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Rokiškio savaitės įvykių apžvalga

Sigtas Daščioras – apžvelgė rajono savaitės įvykius.

Kaip ir prognozavome, 
Rokiškio miesto 521-asis 
gimtadienis taps svarbiausiu 
savaitės įvykiu. Kaip sakant, 
buvo šiokia tokia miglota 
nuojauta. Ir ji pasitvirtino. 
Šventė, mandagiai sakant, 
rokiškėnų nesužavėjo. Pana-
šu, kad besivaikant kiekybės 
– organizuojant net keturių 
dienų renginį, buvo pamirš-
ta apie kokybę: o ką gi į tą 
programą tokio smagaus 
įdėti, kad nustebintume 
Urbi et Orbi – miestą ir pa-
saulį. Ir mūsų miesto šventės 
organizatoriai nuoširdžiai 
pasistengė nustebinti. Deja, 
kabutėse. 

Pirmiausia nustebino orga-
nizatorių sprendimai įtraukti į 
programą uždarus renginius. 
Mes, žinoma, kuo nuošir-
džiausiai sveikiname Juozo 
Keliuočio viešąją biblioteką 
net ir šiais sunkiais metais 
tapusią skaitmeninio raštin-
gumo ugdymo lydere šalies 
mažesniųjų rajonų grupėje. 
Bibliotekininkai, nuo seno 
garsėjantys savo dėmesio in-
formacinėms technologijoms, 
tikrai nusipelnė šio įvertini-
mo. Tik įteiktas jis buvo ga-
nėtinai specifinio ir uždaro 
renginio metu. Taigi, paploti 
mūsų šauniems bibliotekinin-
kams buvo galima tik nuoto-
liniu būdu, žiūrint „Rokiškio 
Sirenos“ transliaciją. 

Šaunus, bet irgi ne plačiajai 
publikai skirtas renginys buvo 
„Protų vingiai“. Tiesa, jo dėka 
rokiškėnai susipažino su jiems 
neįprastomis erdvėmis ir turė-
jo galimybę prisiminti savojo 
miesto istoriją. O ją geriausiai, 
pasirodo, žino kamajiškiai 
„Keturakiai“ ir kariai.

„Roko kalavijo“ rengėjai 
gali didžiuotis: ši šventė iš-
plaukia į tarptautinius van-
denis. Dėl pagrindinio prizo 
varžėsi ne tik lietuviai, bet ir 
Rygos komtūrijos riteriai. Bet, 
kaip pas mus dažnai būna: 
įvertina svetimi, pamiršta 
savi. 

Renginys buvo kažko-
dėl nugrūstas į penktadienį, 

kai šeštadienį iki pat 18 val. 
miestelėnams vienintelė pra-
moga buvo kelis kartus apeiti 
amatininkų mugę prie Krašto 
muziejaus. Bet kiek gi po ją 
vaikščiosi, kiek gi gali keptų 
bulvių ant pagaliuko ir vafliu-
kų privalgysi? Kitąmet ir to 
galime nebesitikėti: kalbinti 
pardavėjai dėl pirkėjų stokos 
patyrė nuostolių, sugaišo lai-
ką, ir mūsų miestą mini ne pa-
čiu gražiausiu žodžiu...

Dar įdomesnis buvo ne-
baigto pėsčiųjų ir dviratininkų 
takelio atidarymas Kavoliš-
kyje. Tiesa, paskutinę minutę 
pervadintas Sveikatingumo 
švente. Nes atidarinėti keliuko 
pusfabrikatį yra... na, o, bet, 
tačiau... O štai miesto šventės 
rengėjams tokia eilutė afišo-
je visai tiko ir patiko. Kuo gi 
kitu, jei ne tokiais renginiais, 
galima užkišti apytuštę šven-
tės programą? Ir niekas nė 
nesusiprotėjo patikrinti, kaip 
iš tiesų atrodo tas vos porą ki-
lometrų nuo Rokiškio esantis 
nelemtas takelis?

Po tokių „kliurkų“ jau ne-
bestebina, kad iš anksto ne-
pranešę, šventės rengėjai šeš-
tadienį nuo ryto užbarikadavo 
Nepriklausomybės aikštę. 
Nors joje veikė parduotuvės, 
prekiaujančios, kaip čia man-
dagiau pasakius, ne pačiomis 
smulkiausiomis prekėmis. O 
iki jų – nors lėktuvu skrisk.

Toliau, dar įdomiau. Pasi-
rodo, rajone po truputį plin-
tantis covid-19 labai išrankus 
atskiroms meno rūšims: štai 
parodų atidarymų organizuoti 

nepatartina, o va knygų prista-
tymus – pats tas. Taip ir lieki 
nesupratęs, negi virusas labiau 
mėgsta dailę nei literatūrą.

O va štai Rokiškio šv. apaš-
talo evangelisto Mato parapija 
surengė visai įprastą, tačiau 
nuoširdžią ir patrauklią atlai-
dų programą. Ir visiškai be jo-
kio pašalinio finanasavimo bei 
projektų. Panašu, kad pernai 
pradėta gaminti šv. Mato arba-
ta užkariavo rokiškėnų širdis. 
Kaip ir tai, kam ji skirta: sma-
gus pabendravimas prie arba-
tos su skanėstais bažnyčios 
šventoriuje.

Kai vis labiau sekuliarė-
jančioje visuomenėje miesto 
šventės vienu gausiausiai lan-
kytų renginių yra šv. Mišios, 
galima nujausti, kokie buvo 
tie likę renginiai. Nenuosta-
bu, kad „Rokiškio Sirenos“ 
žurnalistės įžvalgos Rokiškio 
521-ojo gimtadienio tema 
sulaukė skaitytojų ažiotažo. 
Dauguma komentaruose tie-
siai šviesiai įvardino negalin-
tys pasidžiaugti neišdildomų 
įspūdžių gausa. 

Rokiškėnai patvirtino, kad 
jie nėra atsparūs nuo antikos 
žinomam duonos ir žaidimų 
virusui. Todėl nuobodžiau-
sio renginio prizą iš miesto 
šventės visgi paveržė kalban-
čių galvų (kandidatų į Seimą 
debatai). O štai čia jau orga-
nizatoriai – rajono jaunimas 
– nieko dėti. Jie daug pasi-
stengė dėl reginio. Tik kad va 
kalbančios galvos buvo tokios 
įdomios, jog kai kas per deba-
tus, dantis sukandę, internete 

naršė ar specialia programa 
žvėrelius spalvino.

Aišku, miesto šventės ren-
gėjai, it figos lapeliu, bando 
prisidengti gausėjančiais co-
vid 19 atvejais rajone. Esą 
būtent jie, kaip ir privaloma 
registracija, išbaidė šventės 
žiūrovus.

Žinoma, savaitė buvo dosni 
ir gražių akimirkų. Esame pri-
pratę, kad miestą garsinti turi 
kokie nors kultūros veikėjai, 
na, blogiausiu atveju, kokie 
nors akiniuoti moksliukai. Ta-
čiau savojo miesto, savosios 
valstybės ambasadoriais tam-
pa ir tie jauni žmonės, kurie 
imasi sunkią pareigą gelbėti 
tuos, kurie patys negali to pa-
daryti. Du rokiškėnai saugo 
trapią taiką tolimoje Afrikos 
valstybėje Malyje, garbingai 
vykdydami mūsų šalies įsipa-
reigojimus tarptautinei ben-
druomenei.

Galime pasidžiaugti ir ro-
kiškėnų kūrybiškumu. Štai 
meile automobilių sportui 
garsėjęs Grigorijus Antonovas 
sukūrė įspūdingo dizaino pa-
vėsinę. Jei mieste daugės to-
kios vyriško stiliaus kūrybos, 
panašu, kad vyrija iš garažų 
persikraustys į va tokius auto-
mobilius.

Džiugu pastebėti, kad ir kiti 
tradiciniai vyriški pomėgiai 
rokiškėnams sekasi puikiai. Ir 
jiems, į namus grįžusiems, yra 
kuo namiškius pradžiuginti. Ir 
nesibaiminti, kad katinas be 
laimikio pro duris nepraleis.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Miesto šventė: kas 
pamiršo informuoti 
rokiškėnus apie tai, 
kada ir kiek laiko bus 
aikštė uždaryta?

Rugsėjo 19-ąją, šeštadie-
nį, kai pats turgaus įkarštis, 
į miestą suvažiavę apsipirk-
ti aplinkinių miestelių ir 
kaimų gyventojai, jų laukė 
nemaloni staigmena: už-
daryta Nepriklausomybės 
aikštė. Ir, žinoma, niekas 
apie tai nepasivargino pra-
nešti: nei kada, nei kiek 
laiko bus uždarytos kai ku-
rios miesto gatvės šventės 
metu. Rajono savivaldybės 
administracijos direktorius 
Andrius Burnickas pati-
kino, kad ateityje tokia in-
formacija bus skelbiama iš 
anksto.

Uždarytos gatvės sukėlė 
nemažai nepatogumų mies-
to gyventojams. Kai kurie, 
gyvenantys prie dvaro tven-
kinių, net negalėjo legaliai 
patekti į savo namus, ir jiems 
teko tiesiog, pasidairius, ar 
policija nemato, apvažinė-
ti „plytas“. Daug „gražių“ 
žodžių tuo klausimu turėjo 
pasakyti, pavyzdžiui, Ne-
priklausomybės aikštėje 
veikiančios baldų, šildymo 
įrangos parduotuvės, šeš-
tadienio rytą atsidūrusios 
kaip tik žiedinėje apsuptyje. 
Apie tai, kad miesto šventės 
organizatoriai pražiopsojo 
svarbų dalyką, „Rokiškio 
Sirenai“ skundėsi kraštie-

čiai, savo sodyboje sumanę 
remontą. „Esame dirban-
tys žmonės. Į Rokiškį at-
vykstame tik savaitgaliais. 
Suprantame kai kurių norą 
švęsti. Bet gyvenimas ne 
tik iš švenčių susideda. Dar 
yra ir darbas, verslas. Štai 
mes šildymo prekių salone 
užsisakėme radiatorius. Pa-
aiškinkite mums, kaip juos 
pasiimti? Ant kupros vilkti 
kelis šimtus metrų iki arti-
miausios vietos, kur galime 
pastatyti automobilį? Bent 
informuoti, įspėti galima, 
kada ta aikštė bus uždaryta. 
Tada ieškotume būdų kitaip 
atsiimti savo prekes“, – pro-
blemą vardijo pašnekovai.

Iš tiesų anksčiau buvo 
skelbiama, kada ir kiek laiko 
bus uždarytos miesto gatvės. 
O pastaruoju metu, jau ir 
tokių didelių renginių, kaip 
ralis, miesto šventės metu 
rokiškėnams informacija 
apie uždarytas gatves nebe-
pateikiama. „Taip, išties tai 
problema. Matyt, kažkas ne-
pagalvojo, kad reiktų skelb-
ti. Ateityje informuosime 
gyventojus, kad jie galėtų 
planuotis savo laiką ir marš-
rutus“, – sakė rajono savival-
dybės administracijos direk-
torius Andrius Burnickas.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Restauruotos langinės grįžo!
Langinių plenerų orga-

nizatoriai – visuomeninė 
organizacija Tyzenhauzų 
paveldas po miesto šventės 
ėmėsi darbo: Respublikos 
gatvės namus papuošė res-
tauruotomis langinėmis. 

„Rokiškio Sirena“ prime-
na, kad šiemetinis, jau še-
šioliktasis langinių tapymo 
pleneras buvo skirtas kaip tik 
senų, vėjo ir lietaus nugai-
rintų langinių restauravimui. 
Langinės pradėtos restauruoti 
jau pernykščio plenero metu, 
o šiemetinis buvo skirtas iš-
imtinai anksčiau nutapytų 

langinių tvarkymui. Pasak or-
ganizacijos vadovo Raimondo 
Sirgėdo, šiuometinis pleneras 
buvo labai minimalistinis, bet 
kartu ir be galo reikalingas. 

 Deja, ne visas langines pa-
vyko išgelbėti. Dvi ypač nuo 
oro sąlygų nukentėjusios jų 
poros buvo perpieštos pana-
šiais gėlių motyvais. 

Atnaujintomis puošmeno-
mis rokiškėnai galėjo pasi-
grožėti miesto šventės metu. 
Šiemet pasirinktas kiek ki-
toks eksponavimo būdas. Mat 
ankstesniais metais miesto 
šventės proga jos būdavo at-
veriamos jau pakabintos, kaip 

namų puošmenos. Restauruo-
tų langinių vėl iškilmingai 
atverti lyg ir nėra priežasties, 
todėl jos buvo eksponuoja-
mos prie Rokiškio krašto mu-
ziejaus oficinos. Ten jas galė-
jo apžiūrėti šventės svečiai.

