas. 
Keliu eina moteris, kuri 
tempia po keturis krepšius 
kiekvienoje rankoje. Sunku. 
Staiga priešais ją iššoka 
ekshibicionistas, atlapoja 
lietpaltį. Moteris žiūri į 

graudžiai atsidūsta, ir žmona 
klausia, kodėl?

– Va dabar supratau, kad visą 
amžių teks su tavim nugyvent. 
Nes geresnės neberasiu, o 
blogesnių tiesiog nebūna.

***
Tik nereikia man aiškinti, 

kad aš turiu keisti savo 
charakterį. Tai jums su manimi 
nepatogu, o ne man su jumis.

***
– Kuo jūs gydotės nuo 

covid-19?
– Degtine.
– Ir kaip, padeda?
– Žinoma. Ir infekcija 

aplenkė, ir žmona pas uošvienę 
pabėgo.

***
Pas prezidentą skubiai 

atlėkė Valstybės saugumo 
departamento vadovas.

– Pone prezidente, mūsų 
žvalgyba nustatė, kad jus 
norėjo nunuodyti!

– Ach taip?! O aš 
pagalvojau, kad mano žmona 

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.

draugė?
***
Teismas. Teisėjas klausia 

nukentėjusiojo:
– Galbūt kaltinamasis asilu 

jus išvadino, kilus netikėtam 
pykčio priepuoliui?

– Tai kad ne, tamsta 
teisėjau. Jis prieš tai mane 
ilgai ir atidžiai nužiūrinėjo.

***
Finansinės piramidės – tai 

oro pilys, kurias svajotojams 
stato realistai.

***
Ledo rūmų valytoja, 

supainiojusi aukštus, netyčia 
laimėjo akmenslydžio pasaulio 
čempionatą.

***
– Kada ginčuose gimsta 

tiesa?
– Kai į juos įsiterpia 

viršininkas.
***
Ne tiek baisus kaimyninės 

šalies tankas, kiek neblaivus jo 
ekipažas.

jį liūdnu žvilgsniu, paskui 
atsidūsta:

– O, velnias, pamiršau 
nupirkti kiaušinių...

***
– Brangioji, mes vakar 

susipykome dėl smulkmenų, 
aš buvau neteisus! Tu - mano 
mylimiausia moteris.

– Aha! Aš taip ir žinojau, 

kad nesu tau vienintelė!
***
Sprendžiant iš komentarų 

internete, tik 11 žmonių 
Lietuvoje nemoka žaisti 
futbolo. Ir, kaip tyčia, jie visi 
pakliuvo į nacionalinę rinktinę.

***
Valdžia priklauso tautai. 

Nuotoliniu būdu.
***
Garbaus amžiaus 

mokslininkas duoda interviu 
žurnalui. Jaunas žurnalistas 
klausia:

– Kiek jums, tamsta 
profesoriau, metų?

– Tiek, kad į kiekvieną 
telefono skambutį atsiliepiu 
klausimu kas?

– Jūs taip norite sužinoti, 
kas skambino?

– Visai ne, jaunuoli. Aš 
noriu greičiau sužinot, kas iš 
kolegų jau numirė.

***
Vyras su žmona sėdi vakare 

prie stalo, geria arbatą. Vyras 

Greiti užkandžiai
862651628
nuo 10-21 val.

P. Širvio g. 19, Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Svarstykles. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 687 16 351. Rokiškis
• Nerūdijančio plieno kriaukles.  
3 vnt. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 687 16 351. Rokiškis
• Dienos šviestuvą su lempomis, 
veikiantys, gražūs. 20 vienetų. 
5 Eur/vnt. Tel. 8 687 16 351. 
Rokiškis
• Mikrobangų krosnelę. Veikianti. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 623 05 235. 
Rokiškis
• Smulkią buitinę techniką. Geros 
kokybės. Informacija apie kainas 
teikiama telefonu.  
Tel. 8 605 98 819. Rokiškis

• Naudotą dujų balioną, dujų 
likutis apie pusė baliono, pridedu 
reduktorių. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 616 05 668. Rokiškis
• Kokteilių plaktuvą, mikserį, 
sumuštinių keptuvę. Veikia puikiai. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 605 98 819. 
Rokiškis
• Skardinius, dvigubus, centrinio 
šildymo radiatorius.  
Tel. 8 647 22 840. Rokiškis
• Snaigė Design Line šaldiklį. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 607 62 364. 
Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną 
ČAIKA. Kaina 105 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis

• Dovanojama statybinės atliekos 
sklypui pakelti, išlyginti ar kelio 
remontui. Tel. 8 673 51 413. 
Rokiškis
• Dovanoju karvių mėšlą. 
Kavoliškis. Tel. 8 606 24 569. 
Rokiškis
• Dovanoju gražius kačiukus. Labai 

žaismingi ir draugiški.  
Tel. 8 626 67 365. Anykščiai
• Dovanojamas 2 mėn. šuniukas 
(patinėlis). Nukirmintas ir 
paskiepytas, gali keliauti į naujus, 
mylinčius namus. Mama mišrūnė, 
Maskvos sargybinė. Šuniukas labai 
gražus, judrus ir draugiškas, labai 
bendraujantis su vaikais.  
Tel. 8 641 99 157. Rokiškis
• Dovanoju naudotus, šiltnamio 
stiklus. Tel. 8 698 15 896.  
Rokiškis
• Dovanojame dvi mielas, 
žaismingas katytes. Ėda viską, eina 
į dėžutę. Galime atvežti į Rokiškį. 
Tel. 8 684 37 505. Rokiškis
• Dovanojame 4 mielus, 2 mėn. 
kačiukus, gal kam reikia mielo 
namų augintinio?  
Tel. 8 676 19 056. Rokiškis
• Namą nusigriauti Skardinis 
stogas, plastikiniai langai. Rokiškis. 
Tel. 8 626 95 680. Rokiškis
• Dovanoju vežimėlį. Mėlynas, 
dviejų padėčių, sėdimos ir gulimos. 
Tel. 8 684 51 525. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• 40 dydžio 2 poras batų ir geros 
būklės rankines. Tel. 8 605 98 819. 
Rokiškis
• Mažai dėvėtą vaikišką striukę, 
140-145 cm ūgio mergaitei. Tinka 
rudeniui bei pavasariui.  
Tel. 8 675 03 048. Rokiškis
• Žieminį kombinezoną berniukui 
iki 134 ūgio. Labai mažai dėvėtas, 
pirktas naujas. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 626 20 195. Rokiškis
• Juodus odinius moteriškus 
sportinius batelius lenktu padu. 
Korėja. 40 dydis. Kaina 42 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Baltus odinius moteriškus, 
sportinius batelius. Vokietija. 38 
dydis. Kaina 37 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Kombinezonus ir striukytę. 3 vnt., 
iki 1.5 metukų berniukui. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 612 47 934.  
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Muzikinį centrą Ogis su 
kolonėlėmis. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 646 49 930.  
Rokiškis