O šventei pasibaigus, lan-
ginės grįžo į savo vadinamą-
ją galeriją po atviru langu: į 
Respublikos gatvę. Jas atgal 
grąžino Tyzenhauzų pavel-
do organizacijos nariai. To-
dėl rokiškėnai jau dabar gali 
įvertinti restauratorių meis-
triškumą. 

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Vairavo neblaivus 
ir be teisių
Rugsėjo 24 22.30 val. 
Rokiškio r., Onuškio k., 
neblaivus (2.64 prom.), 
neturėdamas teisės 
vairuoti vyras (gim. 1991 
m.) vairavo automobilį 
„VW Golf“. Įtariamasis 
sulaikytas.

Pasisavino pinigus
Rugsėjo 22 d. 13 val. 
pranešta, kad Rokiškyje, 
iš vyro (gim. 1978 m.) 
mokėjimo kortelės nuimti 
pinigai. Nuostolis – 1500 
eurų. Įtariamoji (gim. 1989 
m.) sulaikyta.

Panevėžio VPK 
inform.

KRIMINALAI
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Klausimai apmąstymams: kaip ir kodėl į miesto šventės renginių 
programą įtrauktas nebaigto dviračių takelio atidarymas?

Rokiškio miesto šventės 
renginių programoje buvo 
įrašytas labai originalus 
renginys: dviračių ir pės-
čiųjų takelio atidarymas 
Kavoliškyje. Apmąstymų 
verti keli su tuo susiję klau-
simai: pirmiausia, kodėl 
Kavoliškio renginys aps-
kritai įtrauktas į Rokiškio 
miesto šventės programą, 
be to, nuo kada pas mus 
rengiami keliukų atidary-
mai, na ir, žinoma, kaip ga-
lima apsikritai atidarinėti 
nebaigtą keliuką? Pasku-
tinę minutę susivokę, kad 
su tokia švente garantuotai 
užsitrauks audrą ant savo 
galvų, organizatoriai pakei-
tė bent pavadinimą – šventė 
tapo „Sveikatingumo“.

Antradienį technika 
dirbo visu pajėgumu
Dviračių ir pėsčiųjų take-

lio Kavoliškyje atidarymas 
buvo numatytas penktadienį, 
rugsėjo 18-ąją. Kad tai būtent 
keliuko atidarymas, liudija ir 
šventės afiša. Daugeliui ro-
kiškėnų kilo klausimas: kaip 
galima ką nors atidarinėti, jei 
keliukas nė nebaigtas.  Buvo 
matyti, kad jam paklotas tik 
pagrindas. Maža to, rugsėjo 
18-ąją jis net nebuvo pradėtas 
asfaltuoti. Asfaltavimo darbus 
rangovai pradėjo vykdyti pir-
madienį. Mat jiems reikalinga 
speciali technka tokiems siau-
riems takeliams asfaltu kloti. 
Antradienį technika dirbo visu 
pajėgumu ir po truputį artėjo 
prie kelio, vedančio į Rokiškį, 
sankryžos.

Net ir išasfaltavus keliuką, 
pasak rajono mero Ramūno 
Godeliausko, jis nebūtų baig-
tas. Pasak pašnekovo, rango-

vai viskam užbaigti: įrengti 
atitvarus, stotelę, nubraižyti 
linijas dar turi daugiau kaip 
mėnesį. Projektas turi būti pa-
baigtas iki spalio 31-osios. Ir 
pašnekovas pabrėžė: rangovai 
ne atsilieka nuo darbų grafiko, 
o kaip tik jį lenkia. Tai kam 
atidarinėti nebaigtą keliuką, 
jei po mėnesio galima sureng-
ti jau pabaigto atidarymą? „O 
kuo Kavoliškis apskritai sieja-
si su Rokiškio miesto švente? 
Be to, rajono savivaldybėje ne 
vienerius metus vyksta kelių 
asfaltavimo darbai. Ir niekas 
jų iki šiol neatidarinėjo. Su-
prantu, kad tai būtų koks vie-
nintelis, unikalus projektas. 
Bet dabar?“ – pečiais gūžčiojo 
meras.

Net dekanas
neatsispyrė pagundai 
pajuokauti
Šventės Kavoliškyje or-

ganizatoriai, panašu, iki pat 
paskutinės minutės buvo nusi-
teikę atidaryti tą nelemtą dvi-
račių takelį. Netgi Rokiškio 
dekanato dekaną Eimantą No-
viką pasikvietė jo palaiminti. 
Žinoma, kad į šventę atva-
žiuodamas dekanas pamatė, 
kokios būklės tas keliukas ir 
neatsispyrė pagundai pajuo-
kauti. „Mane tai kvietė ati-
daryt taką, palaimint. Kelią, 
taką. Na bet, aš galvoju, čia 
nieks nieko nedirba, ką čia 
laiminsim? Bet meras galvoja 
kitaip, kad čia bais dirba. Na 
tegul...“ – juokavo dvasinin-
kas. Ir kadangi, tiesiai švie-
siai sakant, laiminti savaitgalį 
takelį dar nebuvo reikalo, tai 
palaimino... visus susirinku-
siuosius.

Dėl šventės kaltas 
pradelstas projektas?
„Tai ką čia mes švenčia-

me?“ – to „Rokiškio Sirena“ 
klausė ir šventės vedėjos Da-
nutės Kirstukienės, ir Rokiš-
kio kaimiškosios seniūnijos 
seniūnės Dalios Janulienės. 
Juolab, kad nebaigto takelio 
atidarymo šventimas kai ku-
riems įtaresniems rokiškė-
nams kelia įtartinų minčių, ar 
tik čia nebus bandymas pasi-
reklamuoti prieš artėjančius 
Seimo rinkimus? D. Kirstu-
kienė paaiškino, kad ši šventė 
yra ne takelio atidarymas, o 
tiesiog Sveikatingumo šven-
tė. Ji turėjusi vykti pavasarį, 
bet tas nelemtas karantinas. 
Jai antrino ir seniūnė Dalia 
Janulienė: esą šventė vyk-
doma pagal projektą, jau du 
kartus nukelta, ir trečiąjį kar-
tą jau nebedrįsta prašyti jos 
vėl atidėti. Tačiau „Rokiškio 
Sirenos“ šaltiniai rajono sa-
vivaldybėje teigė, kad šitos 
šventės terminas ir taip jau 

pradelstas nuo liepos mėne-
sio, taigi, ypatingos skubos 
ją rengti kaip ir nebebuvo. Ir 
šventės afišoje vietoj „Svei-
katingumo šventės“ liko se-
nasis šventės pavadinimas: 
Pėsčiųjų ir dviračių takelio 
atidarymas.

Kaip ten bebūtų, politikų 
pasisakymai, kurie be įprasti-
nių sveikatos linkėjimų, užė-
mė nemenką šventės dalį, ne-
buvo „į vienus vartus“: galėjo 
pasisakyti visi atvykę. Be to, 
kiekvienas dovanų gavo dar ir 
po karikatūrą. Tuo tarpu spor-
tinės dalies dalyviai: vietos ir 
Bajorų kaimo dviratininkai, 
varžėsi keliose amžiaus gru-
pėse, kas greičiau įveiks ra-
tus paspirtukais, elektriniais 
paspirtukais ir dviračiais. Ne, 
ne naujuoju takeliu. O aplink 
miesto parką. Greičiausieji 
buvo apdovanoti prizais. O 
toliau laukė Skemų kolektyvo 
pasirodymas, kapelos koncer-
tas, garuojanti moliūgienė.

Takelį vis dėlto 
atidarys
O tai kaip gi su takelio ati-

darymu? Negi kavoliškėnai 

liks be šventės? Juolab, kad 
ir rangovams padėkoti norisi. 
Ir tiems, kurių dėka projektas 
buvo išgelbėtas. Mat gegužės 
viduryje du kavoliškėnai nu-
sprendė pasipelnyti svetimo 
turto sąskaita. Iškasė kabelį, 
nudegino izoliaciją, o laidus 
pardavė metalo supirktuvėje. 
Vagių laimikis buvo 70 Eur. 
Tiesa, vienas, organizatorius, 
su talkininku šiomis lėšomis, 
pasak seniūnės, net nepasida-
lino. O nuostolis padarytas 
milžiniškas: už maždaug 2 
tūkst. Eur. Ir tik gerų žmonių: 
vietos bendruomenės atsto-
vų, verslininkų dėka, vietoj 
pavogtojo, buvo nupirkta per 
300 m kabelio. Geradariams 
bus padėkota. Kai takelis bus 
baigtas, bus rengiama kita 
šventė.

O kaip baigėsi vagims? 
Vienas, subendrinus kelis 
kitus jo nusikaltimus, buvo 
nuteistas 8-eriems metams 
kalėjimo. O jo bendrininkas 
kalėjimo išvengė. „Ir šian-
dien matėm, kad šlaistosi“, 
– sakė seniūnė D. Janulienė.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Dekanas Eimantas Novikas juokavo, kad ką čia tą takelį laiminti, jei jame niekas nedirba? Jis palaimino 
susirinkusius kavoliškėnus.                                                                                                        L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Dviračių lenktynės vyko ne naujuoju taku, o Kavoliškio parko takeliais.

Liongino Šepkos parke 
nukentėjo šviestuvas

Praeiviai šeštadienio vakarą Liongino Šepkos parke 
pastebėjo nulaužtą, tačiau vis dar veikiantį šviestuvą. 

Susisiekus su miesto seniūnija paaiškėjo, kad šviestuvai 
nulaužti jau dieną. Rokiškio miesto seniūno pavaduotojas 
Egidijus Žaliauskas dieną važiuodamas dviračiu pastebėjo 
sugadintą šviestuvą ir apie tai informavo atitinkamas insti-
tucijas.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Dėl COVID-19 intensyviau bus tiriami Rokiškio 
ir kitų 16 savivaldybių gyventojai

Šią savaitę dėl COVID-19 
intensyviau bus tiriami 17 
didelės rizikos savivaldybių 
gyventojai – Raseinių, Ra-
dviliškio, Šiaulių miesto ir 
rajono, Kupiškio, Kelmės, 
Akmenės, Ukmergės, Vil-
niaus miesto, Rokiškio, Jur-
barko, Pakruojo, Mažeikių, 
Plungės, Kauno miesto, Bir-

žų, Švenčionių.

Šiose savivaldybėse fiksuo-
jamas didesnis sergamumas 
negu kitur Lietuvoje – dau-
giau nei 25 susirgimo atvejai 
100 tūkst. gyventojų.

Didžiausias sergamumas – 
425,9 atvejo 100 tūkst. gyven-
tojų – registruotas Raseinių rajo-

ne,   Radviliškio rajone jis siekia 
308,6 atvejo, Šiaulių mieste 
– 95,6,  Šiaulių rajone – 89,3 
atvejo, nurodoma ekstremalio-
sios situacijos operacijų vadovo, 
sveikatos apsaugos ministro Au-
relijaus Verygos sprendime.

Intensyvesnis testavimas 
vykdomas tose savivaldybėse, 
kur epidemiologinis rodiklis 

100 tūkst. gyventojų yra di-
desnis už 25, ir per pastarąsias 
14 dienų nustatyta daugiau nei 
penki užsikrėtimo koronaviru-
sine infekcija atvejai.

Penktadienio duomenimis, 
Lietuvos sergamumo korona-
viruso infekcija rodiklis 100 
tūkst. gyventojų siekė 31,2.

BNS inform.

Lietuvos bankas: ekonomika šiemet smuks 2 proc.
Lietuvos ekonomikos smu-

kimas šiemet turėtų būti ma-
žesnis nei prognozuota anks-
čiau, teigia Lietuvos bankas 
(LB). Jo ekonomistų vertini-
mu, pagrindinio scenarijaus 
atveju šalies ekonomika šiemet 
trauksis 2 proc., o kitąmet ben-
drojo vidaus produkto (BVP) 
augimas turėtų siekti 3,1 pro-
cento. Birželio mėnesį LB pro-
gnozavo, kad Lietuvos BVP 

šiemet sumažės 9,7 proc., o ki-
tąmet augs 8,3 procento.

„Naujausi rodikliai patvirtina, 
kad pagrindiniai ekonomikos 
sektoriai – pramonė, prekyba, 
eksportas – jau pasiekė arba 
beveik pasiekė iki pandemijos 
buvusį lygį ir didžioji dalis eko-
nomikos jau gali funkcionuoti 
normaliai. Šį trapų atokvėpį ga-
lime ir turime panaudoti taip, 

kad valstybės skiriamas lėšas ir 
numatytą ES paramos paketą 
pandemijos poveikiui švelninti 
paskirstytume tikslingai pla-
nuodami ilgalaikes investicijas 
ekonomikai transformuoti ir įsi-
senėjusioms problemoms spręs-
ti“, – pranešime spaudai sakė LB 
valdybos pirmininkas Vitas Vasi-
liauskas. Jo teigimu, visa tai turi 
būti daroma turint aiškią strate-
giją, kaip bus suvaldyta sparčiai 

didėjanti valstybės skola.
Vis dėlto neapibrėžtumas dėl 

pandemijos pasekmių ekono-
mikai tebėra didelis, todėl, anot 
LB, atšiauraus scenarijaus atveju 
Lietuvos BVP šiemet susitrauks 
2,4 proc., o kitąmet neaugs. Pa-
lankaus scenarijaus atveju, eko-
nomikos smukimas šiemet suda-
rys tik 0,2 proc., o kitąmet BVP 
turėtų augti 5 procentais.

BNS inform.
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Rajono meras įvertino miesto šventę... patenkinamai, išgirstos kai kurios pastabos
Rokiškis miesto gimta-

dienį šventė keturias dienas. 
Deja, renginiais liko nepa-
tenkinti ne tik žiūrovai: jie 
balsavo kojomis ir daugu-
ma renginių sulaukė labai 
nedidelio jų skaičiaus. Taip 
pat kilo klausimų ir šventės 
dalyviams: muziejininkams, 
turizmo specialistams. Savo 
nuomonę apie šventę išreiš-
kė ir rajono meras Ramūnas 
Godeliauskas. Kultūrininkai 
vien pagrūmojimais už pa-
tenkinamai įvertintą šven-
tę nebeatsipirks: siekdama 
išsiaiškinti organizavimo 
spragas, rajono savivaldybė 
pradėjo vidaus auditą.

Vertino 
savaitės pabaigoje
Paklaustas, kada bus ver-

tinama miesto šventė, tuoj po 
jos rajono savivaldybės admi-
nistracijos direktorius Andrius 
Burnickas „Rokiškio Sirenai“ 
teigė, kad renginys, apie kurį 
rajono vadovai girdėjo ne-
mažai nepalankių atsiliepi-
mų, bus vertinamas savaitės 
pabaigoje. Rajono meras R. 
Godeliauskas jau praėjusios 
savaitės pradžioje prakalbo 
apie tai, kad bus šventės ren-
ginių auditas. Iš tiesų šventės 
renginiai rajono vadovų buvo 
vertinami praėjusios savaitės 
pabaigoje. Ir meras paskelbė, 
kad vidaus auditas iš tiesų bus.

Reikalauja 
Nepriklausomybės 
aikštės
Prekybininkai, šventės da-

lyviai, tiesiog žiūrovai jau jos 
metu negailėjo klausimų or-
ganizatoriams. Prekybininkai 
buvo atviri: dėl žmonių stokos 
prekyba praktiškai nevyko. 
„Jei aplink pilna žmonių, ko-
legoms gerai sekasi, tai gali 
tik pats save kaltinti: atvežei 
nekokią prekę. O dabar vie-
nodai nesiseka visiems“, – 
sakė prieskoniais prekiavusi 
moteris iš Utenos. Ji atvirai 
dėstė: už prekybos vietą kaina 
milžiniška – 48 Eur, o miesto 
šventės šeštadienį iki 17 val. ji 

Rokiškio gimtadienis. Šeštadienis. 18 val. Koncerto pradžia sudomino tik saujelę žiūrovų. 
Linos Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

pardavė prieskonių už 40 Eur. 
Moteris lygino, kad niekur 
nėra tokių aukštų kainų, kaip 
Rokiškyje: kituose miestuose 
esą tokia vieta kainuoja 2-8 
Eur. Šalia kepiniais prekiavęs 
vyras piktinosi ne tik pirkėjų 
stoka, bet ir tuo, kad visą die-
ną priverstas vėpsoti į Krašo 
muziejaus tvorą. Jis siūlė pre-
keiviams tiesiog vieniems su 
kitais apsikeisti prekėmis, kad 
ne taip būtų pikta dėl sugaiš-
to laiko ir investicijų. Iš kitų 
miestų atvykę prekybininkai 
akcentavo: šventė surengta... 
užkampyje. Jau minėtoji pre-
kiautoja prieskoniais pasa-
kojo: „Važiavome, kur vedė 

navigacija. Atvažiavome į Ro-
kiškio senamiestį, aikštę, o ten 
tuščia. Persigandom, gal ne 
ten pataikėm. Pasirodo šventė 
čia, bet gi čia visiškas užkam-
pis“, – sakė ji.

Kad Nepriklausomybės 
aikštė būtų geresnė vieta šven-
tei, neabejojo ir rokiškėnai 
praeiviai. Močiutės siūlė grįž-
ti prie idėjos turgavietę rengti 
Respublikos gatvėje. Mat ji 
gerai pasiekiama ir iš Rokiš-
kio mikrorajono, ir iš privačių 
namų kvartalų. „Vyresni žmo-
nės dažnai iki to muziejaus 
net nueiti nebegali“, – sakė 
pagyvenusi ponia. Kalbinti 
rokiškėnai, vietos verslininkai 

neslėpė: Nepriklausomybės 
aikštėje žmonių būtų gerokai 
daugiau.

Rokiškio turizmo ir tradici-
nių amatų koordinavimo cen-
tro direktorė Lina Valotkienė 
neslėpė: Nepriklausomybės 
aikštė yra geresnis sprendi-
mas. Mat ir kituose miestuo-
se tokios šventės rengiamos 
centruose. Pašnekovė klausė, 
koks tikslas šventę rengti dva-
ro rūmuose, neva iškilmingoje 
aplinkoje, jei visą vaizdą į ją 
užstoja pripučiamas formulės 
1 bolido formos batutas?

Be to, Nepriklausomybės 
aikštė yra traukos objektas, ir 
ten vykstantį veiksmą paste-
bės daug daugiau miestelėnų 
bei svečių. Apie aikštę, kaip 
geriausią vietą, kalbėjo ir rite-
rių turnyro rengėjas Giedrius 
Kujelis. Kodėl tai nebuvo pa-
siūlyta prieš rengiant šventę? 
Pašnekovai atviri: buvo siūly-
ta. Jie akcentavo ir kitą daly-
ką: tą savaitgalį šventę rengė 
ne tik Rokiškis. Todėl norint 
sulaukti svečių, reikia galvoti 
apie unikalią išskirtinę pro-
gramą, akcentus. 

Daug klaustukų sulaukė ir 
šventės programa, atlikėjų pa-
sirinkimas.

Mero manymu,
 koncertinė programa
 buvo nevykusi
„Rokiškio Sirenos“ šalti-

niai teigė, kad jau praėjusios 
savaitės pabaigoje sulaukė 
kvietimo dalyvauti diskusijo-
je lapkričio mėnesį dėl kitais 
metais vyksiančios šventės 
programos.

O penktadienį savo ver-
diktą dėl šventės paskelbė ir 
rajono meras R. Godeliaus-
kas. Savo facebook paskyroje 
jis rašė: „Buvo ir labai gražių 
momentų, tačiau jie nebuvo 
taip matomi, kaip galėjo būti 
dėl organizavimo spragų. To-
dėl, kaip sakoma, „nevyniosiu 
žodžių į vatą“. Šventės orga-
nizavimas vertinamas paten-
kinamai! Šventė neturi tęstis 4 
dienas. Ji turi būti tikra ir tik 
savaitgalį! Įstaigos savo ren-
ginius turi daryti įprastu laiku 
ir tvarka, o ne "pritraukiant" 
prie miesto šventės! Miesto 
šventė turėtų vykti Nepriklau-
somybės arba Sąjūdžio aikštė-
se, kad būtų lengviau prieina-
ma miestelėnams ir svečiams! 
Būtina tartis dėl renginių su 
jaunimo organizacijomis! 
Koncertinė programa buvo 
nevykusi, todėl būtina viešai 
diskutuoti dėl atlikėjų ar gru-
pių! Bus atliktas vidaus audi-
tas dėl šventės organizavimo 
trūkumų ir spragų, kad sekanti 
šventė būtų tikra gimtadienio 
šventė visiems miestelėnams 
ir svečiams“.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rudolfo Lymano muzikos mokyklos 
bendruomenės koncertas nepaliko abejingų

Baigėsi XXI tarptautinis 
vargonų muzikos festivalis, 
skirtas Rudolfo Lymano atmi-
nimui. Nuostabią šventę ro-
kiškėnams dovanojo šio čekų 
muziko vardu pavadintos 

mūsų miesto muzikos moky-
klos moksleiviai ir jų pedago-
gai. Po Šv. apaštalo evangelis-
to Mato bažnyčios skliautais 
aidėjo 15 įspūdingų kūrinių. 
Repertuare – ir klasika, ir 

tradicinės liaudiškos kantič-
kų giesmės. Apie šį koncertą 
plačiau skaitykite „Rokiškio 
Sirenos“ interneto svetainėje. 

„Rokiškio Sirena“ 
inform.
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Ūkį kuria senelių žemėje, be valstybės paramos
Vis daugiau rokiškiečių, 

atranda galimybes savo 
veiklas ar ūkius kurti sa-
vam krašte. Apie 7 metus 
gyvenę ir dirbę Anglijoje 
Asta Kochanskienė (nuotr.) 
su draugu Dainiumi Kasiu-
liu, sugrįžę į gimtą kraštą 
savo ūkį kuria netoli Ro-
kiškio esančiame Bajorų 
kaime.

Ūkininkauti pradėjo 
močiutės žemėje
A. Kochanskienė sako, 

kad šiemet pradėjo nuo ne-
didelio 1,72 ha žemės ploto, 
nes nesinorėjo skolintis ar 
imti paskolos. „Užsienyje tu-
rim firmą, susijusią su mais-
to prekyba. Grįžus į namus 
pagalvodavome, jog ir čia 
galėtume užsiimti kokia nors 
veikla. Pieno ūkiai nyksta, 
todėl pagalvojome apie bul-
vių auginimą. Močiutė turi 
nuosavos žemės, todėl pasi-
prašėme jos leidimo suarti 
pievą. Išsinuomavom iš jos 
žemę, registravom ūkį ir pa-
sisodinom bulvių. Iš pradžių 
artimieji pamanė, jog juokau-
jame, bet kai pamatė, jog per-
kam techniką - suprato, jog 
mūsų ketinimai rimti”- ūki-
ninkavimo pradžią prisimena 
pašnekovai.

Didžiąją dalį 
derliaus eksportuos
Pirmus metus ūkininkau-

jantys A. Kochanskienė ir D. 
Kasiulis kol kas visus ūkio 
darbus nudirba savo jėgomis. 
Padeda giminės, tėvai, sene-
lis. Kur gali, naudoja turimą 

techniką, o bulves renka ran-
komis. Ūkininkai sako, jog 
kasant technika, apsidaužo 
plona bulvių luobelė, praran-
dama prekinė išvaizda ir dar-
žovė greičiau genda.

„Siekiam užauginti kuo 
natūralesnį produktą, todėl 
nenaudojam jokios chemijos. 
Mūsų tikslas - užtikrinti kuo 
aukštesnę kokybę. Didžiąją 
dalį derliaus realizuosim per 
savo įmonę užsienyje. Lietu-
voje jei ir liks, tai tik mažoji 
dalis produkcijos. Užsienyje 
nėra daug geros kokybės bul-
vių. Angliškos bulvės labai 

vandeningos, todėl taip lietu-
vių mėgiamų cepelinų, bulvi-
nių blynų ar kugelį pagaminti 
sunku. Daug kraštiečių, gyve-
nančių užsienyje ieško lietu-
viškos produkcijos. Anglijoje 
sausas klimatas, daržovės 
laistomos, o nuimtas derlius 
iš kart nuplaunamas ir lai-
komas šaldytuvuose, todėl 
užtikrinti gerą kokybę gana 
sudėtinga”- sako A. Kochans-
kienė.

Ūkį vysto savo lėšomis
„Visas savo turimas san-

taupas investavome į kuriamą 

ūkį. Pirkome traktoriuką, 
priekabą, bulvių rūšiavimo 
mašiną, bulvių kombainą. 
Kad galėtume plėtoti ūkį 
ateityje reikalingos nemen-
kos investicijos, todėl turi-
me tikslą siekti ir valstybės 
skiriamos paramos smulkie-
siems ūkiams. Į kitas esamas 
valstybės paramas preten-
duoti kol kas negalime, nes 
ūkis registruotas tik pirmi 
metai, o ir turimas žemės 
plotas nėra didelis, tik šiek 
tiek daugiau nei 4 ha. Nors 
augindami daržoves nenau-
dojame jokių trąšų, dėl pas-
tarosios priežasties negalime 
kurti ir ekologinio ūkio. Kol 
kas planuojame auginti bul-
ves, gal šiek tiek česnakų. 
Ateityje matysim kaip sek-
sis, tada ir spręsim”- minti-
mis dalinasi Asta Kochans-
kienė.

Tikisi uždirbti 
iš kainų skirtumo
Vertinant šio sezono der-

lių, pradedantieji ūkininkai 
planuoja prikasti 40-50 tonų 
bulvių. Bulvių realizavimo 
sezoną numatę nuo spalio iki 
balandžio mėnesio. „Kol kas 
bulves sandėliuosim turimose 
patalpose. Vėliau jei bus po-
reikis nuomosim ar statysim 
didesnes. Lietuvoje ir užsie-
nyje skirtingos supirkimo ir 
pardavimo kainos. Kadangi 
planuojam produkciją parda-
vinėti savo įmonėje, tikimės 
uždirbti iš kainų skirtumo”- 
ūkininkavimo subtilybėmis 
dalinosi pašnekovai.

Enrika PAVILONIENĖ

Rokiškio jaunimą domino informacinis saugumas
Jaunieji rokiškėnai, Su-

augusiųjų ir jaunimo moky-
mo centro 9j klasės mokslei-
viai įgyvendina tarptautinį 
projektą, skirtą medijų raš-
tingumui. Susipažinti su tuo, 
kaip atrodo žurnalisto dar-
bas iš arti, kokie yra šian-
dieniniai žiniasklaidos ir 
informacinės visuomenės 
iššūkiai, moksleiviai užsuko 
į „Rokiškio Sirenos“ redak-
ciją. Vizitas neatsitiktinis: 
„Rokiškio Sirena“ jau keletą 
metų nuosekliai šviečia savo 
skaitytojus šiomis aktualio-
mis temomis.

Interviu su žurnaliste
Rokiškio suaugusiųjų ir jau-

nimo mokymo centras dalyvau-
ja Erasmus programos projekte 
„Zoom Media“ (2019-1-CZ01-
KA201-061232), kurio pagrin-
dinis uždavinys yra ugdyti jau-
nimo informacinį raštingumą 
bei kritinį mąstymą. Projekte 
dalyvauja šešių šalių moks-
leiviai: Didžiosios Britanijos, 
Turkijos, Italijos, Graikijos, 
Čekijos ir Lietuvos. Viena 
iš projekto užduočių, kurias 
reikėjo atlkti moksleiviams: 

parengti interviu medijų raš-
tingumo tema. Pašnekovu 
moksleiviai nusprendė kviesti 
„Rokiškio Sirenos“ žurnalistę 
Liną Dūdaitę-Kralikienę. In-
terviu ėmė Indrėja Bernotaitė 
ir Justas Grincevičius.

Sprendimas natūralus: „Ro-
kiškio Sirena“ jau keletą metų 
dalyvauja įvairiuose rengi-
niuose bei mokymuose, skir-
tuose šiandieniniams informa-
cinio saugumo iššūkiams. Už 
sėkmingą veiklą, informuojant 

visuomenę apie šiandienines 
grėsmes, dėmesį šalies gyny-
bai, ugdant patriotizmą, ir lai-
kraštis, ir žurnalistė pelnė ne 
vieną reikšmingą apdovanoji-
mą. 

Pastaraisiais metais ir pa-
čioje redakcijoje ir kolegoms 
žiniasklaidos atstovams, ir vi-
suomenei organizuojami mo-
kymai, viešos paskaitos infor-
macinio saugumo tema. Kaip 
sakė viena projekto vadovių, 
mokytoja Edita Danienė, kai 

kurios paskaitos labai tinka-
mos ir kaip mokomoji medžia-
ga jauniesiems projekto da-
lyviams. Kartu su E. Daniene 
projektui vadovauja mokytoja 
Violėta Deksnienė.

Taigi, interviu jaunimas 
norėjo sužinoti, ar visuomet 
informacinėje erdvėje infor-
macija pateikiama objektyviai 
ir etiškai, ar medijos formuoja 
mūsų nuomonę, ar esame raš-
tingi informacijos vartotojai. 

Žurnalistė interviu kalbė-

jo apie tai, kuo žiniasklaida 
skiriasi nuo kitų būdų skleisti 
naujienas. Kokie yra reikala-
vimai viešosios informacijos 
rengėjams ir skleidėjams, ko-
kia jų atsakomybė. Ir, svar-
biausia, kuo skiriasi privataus 
asmens, tarkime, patalpinusio 
žinutę socialiniame tinkle, 
pareigos ir atsakomybė, nuo 
viešosios informacijos rengė-
jo. Kas gresia toms žiniasklai-
dos priemonėms, kurios nesi-
laiko etikos kodekso, įstatymų 
reikalavimų. 

Su tuo susijusi ir šiandie-
ninė naujovė – vadinamieji 
nuomonės formuotojai, influ-
enseriai. Čia jau matyti ir 
kartų skirtumas: jei jaunimas 
į influenserius žiūri gana en-
tuziastingai, tai žurnalistės 
manymu, tai yra absoliutus 
blogis. Kodėl yra pavojinga 
leisti formuoti nuomonę? Ar 
tai neprieštarauja siekiamybei 
– kritiniam mąstymui.   Vė-
liau ši tema išplėtota plačiau, 
praktiniais pavyzdžiais. Tar-
kime, jaunimo tarpe įtakingas 
influenseris pataria, kokias 
kosmetines priemones naudoti 
problematiškos paauglių odos 

priežiūrai. Jaunimas džiaugia-
si: galima sužinoti apie naujus 
produktus. Žurnalistė gi jų 
klausė, ar asmuo, neturintis 
dermatologo išsilavinimo, yra 
kompetetingas patarti tokiu 
jautriu klausimu, ar jis yra 
atsakingas jo reklamuojamų 
priemonių sukeltas pasekmes? 

Šiuo pavyzdžiu buvo per-
eita prie diskusijos apie pačių 
skaitytojų informacinį raštin-
gumą, informacijos higieną, 
informacijos tikrinimo meto-
dus. „Šiuo metu mes esame 
informacinio karo lauke. Ir tai 
ne mano išsigalvojimai: apie 
tai kalba ir Valstybės saugu-
mo departamentas, ir Lietuvos 
kariuomenės antrasis departa-
mentas“, – sakė žurnalistė. Ji 
pasakojimą apie informacines 
atakas iliustravo praktiniais 
pavyzdžiais, kai buvo ban-
domas mūsų žiniasklaidos 
priemonių atsparumas propa-
gandai. Ir kalbėjo apie būdus 
apsisaugoti: tikrinti informa-
ciją, neplatinti abejotinų žinu-
čių, kliautis tik patikrintais ir 
patikimais šaltiniais. 

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Turizmo dienai –
palapinė aikštėje

Rokiškio Turizmo ir tradicinių amatų koordinavimo 
centras kažkodėl liko be patalpų ir surengė protesto ak-
ciją, – tokia mintis kilo ne vienam rokiškėnui, rugsėjo 
25-ąją pamačiusiam spalvingą palapinę vidury miesto 
aikštės. Tačiau tokia prielaida neteisinga: patalpas cen-
tras tebeturi.

 O į aikštę išsikraustė tiesiog... norėdami priminti apie 
Pasaulinę turizmo dieną ir paraginti keliauti. Kur? Nežinan-
tiems krypties – apie gražiausias Rokiškio rajono vietas pa-
sakojo palapinėje padėti lankstinkai ir bukletai.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Stačiatikiai kviečia į pamaldas
Spalio 4 d. 9 val. Rokiškio ir aplinkinių rajonų 

stačiatikiai kviečiami į pamaldas. Jos vyks Rokiškio 
Aleksandro Neviečio cerkvėje (Gedimino g. 15). 

Tikintieji kviečiami gausiai dalyvauti pamaldose. 
„Rokiškio Sirenos“ inform.

Ieškokite 
prekybos 
centruose!
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Rokiškio rajono jaunųjų ūkininkų asociacijos būrelių narių įspūdžiai 
iš turistinės stovyklos po Lietuvą

Palydėdami vasarą Rokiš-
kio rajono jaunųjų ūkininkų 
asociacijos nariai su mokyto-
jomis išsiruošė į trijų dienų 
turistinę stovyklą „Gamtos 
dėlionė“. Vyko penkių mo-
kyklų, šešių būrelių, trisde-
šimt stovyklautojų. Stovykla 
finansuota Rokiškio rajono 
savivaldybės administracijos 
„Dėl vaikų ir jaunimo socia-
lizacijos programų finansavi-
mo“ 2020 m. konkurso, Ro-
kiškio rajono savivaldybės 
administracijos Žemės ūkio 
skyriaus kaimo programos 
„Jaunųjų ūkininkų būrelių 
mokyklose veiklai skatinti“ 
ir tėvelių lėšomis. Stovykla 
buvo skirta moksleiviams, 
dalyvaujantiems savo moky-
klų jaunųjų ūkininkų būrelių 
veikloje. Stovyklos pažinti-
nėmis, patirtinėmis, kūrybi-
nėmis ir poilsinėmis veiklo-
mis siekta plėsti bei gilinti 
dalyvių žinias apie gimtosios 
šalies gamtinės aplinkos pa-
našumus, išryškinti aplanky-
tų regionų skirtumus bei su-
vokti jų įtaką su žemės ūkiu 
susietiems verslams, plėtoti 
kūrybiškumo, verslumo ir 
kritinio mąstymo gebėjimus, 
gamtoje egzistuojančių ryšių 
bei žmogaus darbštumu ir 
kūrybiškumu pasiektų rezul-
tatų  pavyzdžiu mokiniams 
formuoti nuostatas ateityje 
sau susikurti atsakingą prieš 
gamtą gyvenimo būdą ar tva-
rų verslą.

Tolimos kelionės metu pro 
patogaus autobuso langą moki-
niai gėrėjosi Aukštaitijos lygu-
momis, Žemaitijos kalvotomis 
vietovėmis, upių slėniais. At-
kreipė dėmesį į skirtingus miš-
kų plotus. Pakeliui, Kėdainių 
rajone, Bublių kaime, aplankė 
ūkininkų Rimanto ir Deiman-
tės Žebarauskų ūkį. Pasakoja 
Rokiškio Juozo Tumo Vaiž-
ganto gimnazijos „Romuvos“ 
padalinio Jaunųjų ūkininkų 
būrelio (vadovė V. Gudonienė) 
stovyklautojos Erika ir Dovi-
lė: „Šeimininkas  kuo nuošir-
džiausiai aprodė šeimos ūkį, 
papasakojo jo kūrimo istoriją, 
inovacijas, kaip šis verslas 
pasiekė jo širdį.  Kelią, kurį 
nurieda bulvės, kol iš laukų pa-
tenka į parduotuvių lentynas, 
parodė vedžiodamas po ūkio 
modernius statinius. Ir išsamiai 
atsakinėjo į užduodamus klau-
simus – kaip užaugina bulves 
birželio mėnesiui, kiek ir kokių 
veislių augina, kokios populia-
riausios,  ar lengvai patenka į 
prekybos centrus. Bulviakasis 
jau buvo pradėtas, todėl vė-
liau keliais reisais suvežiojo 
jaunuosius svečius į ūkio lau-
kus apžiūrėti, kaip įspūdingos 
technikos pagalba nuimamas 
derlius. Ten pat aplankėme 
pirmųjų Lietuvos nepriklauso-
mybės kovų, vykusių 1919 m. 

tose apylinkėse,  aukos  Povilo 
Lukšio žuvimo vietą. Ūkinin-
kas Rimantas, kaip aistringas 
medžiotojas, mums dar  parodė 
savo ragų kolekciją ir šiek tiek 
papasakojo apie ją. Ekskursi-
jos po ūkį pabaigoje savininkai 
mus pavaišino jų užauginto-
mis, užsienyje paklausiausio-
mis mažomis vieno kąsnio vir-
tomis gardžiomis bulvytėmis 
su kefyru. Visi skaniai paval-
gėme ir toliau tęsėme kelionę 
link Klaipėdos.“

Klaipėdoje stabtelėta ap-
sižvalgyti po senamiesčio 
įžymybes, užsukta į uosto 
prieigas. Jaunesnius vaikus la-
biausiai sudomino dviejų vyrų 
tebesukamas tiltas, nustatytu 
grafiku leidžiantis praplaukti 
laiveliams. Persikėlus keltu į 
Neringą ir pasiekus Nidą, visi 
stovyklautojai po ilgos kelio-
nės patogiai įsikūrė pačiame 
miestelio centre, poilsio na-
muose „Zunda“.

Trumpai atsipūtę išsiruošė 
ant Parnidžio kopos. Gamtos 
vaizdų po kojomis  ir horizon-
te pakerėti, kai kurie žygeiviai 
nelengvai pajėgė sutramdyti 
kilusį norą kopti rizikingomis 
kopomis. Draudžiantieji žen-
klai aplink padėjo išsiaiškinti 
lankymosi kopose tvarką.

Baimindamiesi sinoptikų 
žadėto lietaus, netrukus sto-
vyklautojai nuskubėjo pasis-
veikinti su vakarėjančia jūra. 
Pakeliui gėrėjosi prie gamto-
vaizdžio derančiomis skulptū-
romis, o vienai grupelei pasise-
kė sutikti smuikininką, kopose 
griežiantį smuiku sau ir stulbi-
nančio grožio gamtai.

Rytas išaušo saulėtas, ra-
mus, todėl nuotaikingai imtasi 
numatytų stovyklos veiklų, 
kurias diktavo ypatingas kraš-
tovaizdis ir smėlingas dirvože-
mis. Pasakoja Pandėlio gimna-
zijos jaunųjų ūkininkų būrelio 
(vadovė I. Putkienė) stovy-

klautojai: „Kelionės gidas at-
vedė mus prie Kuršių nerijos 
nacionalinio parko direkcijos 
pastato. Nedidelėje patalpoje 
apžiūrėjome nustebinusią mus 
skruzdžių gyvenimo ekspozi-
ciją - 2020 metai Kuršių nerijo-
je paskelbti  skruzdžių metais. 
Kadangi atėjome vedini kil-
naus tikslo - prisidėti prie uni-
kalios Neringos gamtos puose-
lėjimo, netrukus patraukėme 
marių pakrante tolyn, rinkdami 
šiukšles. Šio žygio metu turė-
jome progą iš pakankamai arti 
stebėti nenutrūkstamą paukš-
čių migraciją negausiomis gru-
pelėmis. Pasiekę tikslą, paskui 
Kuršių nerijos nacionalinio 
parko kopų sargę Barborą pa-
kilome į kopas. Gavome už-
duotį išrauti mažas metines pu-
šeles, muilinę guboją ir skinti 
erškėtuogių uogas. Specialistė 
pasakojo, kad šie kažkada sau-
gomi augalai sukelia nemažai 
rūpesčių Kuršių nerijoje. Tai 
reiškia, kad užima vietinių au-
galų rūšių erdves, jas išstumia 
ir vietinės rūšys nyksta. Gavus 
leidimą vaikščioti kopomis, 
minant miško takais ir marių 
pakrante, kilo nemažai kūry-
binių idėjų. Kiekvienas būrelis 
turėjome progą realizuoti savo 
sumanymus Baltijos jūros pa-
krantėje. Mūsų būrelio kūry-
boje atsispindėjo stovyklos pa-
vadinimas „Gamtos dėlionė“. 
Kūrybos priemonės buvo smė-
lis, akmenukai, plunksnelės, 
šakelės - visa tai, ką padovano-
jo NERINGOS GAMTA. Pasi-
džiaugėme vieni kitų darbeliais 
ir padėkojome motinai gamtai, 
bangų muzikai  už pažadintą 
kūrybinį įkvėpimą.“

Pastaroji veikla derėjo su 
smagiomis maudynėmis jū-
roje, nes saulutė kaitriai šildė. 
Jūros vanduo buvo nešaltas, 
tačiau toli niekas nebrido, nes 
jūra smarkiai bangavo.

Pietaujant ėmė niaukstytis, 

o netrukus pradėjo lyti ir neį-
kyrus, šiltas lietus. Tačiau sto-
vyklautojų nuotaika išliko pa-
kili, nes patirtinius kūrybinius 
tikslus Nidoje jau buvo įgy-
vendinę. Tie, kurių nuovargis 
dar neįveikė,  mielai išsiruošė 
į ekskursiją po Nidos miestelį, 
kurią įdomiai pravedė kelionės 
gidas Evaldas. Jis papasakojo 
apie Nidos kaimelio „migraci-
jos“ priežastis, kuršių laivų vė-
trungių paskirtį, gintaro muzie-
jų, jo įkūrėjus, gintaro trumpą 
istoriją, krikštus, Tomo Mano 
namelio istoriją ir atsakė į ki-
tus kelionėje iškilusius klausi-
mus. Lietučiui vis nesiliaujant, 
Nidos prieplaukoje suradome 
žavingą laivelį „Austėja“ – šio 
krašto gilesniam pažinimui. 
Kapitonas Romas mielai suti-
ko mus paplukdyti. Ir, netikė-
tai mums visiems, labai šiltai, 
lyriškai papasakojo apie Nidos 
žvejų gyvenimą, pakrančių 
formavimąsi, marių šiandieną, 
Didžiosios kopos sąsajas su 
Prancūzija. Jaunieji ūkininkai 
sužinojo, kad anksčiau žmo-
nės, siekdami išlaikyti karvy-
tes, jas per marias plukdydavo 
į kitą, derlingesnį krantą, o iš 
ten į neriją - šieną. Plaukimo 
laivu „Austėja“ įspūdžiais da-
linasi Panemunėlio jaunųjų 
ūkininkų būrelio (vadovė B. 
Driskuvienė) nariai: „Mums 
stovyklaujant Nidoje buvo 
užsakytas plaukimas laivu. 
Visi jo labai laukėme. Popietė 
buvo lietinga. Nidos prieplau-
koje mūsų laukė laivas „Aus-
tėja“. Mus pasitiko kapitonas. 
Plaukiant buvo labai įdomu iš 
marių pamatyti Nidos švyturį, 
saulės laikrodžio smailę, Parni-
džio kopą. Kapitonas pasakojo 
apie praplaukiamus objektus. 
Matėme kopose briedžio, ku-
ris per kopas buvo atėjęs prie 
marių atsigerti, paliktus pėdsa-
kus. Priartėjome prie Lietuvos 
pasieniečių patrulinio laivo. Iš 

toli matėme ir Rusijos pasie-
niečių laivą. Kapitonas norin-
tiems leido laivą ir pavairuoti! 
Įspūdžiai nepakartojami!”

Išvykimo rytas vėl išau-
šo saulėtas, tad iki pusryčių 
stovyklautojai laiką panau-
dojo pasivaikščiojimui Nidos 
pamariu, dar kartą aplankė 
visai šalia nakvynės vietos 
„sėdinčio“ Beno skulptūrą. 
Pakeliui į Smiltynę gėrėjosi 
Juodkrantės smėlio skulptū-
romis, aplankė dar dvi ryškias 
gamtines Neringos  įžymybes. 
Pasakoja pandėliečiai: „Ke-
liaudami iš  Nidos sustojome 
prie krūmuose pasislėpusių 
Mirusių kopų. Dėl ypatingos 
žolės, kuri želia ant šių kopų, 
jos dar vadinamos Pilkosio-
mis kopomis. Užlipus iki  pa-
žintinio tako pabaigos, nuo 
kopų atsivėrė nuostabi Kuršių 
nerijos panorama. Vienoje pu-
sėje tyvuliavo Kuršių marios, 
o kitoje - Baltijos jūra. Sukio-
jome galvas žvelgdami į tolį 
pro žiūronus, grožėjomės kal-
vomis, fotografavomės. Nega-
lėjome atplėšti akių nuo kopų 
primenančių per televiziją 
matytus Afrikos, galbūt paties 
Egipto vaizdus. Po tokių įspū-
džių dar labiau ėmėme mylėti 
ir branginti savo gimtinę. Visi 
vieningai susitarėme pagal 
savo jėgas prisidėti prie jos 
unikalumo ir grožio puoselėji-
mo.“ Rokiškio Juozo Tūbelio 
progimnazijos pradinių klasių 
mokinių būrelio (vadovė R. 
Vaitiekauskienė) nariai pro 
žiūronus kitame krante aiškiai 
įžiūrėjo vėjo jėgaines, suka-
mas, jų supratimu, nuo marių 
atlekiančio vėjo.

Apie kitą įspūdingą susto-
jimą pasakoja Rokiškio Juozo 
Tūbelio progimnazijinių kla-
sių Jaunųjų ūkininkų būre-
lio (vadovė A. Vilkauskienė) 
stovyklautojai: „Juodkrantėje 
stebėjome kormoranų koloni-
jos nusiaubtą sengirės dalį. Jų 
šlapimo rūgšties, kurios tvaiką 
užuodėme vos išlipę iš autobu-
so, išdegintų medžių viršūnėse 
matėme didelius šių paukščių 
susuktus lizdus, o augalija toje 
vietoje negyvavo. Deja, kolo-
nijoje tuo metu neteko matyti 
nei vieno šio didingo paukščio, 
tačiau džiaugėmės vieną paste-
bėję anksčiau, kai plaukėme 
laivu Nidos pakrante.“

Įgiję patyriminį invazinių 
mūsų krašte gyvūnijos ir auga-
lijos rūšių padarinių suvokimą, 
persikėlę į „žemę“ stovyklau-
tojai aplankė Kretingos žiemos 
sodą. Čia pamatė kitokį „atvy-
kėlių“ prisitaikymo pavyzdį: 
dirbtinai sukurtoje palankioje 
jiems aplinkoje tolimų kraštų 
gausybė lepių augalų žmonių 
rūpestingos priežiūros dėka 
vešėte vešėjo. Vėl pasakoja pa-
nemunėliečiai: „Grįžtant namo 
užsukome į Kretingos muziejų, 

kur aplankėme žiemos sodą. 
Neįsivaizdavome, kad po sto-
gu gali būti auginama tiek eg-
zotinių augalų. Ypač nustebino 
milžiniškas fikusas, kuriam jau 
patrumpinta viršūnė, nes nebe-
telpa po kupolu. Iš viršaus ste-
bėjome baseinėliuose plaukio-
jančias dekoratyvines žuvis, 
vėžliukus. Gaila, kad lankytojų 
neleidžia prie baseinėlių iš ar-
čiau pamatyti gyvūnų. Suža-
vėjo nematytų formų ir spalvų 
žiedų gausybė. Be to, ten buvo 
labai labai šilta ir drėgna.  Būtų 
labai įdomu sodą pamatyti žie-
mą, kai už langų sniegas, o vi-
duje toks grožis.”

Užsibuvus tokiose gražio-
se vietose, po ilgos kelionės 
pristigome laiko nuodugniai  
susipažinti su Pasvalio rajono 
UAB “Naradava” sodininkys-
tės tradicijas puoselėjančia 
darbo patirtimi. O ir bendro-
vės darbininkai sekmadienį 
ilsėjosi, todėl, masinami iš-
skirtinio vaismedžių vainikų 
vaizdo, su sodo brigadininku 
sutarėme, kad ieškosime būdų 
susitikti kitą kartą ne tik pa-
klausyti, bet ir pasimokyti ša-
kelių genėjimo ar skiepijimo 
paslapčių.

Turistinės stovyklos ugdo-
mąsias galimybes, papildan-
čias dalyvavusių Rokiškio 
rajono mokyklų neformalaus 
ugdymo Jaunųjų ūkininkų bū-
relių veiklas, pavyko išsemti 
su kaupu dėl dosnių rėmėjų, 
puikių partnerių, palankių 
orų ir, žinoma, dėl mokytojų, 
būrelių vadovių, nuoširdaus, 
darnaus ir atsakingo pasiskirs-
tytų ir prisiimtų organizacinių 
pareigų vykdymo. Nuotoliu 
visos kelionės metu lydėjo, 
iškilus poreikiui, konsultavo 
Lietuvos respublikos Žemės 
ūkio rūmų organizatorė savi-
valdai Lina Meilutė – Datkū-
nienė.

Kelionei baigiantis, Rokiš-
kio rajono jaunųjų ūkininkų 
asociacijos turistinės stovyklos 
„Gamtos dėlionė“ dalyviai 
gausiais plojimais padėkojo 
savo mokytojoms, kelionės gi-
dui ir vairuotojui. Kupini įspū-
džių, bendraminčių tarpe susi-
radę naujų draugų, išsiskirstė 
tikėdamiesi rudens atostogų 
metu vėl susitikti Rokiškio 
rajono savivaldybės adminis-
tracijos „Dėl vaikų ir jaunimo 
socializacijos programų finan-
savimo“ 2020 m. konkurso, 
Rokiškio rajono savivaldybės 
administracijos Žemės ūkio 
skyriaus kaimo programos 
„Jaunųjų ūkininkų būrelių mo-
kyklose veiklai skatinti“ ir tė-
velių lėšomis finansuojamoje 
turistinėje stovykloje „Inova-
tyvi perspektyva“.

Rita Vaitiekauskienė
Rokiškio rajono 

jaunųjų ūkininkų 
asociacijos pirmininkė
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www.rokiskiosirena.lt
q Naujienos
q Skelbimai

q  Video 
ir fotogalerijos

Rokiškio rajono savivaldybės admi-
nistracija skelbia atranką Rokiškio 
kaimiškosios seniūnijos darbininko 
pareigoms užimti (1 pareigybė, C ly-
gis)) pastoviosios dalies koeficientas 
nuo 4,0 iki 4,08 (pareiginės algos ba-

ziniais dydžiais, priklausomai nuo profesinio darbo 
patirties (metais)). 

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

AUGALAI

• Apie 1 toną valytų žieminių 
kvietrugių sėklos maišuose.  
Tel. 8 649 08 282. Rokiškis

BALDAI

• Kampą su dviem pufais ir 
miegama dalimi. 140×200 cm. 
Kaina 330 Eur. Tel. 8 628 18 371. 
Rokiškis
• 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 yra dėžės. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 611 52 763. 
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
• 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 buhalterės/apskaitininkės 
darbo Rokiškyje. Esu įgijusi finansų 
bakalauro laipsnį. Turiu patirties. 
Tel. 8 692 61 596. Rokiškis
• 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

• Skubiai reikalingi pakuotojai 
– lankstytojai darbui Vokietijoje. 
Trumpalaikis projektas. 
Atlyginimas - 10 Eur/val. bruto. 
Kaina 1600 Eur. Tel. 8 611 45 080. 
Rokiškis
• Reikalingas darbuotojas 
autoservise. Išsamesnė informacija 
telefonu. Tel. 8 641 64 818. 
Rokiškis
• 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 susijęs 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 pamato ir 
mūro mūrijimu.  
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 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 dirbti pagal  
individualios veiklos pažymą 
Vilniuje. Išsamesnė informacija 
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

• Masažuoklį. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 602 90 816. Rokiškis
• Sausas medžio atraižas, vežu 
mašinine priekabėle po 2 m. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 602 87 040. 
Rokiškis
• Nenaują, 585 prabos [apie 4 
gramus]  žiedą.17.5-18.0 dydžio. 
Kaina 135 Eur. Tel. 8 625 34 274. 
Rokiškis

• Gultą kačiukui ar šuniukui. Kaina 
14 Eur. Tel. 8 611 52 763.  
Rokiškis
• 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. Kaina 12 Eur. 
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. 
Vieneto 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 pakeliama 
konstrukcija iki 2.40 ir uždedama 
papildoma tento juosta. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 623 38 045. 
Rokiškis
• Trijų dalių persirengimo spinteles. 
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 kroviklis. 
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

MAISTO PRODUKTAI

• Įvairių veislių valgomąsias 
bulves. Nemokamas ir greitas 
pristatymas į sutartą vietą.  

Tel. 8 683 50 716. Rokiškis
• 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/1,5 
Eur. Tel. 8 606 94 618.  
Rokiškis
• Medų, 1 kg/4 Eur.  
Tel. 8 612 96 373. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Įvairių dydžių namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos. Graži 
vieta, geras susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė. Tel. 8 657 75 999. 
Rokiškis
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05:05 Tarnauti ir ginti 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Alpių detektyvai
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Premjera. Tarnauti 
ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Piniginės reikalai
12:30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės
13:00 (Ne)emigrantai
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 Pasaulio puodai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema

21:30 LR Seimo rinkimų debatai
22:30 Dviračio žinios
23:00 Medičiai. Florencijos 
valdovai
00:00 Alpių detektyvai
00:45 Klausimėlis
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Pasaulio puodai
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Gyventi kaime gera
04:30 Klausimėlis
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 Prieš srovę 
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 Gero vakaro šou 
20:30 Moterys meluoja geriau 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Juodas vanduo
00:15 Įrodytas nekaltumas
01:15 X failai 
02:05 Amerikiečiai 
03:00 Ką mes veikiame 
šešėliuose 
03:30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai 
03:55 Įrodytas nekaltumas 
04:45 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 VIDO VIDeO
21:00 Rimti reikalai 3 
21:30 Žinios
22:30 Operacija "Overlord"
00:40 Mirtinas ginklas 
01:40 Atpildas
03:30 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
05:00 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 Trintukas
23:20 Priverstinis kerštas
01:10 Būk ekstremalas 
02:10 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05:30 Nauja diena
06:30 Alfa taškas
07:00 Laikykitės ten
08:00 „Netikėtas teisingumas“ 
09:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
09:30 Kryptys LT
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
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19:30 Alfa taškas
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Paslaptys“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:30 „Reali mistika“ 
01:30 „Paslaptys“ 
02:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:20 Laikykitės ten
04:00 Alfa taškas
04:25 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
04:45 „Reali mistika“

KE
TV

IR
TA

DI
EN

IS
 1

0.
01 05:05 Tarnauti ir ginti 

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 Vakaras su Edita
13:00 Pasaulio puodai
14:00 Žinios
16:30 Kūrybingumo 
mokykla
16:45 Premjera. Seselė 
Beti
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:25 Daiktų istorijos
20:25 Panorama
20:36 Eurolyga per LRT
20:45 Eurolygos 
krepšinio turnyras. Pirėjo 

„Olympiakos“ – Kauno „Žalgiris“. 
Tiesioginė transliacija iš Pirėjo
23:20 Asmens sargybinis 
00:20 Alpių detektyvai 
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Daiktų istorijos
03:00 Panorama
03:10 Istorijos detektyvai
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Vakaras su Edita
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Tarnauti ir ginti

06:25 Bakuganas. 
Kovos planeta
06:55 Ančiukų istorijos 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Gero vakaro šou 
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 Farai 
20:30 Moterys meluoja geriau
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Jūrų pėstininkas. 
Užnugaris
23:50 Įrodytas nekaltumas
00:50 X failai 
01:40 Amerikiečiai 
02:35 Ką mes veikiame 
šešėliuose
03:25 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai
03:50 Įrodytas nekaltumas 
04:45 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 Bučiuoju. Rūta
21:00 Rimti reikalai 3 
21:30 Žinios
22:30 Invazija
00:30 Išbandymų diena 
01:30 Operacija "Overlord"
03:20 Volkeris, Teksaso
 reindžeris 
04:50 Alchemija. 
Švietimo amžius
05:20 RETROSPEKTYVA

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 Niko
23:05 Trintukas
01:15 Būk ekstremalas 
02:15 Nusivylusios namų 
šeimininkės

06:00 Nauja diena
06:30 Alfa taškas
07:00 Laikykitės ten
08:00 „Netikėtas teisingumas“
09:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
09:30 Skonio reikalas
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
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19:30 Alfa taškas
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Paslaptys“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:30 „Reali mistika“ 
01:30 „Paslaptys“ 
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:20 Laikykitės ten
04:00 Alfa taškas
04:25 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
04:45 „Reali mistika“ 
05:30 Nauja diena
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02 05:05 Tarnauti ir ginti 
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 Stilius
13:00 Daiktų istorijos
14:00 Žinios
16:30 Kūrybingumo 
mokykla
16:45 Seselė Beti
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Vartotojų kontrolė
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas

22:55 Reikalai Briugėje 
00:40 Pasivaikščiojimai 
su šunimis 
02:05 Vartotojų kontrolė
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Beatos virtuvė
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Tarnauti ir ginti

06:25 Bakuganas. 
Kovos planeta 
06:55 Ančiukų istorijos 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Farai 
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 

17:55 Namų idėja su IKEA 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Ledynmetis
21:05 Bado žaidynės. Ugnies 
medžioklė
00:05 Tykantis šešėliuose
01:55 Juodoji jūra 
03:55 Jūrų pėstininkas. 
Užnugaris

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
17:30 Lietuvos sprendimas

18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Bėgantis skustuvo 
ašmenimis 2049
00:05 Saugykla
02:05 Invazija
03:40 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

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 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Keršto valanda. 
Atlygis
23:25 Niko
01:25 Būk ekstremalas 
02:20 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05:30 Nauja diena
06:30 Alfa taškas
07:00 Laikykitės ten
08:00 „Netikėtas teisingumas“ 
09:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
09:30 Skonio reikalas
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 Pagaliau savaitgalis
17:00 Laikykitės ten
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19:30 Nauja diena
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Paslaptys“ 
22:30 Reporteris
23:00 „Bušido ringas“. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
23:30 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:30 „Reali mistika“ 
01:30 „Paslaptys“ 
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:20 Laikykitės ten
04:00 „Bušido ringas“. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
04:25 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
04:45 „Reali mistika“ 
05:35 Pagaliau savaitgalis

• 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 Pagojoje. 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 
yra 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. Bendras 
namo plotas 138,45 kv. 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. Antras 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, įrengtos nuotekos. 
Iš abiejų pusių tujos, 16 a namų 
valda, asfaltuota gatvė. Yra dar 
atskirai žemės. Tel. 8 623 86 331. 
Rokiškis

NUOMA

• Dirbanti, tvarkinga moteris ieško 
dviejų kambarių buto nuomai. 
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 spyna 
- suremontuota laiptinė. Kaina 200 
Eur. Tel. 8 676 13 470.  
Rokiškis

• Šeima ieško buto arba namo 
išsinuomoti. Galime prižiūrėt 
sodybąi 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

PERKA

• Perka kampinį reduktorių 
pakabinamam žolės smulkintuvui 
TAARUP. Tel. 8 674 43 954. 
Rokiškis
• Pirktume sodo sklypą už miškų 
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ūkio. Gali būti be namelio.  
Tel. 8 608 73 143. Rokiškis
• Perku senas monetas, banknotus, 

kapeikas, laikinuosius talonus 
(vagnorke)s, medalius, ženkliukus. 
Senas nuotraukas, atvirutes, 
knygas. Statulėles, žvakides, 
varpelius, virdulius (samovarus), 
kolekcinį sidabrą. Senus žaislus. 
Propagandinius plakatus. Kariškus 
daiktus. Kitas senienas.  
Tel. 8 619 20 517. 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

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 rūbelius, geros 
kokybės. Kaina nuo 0.50 Eur iki 10 
Eur. Kaina 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. Rašykite 
žinutes. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 621 88 950. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Pamestas automobilio raktas. 
Mikrorajone, netoli Tūbelio 
gimnazijos. Radusiems 
atsilyginsime. Tel. 8 693 85 388. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Vienaašį kratytuvą mėšlui. 
 Tel. 8 612 48 499. Kupiškis
• 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
• Nedidel elektrinį trimerį, galiu 
atvežti. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 619 16 602. Rokiškis
• Tvarkingą traktoriuką Cub cadet 
cc1000rd su dyzeliniu, vieno 
cilindro varikliu. Automatinė 
greičių dėžė, valdomas koja,el. 
bunkeris. Kaina 1750 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Nebrūsuota, colines lentas. Tąšus, 
15/15 cm, 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, 71kW. 
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, 
100 kW. 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, servizai, 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-rida, automobilis 
iš Vokietijos, tvarkingos serviso 

knygelės, važinėjo moteris.  
Tel. 8 699 19 182. Rokiškis
• Audi A4. Dyzelis, 1.9 l, TDI, TA 
iki gruodžio mėn. Spalva mėlyna, 
universalas. Išsamesnė informacija 
telefonu. 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

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• 2002 m. Opel Zafira dalimis. 
2,0l., DTI. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• 2005 m. Opel Meriva dalimis. 1,3 
l, DTI, 55 kW. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• 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, 85kW. 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
• BMW R16 ratlankius su m+s 
padangomis. Tinkamos dar vienam 
sezonui, skiriasi raštas. Kaina 
derinama. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 625 78 745. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Naują, lėkštinį skutiką AKPIL V4,  
3,15m. darbinio pločio. Kaina 1400 
Eur. Tel. 8 698 17 120.  
Rokiškis
• Šešis arklinio vežimo ratus. Kaina 
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Rugsėjo 29-oji, 
antradienis, 
40 savaitė

Iki Naujųjų liko 93 dienos
Dagos diena, Šv. Mykolas 

Pasaulinė širdies diena
Tarptautinė informuotumo 

apie maisto švaistymą
 ir jo praradimus diena

Saulė teka 7.16 val., 
leidžiasi 19.01 val. 

Dienos ilgumas 11.45 val. 
Mėnulis – priešpilnis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Gabras, Gabrė, Gabrielė, 
Michalina, Mikalina, Mikolė, 

Mykolas, Rafaelė, Rapolas, Rapolė.
Rytoj:  Bygailas, Bygailė, Bytautas, 
Bytautė, Byvainas, Byvainė, Gudrė, 
Jaras, Jeronimas, Skirgaila, Sofija, 

Vera, Veranas, Žymantas, Žymantė.
Poryt:  Mančius, Mantas, 

Namgailas, Namgailė, Namgaudas, 
Namgaudė, Remigas, Remigija, 

Remigijus, Teresė, Velta.

Dienos citata
„Žmogaus gyvenimas kupinas 

laimės daugiausia dėl to, 
kad žmogus amžinai laukia, 
jog netrukus bus laimingas“

(E. A. Po).

Šiandien 
pasaulio istorijoje 

106 m. prieš Kristų gimė 
Romos valstybės veikėjas ir 
karžygys Pompėjus Didysis, 
tikrasis vardas Gnėjus Pom-
pėjus Didysis. 48 m. prieš 
Kristų nužudytas Egipto val-
dovo Ptolemėjo XIII įsakymu.

1938 m. Miunchene 
Prancūzija, Vokietija, Didžio-
ji Britanija ir Italija pasirašė 
susitarimą, pagal kurį Čekos-
lovakijos dalis Sudetai atite-
ko nacistinei Vokietijai.

1960 m. Rusijos lyderis 
Nikita Chruščiovas Jungtinių 
Tautų Generalinės Asamblė-
jos sesijoje per Didžiosios 
Britanijos premjero Haroldo 
Makmilano kalbą garsiai re-
plikavo ir daužė batu į stalą.

Šiandien 
Lietuvos istorijoje

1379 m. Trakuose pasirašyta 
Lietuvos didžiųjų kunigaikščių 
Kęstučio ir Jogailos dešimties 
metų paliaubų sutartis su Kry-
žiuočių ordinu.

1529 m. įsigaliojo I Lietuvos 
Statutas, kurį rengiant buvo 
remtasi Romos teise.

Post scriptum
Darbas tavęs neišjuodins, 
kad ir juodu vadinsis.

LAISVALAIKIS Trikampiai blyneliai su mėsa ir porais
Ingredientai: 
Blynų tešlai
• 100 ml pieno,
• po 0,5 šaukštelio kepimo 
miltelių ir sausų mielių,
• žiupsnelis cukraus ir druskos,
• 60-80 ml mineralinio van-
dens,
• 80-100 g miltų
• nerūkytų lašinių keptuvei pa-
tepti arba keli lašai aliejaus.
Įdarui:
• 1 nedidelis poras (tik baltoji 
jo dalis),
• 50-60 g fermentinio sūrio,
• 300 g jautienos faršo
• 10 putpelių kiaušinių (nebū-
tina)

Gaminimas:
Šiltame piene ištirpinkite cukrų, druską ir mieles, palikite 10 min. Supilkite kambario 
temperatūros mineralinį vandenį, su kepimo milteliais persijotus miltus. Išmaišykite 
blynų tešlą ir palikite ją pastovėti 15-20 min. Tuomet kepkite blynus, 12 cm skers-
mens keptuvėje. Kepkite tik iš vienos pusės, blynelio viršus turi tik apdžiūti. Blynelius 
kraukite po vieną į lėkšteles ar ant stalo. Porą supjaustykite plonais pusžiedžiais, 
stambesne trintuve sutarkuokite sūrį. Keptuvėje apkepkite faršą (galite įpilti šaukštą 
aliejaus), maždaug 10 min., tada sudėkite porą ir kepkite, kol faršas bus paruoštas. 
Tada imkite blynelį. Jo centre sudėkite įdarą, pabarstykite sūriu. Jei dėsite putpelės 
kiaušinį, tuomet suformuokite iš įdaro įdubą, ten įmuškite kiaušinį. Blynelį mintyse 
padalykite į tris dalis. Pirmojo trečdalio kraštus suspauskite (iki centro), o po to taip 
pat užlenkite antrąjį ir trečiąjį kraštelius. Blynelius sudėkite į kepimo popieriumi iš-
klotą skardelę. Kepkite iki 160 laipsnių įkaitintoje orkaitėje 6-10 min. Patiekite su šiltu 
sultiniu. Skanaus!

qNaujienos
qSkelbimai
q Video 
ir fotogalerijos

www.rokiskiosirena.lt

Ieškokite 
prekybos 
centruose!

3 Eur. Tel. 8 687 16 351.  
Rokiškis
• 3,7 m kultivatorių, kabinamą 
trikampiu, S formos spiruoklėmis, 
150 Eur ir rusišką, 3 korpusų plūgą, 
kabinamą ant „šlaunų“, 120 Eur. 
Tel. 8 682 13 410.  
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

VAIZDO TECHNIKA

• Išmanųjį televizorių Xiaomi. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 675 86 131. 
Rokiškis
• Išmanųjį televizorių. 
Įstrižainė-43. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 672 86 131.  
Rokiškis
• Televizorių Šilelis SL 1434 su 
priedėliu. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 695 74 290.  
Rokiškis

Net ir sveikai atrodantys naminiai gyvūnai 
gali būti užkrečiamųjų ligų infekcijos šaltinis

Užkrečiamųjų ligų ir 
AIDS centras (ULAC) įspė-
ja, kad naminiai gyvūnai 
bei namų augintiniai neretai 
gali būti užkrečiamųjų ligų 
infekcijos šaltinis. Dažnai 
neturėdami užkrečiamųjų 
ligų požymių namų augin-
tiniai gali būti salmonelių, 
toksoplazmų, toksokarų ir 
kitų užkrečiamųjų ligų su-
kėlėjų rezervuaru.

Pagrindinis Salmonella rū-
šies bakterijų rezervuaras yra 
naminiai ir laukiniai gyvūnai 
(paukščiai, galvijai, kiaulės) 
bei graužikai, taip pat namų 
augintiniai, tokie kaip vėžliu-
kai, kačiukai, šuniukai bei rep-
tilijos. Įvairių šaltinių duome-
nimis, daugiau kaip 90 proc. 
vėžlių ir varliagyvių žarnyne 
yra aptinkama Salmonella spp. 
bakterijų ir apie 6  proc. žmo-
nių salmoneliozės atvejų prie-
žastis yra tiesioginis sąlytis su 
gyvūnais. Imlumas infekcijai 
yra visuotinis, labiausiai pa-
žeidžiami kūdikiai ir vaikai 5 
iki metų.

Toksoplazmų – žmogaus ir 
gyvūnų parazitinės ligos sukė-
lėjų – pagrindinės platintojos 
yra jaunos katės. Nuo jų iš-
matomis užteršto dirvožemio, 
vandens, žolės užsikrečia ne 
tik žmonės, bet ir gyvūnai – 
kiaulės, karvės, ožkos, triušiai. 
Didžiausia toksoplazmozės 
rizika yra besilaukiančioms 
moterims dėl galimo vaisiaus 
užkrėtimo ir įgimtos tokso-
plazmozės bei žmonėms, ku-
rių itin silpna imuninė sistema.

 Toksokarų – apvaliųjų 
kirmėlių Toxocara canis (ap-
valioji šunų kirmėlė) ir rečiau 
Toxocara cati (apvalioji kačių 
kirmėlė) lervų – platintojai yra 
užsikrėtę šunys ir katės, savo 
išmatomis teršiantys aplinką. 
Dažniausiai šiais parazitais 
užsikrečia ir serga 4–9 metų 
vaikai, nes jie neturi higienos 
įgūdžių. Užsikrėtimą ir serga-
mumą taip pat sąlygoja vaikų 
nesusiformavusi imuninė sis-
tema, užteršta aplinka, dažnas 
ir netinkamas bendravimas su 
savo augintiniais.

Rizika užsikrėsti gyvūnų 
platinamomis užkrečiamosio-
mis ligomis yra tiek namuose, 
tiek zoologijos parkuose, gy-
vūnų prekybos vietose.

Nepamirškite, kad dauge-
lis žarnyne patogeninius mi-
kroorganizmus nešiojančių 
gyvūnų atrodo visiškai svei-
ki. Tačiau su išmatomis ligų 
sukėlėjai lengvai gali patekti 
ant kailiuko, plunksnų, aplin-
kos, kurioje gyvūnai laikomi 
ir juda, daiktų.

Siekiant išvengti užsikrė-
timo ULAC medikai reko-
menduoja:

nebučiuoti augintinio ir ne-
leisti to daryti vaikams, ypač 

vengti reptilijų;
kruopščiai nuplauti vaikui 

rankas po sąlyčio su auginti-
niu ar aplinkos daiktais;

neleisti reptilijai laisvai ju-
dėti patalpoje, kur ruošiamas 
maistas ir valgoma;

nedelsiant nusiplauti ran-
kas po sąlyčio su augintiniu, 
jo laikymo vietos aplinka, 
priežiūros reikmenimis;

nedelsiant plauti rankas po 
sąlyčio su reptilijoms skir-
tu maistu (šaldytos pelytės 
ar jų jaunikliai). Kruopščiai 
išplauti paviršius, kurie kon-
taktavo su atšildomu auginti-
nio maistu;

nevalgyti, negerti, nerūky-
ti augintinio laikymo vietos 
tvarkymo metu;

nenaudoti virtuvės reikme-
nų augintinio maudynėms ar 
prausimui. Jei naudojate vo-
nią, ji po procedūrų turi būti  
kruopščiai išplauta ir dezinfe-
kuota buityje naudojamomis 
priemonėmis.

atliekos po gyvūno priežiū-
ros turi būti saugiai pašalintos, 
skystos atliekos, taip pat ir 
akvariumo vanduo, išpilamos 
į klozetą.

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

AVINAS. An-
tradienį neplanuo-
kite svarbių susiti-
kimų: būsite arba 

labai susierzinę, arba išsiblaš-
kę. Ketvirtadienį sulauksite 
ilgai lauktų finansinių įplaukų, 
kurios stabilizuos pastarosio-
mis savaitėmis buvusią įtemp-
tą finansinę situaciją. Apskritai 
savaitė bus gausi įvykių, turi-
ninga ir įtempta. Jūsų sėkmės 
receptas – racionalumo ir jūsų 
ženklui taip būdingo garbės 
troškimo derinys. Koncen-
truokitės svarbiems dalykams, 
nešvaistykite laiko ir jėgų 
smulkmenoms. Daug kas jus 
blaškys, ypač internetas. Tre-
čiadienį vertėtų užsiimti senų 
dalykų naikinimu, nebaigtų 
darbų atlikimu. Penktadienį 
darbus planuokite taip, kad 
liktų daugiau laisvo laiko. 
Artimieji, žinoma, vėl vaikš-
čios peilio ašmenimis: bandys 
jums paaiškinti, kaip gyventi. 
Nekreipkite į tai dėmesio. O 
štai mylimasis jau seniai ken-
čia nuo dėmesio trūkumo. Dėl 
to ir pyksta.

JAUTIS. Fi-
nansinė padėtis 
stabilizavosi. To-
dėl pats laikas 

pagalvoti apie solidesnius 
pirkinius. Arba investuokite į 
ilgalaikius projektus, pavyz-
džiui, studijas, ar kokį kitą 
intelektualinį projektą. Tačiau 
ne viskas, ko norėsite, bus 
lengvai pasiekiama. Nenusi-
minkite. Išlaikykite gerą nuo-
taiką, antraip nesiseks, tiesiog 
liūdesiui iššvaistysite laiką 
ir energiją. Meilės fronte irgi 
nederėtų tikėtis visko ir iš kar-
to. Tik kantrybė padės jums 
užkariauti mylimo žmogaus 
širdį. Tačiau laimėję galite ne-
tikėtai pajusti, kad ta pergalė 
nebuvo tokia jau reikalinga ir 
džiuginanti. Beje, jei jaučiate, 
kad perlenkėte lazdą lindė-
dami socialiniuose tinkluose, 
tai atsilieps: ir santykiams, ir 
sveikatai, ir darbingumui. Pa-
sidarykite išvadas.

DVYNIAI. Fi-
nansinė situacija 
jus džiugina ir lei-
džia įgyvendinti 

daugelį norų ir poreikių. Dar-
bo sferoje šiuo metu galite im-
tis netgi kelių darbų iš karto: 
visus įgyvendinsite sėkmingai. 
Būkite atidūs naujai informa-
cijai: galite rasti tikrų perliu-
kų, kurie papildys jūsų kišenę. 
Ketvirtadienis – puikus metas 
generuoti naujas idėjas. Ge-
riausia tą daryti vienumoje, 
bet jums tokia prabanga da-
bar nepasiekiama. Užklups 
laukti ir netgi netikėti svečiai. 
Demonstruokite dosnumą ir 
svetingumą. O meilės fronte – 
romantikos ir švelnumo laikas.

VĖŽYS. Pro-
fesinėje sferoje 
didžiausiu iššūkiu 
bus informacijos 

gavimas ir tinkamas jos verti-

Astrologinė prognozė savaitei 
nimas. Tik taip jūs stabilizuo-
site, o gal net ir pagerinsite 
savo finansinę situaciją. Nau-
dokitės papildomo uždarbio 
galimybėmis. Aplinkiniams 
būsite profesionalumo pavyz-
dys. Puiki savaitė medikams 
bei kūrybinių profesijų atsto-
vams. Santykiai su kolegomis 
bus puikūs: vienys bendras 
tikslas. Savaitgalį skirkite šei-
mai, džiaukitės mylimojo dė-
mesiu, netgi dovanomis. Mei-
lės sferoje pildysis gražiausios 
svajonės. Jei tik tikėsite savo 
partneriu.

LIŪTAS. An-
tradienį teks su-
kaupti visą drąsą 
ir atkaklumą, kad 

pasiektumėte savo tikslų, ypač 
finansinių, srityje. Atminki-
te, kad tądien smulkmenų ir 
nereikšmingų dalykų nebus. 
Penktadienį pasiseks derybo-
se, jei tik aiškiai išdėstysite 
savo poziciją, o ne taikysitės 
prie varžovų. Šią savaitę ne-
skubėkite, nes skubėdami tik 
traumų prisirinksite: ir fizi-
nių, ir moralinių. Antradienis 
– sudėtinga diena, imkitės tik 
smulkių užduočių. Sėkmė ly-
dės nuo trečiadienio iki penk-
tadienio. Meilės fronte metas 
keisti įvaizdį, atsinaujinti. Jei 
norite kažką keisti – dabar tam 
palankus laikas.

M E R G E L Ė . 
Nepirkite nieko 
brangaus, neleis-
kite pinigų pramo-

goms, neimkite kreditų. Metas 
ruošti pamatus svarbiems dar-
bams, naujų darbų paieškai. 
Antrojoje savaitės pusėje su-
lauksite vertingų verslo pasiū-
lymų. Jūsų intuicija ir nuojau-
ta miegos, tad neverta jomis 
pasikliauti. Kur kas svarbiau 
informacija, kurią gausite. Tik 
patikrinkite ją. Antradienį teks 
atlikti kelis darbus vienu metu.  
To rezultatus išvysite kitą sa-
vaitę, ir jie jus pradžiugins. 
Savaitgalį leiskite namuose, su 
šeima. Meilės problemos sprę-
sis savaime. Laukia jūsų liki-
mą pakeisiantys susitikimai.

S VA R S T Y -
KLĖS. Nesivelkite 
į avantiūras ir abe-
jotinus projektus. 

Nesiimkite svetimų įsiparei-
gojimų, nes neįvykdysite nei 
savų, nei svetimų. Nepulkite 
akis išdegę prie finansinių re-
sursų: ir taip juos gausite, jei 
tik turėsite kantrybės. Kar-
jeros galimybės ne pačios 
geriausios ir nebandykite jų 
gerinti įvairiomis avantiūro-
mis. Antradienį jusite energi-
jos pliūpsnį. Nešvaistykite jo 
tuštiems plepalams, nelįskite 
į socialinius tinklus, tiesiog 
imkite ir veikite. Savaitgalis 
palankus ir darbui, ir meilei. O 
jei yra nesutarimų, nesibarkite, 
o kalbėkitės.

S K O R P I O -
NAS. Puiki savaitė 
verslui ir kūrybai. 

Daugiausia iš to išloš juristai 
ir žurnalistai. Už konsultacijas 
galima neblogai uždirbti arba 
gauti neprastą postą. Visgi 
profesiniuose reikaluose jums 
prireiks ir greitos reakcijos, ir 
nestandartinio požiūrio. Idė-
jos atneš nemenką momentinę 
naudą. Dabar galite priimti 
lemtingą sprendimą, kuris il-
gam pakeis jūsų gyvenimą. 
Klausykite savo mylimo žmo-
gaus, nes jis jus pažįsta nori 
geriausio.

ŠAULYS. Kaip 
ir daugeliui kitų 
Zodiako ženklų,fi-
nansiniu atžvilgiu 

savaitė bus labai palanki. Ga-
lite sau leisti netaupyti ir pir-
kiniais pradžiuginti ir save, ir 
šeimą. Jums seksis daugelyje 
veiklos sričių, jei tik nesusirg-
site žvaigždžių liga. Savait-
galis žada būti ramus. Šešta-
dienį praleisite su namiškiais, 
džiaugdamiesi jų draugija. Tik 
nesugadinkite visko, bandyda-
mi aplinkiniams primesti savo 
požiūrį. Meilės reikalai ban-
guos nuo aistros iki abejingu-
mo. Tai, žinoma, juos grūdina, 
bet nepersistenkite.

OŽIARAGIS. 
Jei neskubėsite, 
galite darbo sfero-
je pasiekti puikių 

rezultatų. Antradienis ir tre-
čiadienis bus naudingi finan-
siškai. O va penktadienį būtų 
gerai išvengti konfliktų darbe. 
Ateina svarbių sprendimų, ge-
rokai pakeisiančių jūsų gyve-
nimą, metas. Energijos turėsite 
per akis, tačiau veikite, o ne 
apsimeskite, kad dirbate. Rei-
kės atkaklumo, kad įveiktumė-
te kliūtis, reikės pasinaudoti 
turimomis pažintimis. Nesi-
ginčykite su vadovais, gerbki-
te aplinkinių nuomonę.

VA N D E N I S . 
Finansinis stabilu-
mas migdo, glosto 
jūsų savimeilę, to-

dėl išlaidos auga ne dienomis, 
o valandomis. Jums nebegali-
ma stovėti vietoje, metas aug-
ti, vykdyti ne tik paprastus, 
bet ir sudėtingesnius, rizikin-
gus projektus. Jausmų fronte 
– sumaištis. Priverstinai bent 
trumpam prarasite ir ilgėsitės 
ko nors brangaus. O su my-
limuoju vienos bėdos: gresia 
nesutarimai ir net išdavystė. 
Jūsų planus keis šeimyninės 
problemos. Ypač jas jusite sa-
vaitės viduryje. 

ŽUVYS. Ne-
švaistykite gali-
mybių: jų atsiras 
dar negreitai. Ti-

kėsitės, kad aplinkiniai bus 
geranoriški ir tolerantiški jūsų 
ydoms. O štai aplinkiniams 
kelsite aukštus reikalavimus. 
Nepersistenkite, kad nesu-
griautumėte savo autoriteto. 
Antradienį nepasiduokite pro-
vokacijoms. Savaitgalį skirki-
te namams, išneškite iš jų visą 
šlamštą.

PRO MEMORIA

Obelių seniūnija:
REGINA GAVRILOVA 1936-04-03 - 2020-09-24

„Propagandinės“ interneto svetainės 
Lietuvoje nėra populiarios

Propagandinio turinio 
interneto svetainės Lietu-
voje nėra populiarios, rodo 
Lietuvos radijo ir televizi-
jos komisijos (LRTK) tyri-
mas.

LRTK pranešė ištyrusi 
penkias tokias interneto sve-
taines ir dvi jų kopijas, kurios 
2015 ir 2016 metais buvo 
įtrauktos į Valstybės saugu-
mo departamento ir Antrojo 
operatyvinių tarnybų depar-
tamento grėsmių saugumui 

vertinimą.
„Mūsų visuomenė yra pa-

kankamai sąmoninga ir nesi-
lanko neaiškaus turinio inter-
neto svetainėse“, – sakė LRTK 
pirmininkas Mantas Martišius.

Anot M. Martišiaus, po-
puliariausia tokio pobūdžio 
internetinė svetainė Lietuvoje 
– sputniknews.lt, joje viduti-
niškai kas mėnesį apsilanko 
beveik apie 50 tūkst. unikalių 
lankytojų. Palyginti su kitomis 
interneto svetainėmis, toks 
lankytojų skaičius yra nedide-

lis ir sputniknews.lt Lietuvoje 
yra 2354 vietoje pagal popu-
liarumą. 

„Labiausiai lankytinos 
svetainės Lietuvoje vidutiniš-
kai kas mėnesį sulaukia per 2 
milijonus unikalių lankytojų, 
taigi sputniknews.lt skaičiai 
yra labai maži“, – sakė M. 
Martišiaus.

LRTK tyrimą interneto 
svetaines tyrė nuo 2019 metų 
rugsėjo 1-osios iki 2020 metų 
balandžio 1-osios.

BNS inform.

Pajamų dar nedeklaravo per 100 tūkst. gyventojų
Pajamų mokesčio dekla-

racijų už 2019 metus dar 
nepateikė apie 101 tūkst. 
gyventojų, pranešė Valsty-
binė mokesčių inspekcija 
(VMI). 

Didžiąją jų dalį sudaro gy-
ventojai, kurie deklaracijas 
turėjo pateikti dėl jiems pri-
taikyto per didelio nepamo-
kestinamojo pajamų dydžio 
(NPD).

„Per dideliu nei priklau-
so NPD pernai pasinaudojo 
199 tūkst. šalies gyventojų, iš 
jų deklaracijų dar nepateikė 
33 tūkst.“, – pranešime sakė 
inspekcijos Mokestinių prie-

volių departamento direktorė 
Stasė Aliukonytė-Šnirienė.

Anot jos, pajamų nedekla-
ravo ir apie 29,5 tūkst. indi-
vidualiai dirbančių žmonių. 
Įsigijusieji verslo liudijimą ar 
įregistravusieji veiklą pagal 
pažymą pateikti deklaraciją 
turi net jei pajamų negavo.

Tarp nedeklaravusiųjų paja-
mas taip pat yra apie 14 tūkst. 
asmenų, pernai pardavusių 10 
metų neišlaikytą nekilnojamą-
jį turtą, ir apie 20 tūkst. – trejus 
metus neišlaikytą transporto 
priemonę. Deklaracijas reikia 
pateikti net jei turtas parduotas 
nepelningai.

„Be to, pajamas dekla-

ruoti privalu ir tiems, kurie 
per metus uždirbo daugiau 
nei 120 vidutinių darbo už-
mokesčių (VDU), nuomojo 
turtą, gavo didesnių kaip 2,5 
tūkst. eurų vertės dovanų ne 
iš šeimos narių, didesnes nei 
500 eurų palūkanas iš pa-
skolų, indėlių ar vertybinių 
popierių“, – sakė S. Aliuko-
nytė-Šnirienė.

Deklaracijas už 2019 me-
tus jau pateikė apie 1,3 mln. 
gyventojų. Daugiau nei 332 
tūkst. jų turėtų sumokėti apie 
186 mln. eurų mokesčių, o 
beveik 830 tūkst. – susigrą-
žinti apie 182 mln. eurų.

BNS inform.

Dėl 200 eurų išmokos bedarbių padaugėjo 
40 tūkst., tiek pat sumažėjo pašalpų gavėjų

Norėdami gauti 200 eurų 
darbo paieškos išmoką Užimtu-
mo tarnyboje užsiregistravo apie 
40 tūkst. naujų bedarbių, sako 
socialinės apsaugos ir darbo mi-
nistras. Maždaug tiek pat suma-
žėjo socialinių pašalpų gavėjų. 

Pasak Lino Kukuraičio, 200 
eurų išmoka paskatino registruo-
tis netgi tuos, kurie dirbo šešėlyje, 
namų šeimininkes ar grįžusius 
iš emigracijos. „Pasak jo, dėl tos 
priežasties perpus sumažėjo socia-
lines pašalpas gaunančių žmonių. 

„Tas pačias tendencijas stebi-
me socialinių pašalpų išmokos 

sistemoje, kur panašiai nuo 70 
tūkst. žmonių, kurie buvo prieš 
kovo mėnesį, dabar liko 30-34 
tūkst. (...) Tie žmonės, kai paju-
dėjo į Užimtumo tarnybą, regis-
travosi, gavo 200 eurų, jie pradėjo 
negauti socialinių išmokų, nes jų 
pajamos išaugo“, – sakė ministras.

Pasak L. Kukuraičio, darbo rin-
koje susidarė paradoksali situacija, 
kai darbdaviai registruoja naujas 
darbo vietas, bet 240 tūkst. bedar-
bių į jas nepatenka. „Čia yra kva-
lifikacijos neatitikimo problema, 
arba tam tikro piktnaudžiavimo, 
jeigu žmogus ateina tik gauti 200 
eurų ir turi kitą veiklą, tai mes to-

kius išrankiojame, nes jeigu teiki 
siūlymą (darbo pasiūlymą – BNS) 
ir galiausiai jis atsisako, mes nu-
traukiame tą išmoką ir jis pasi-
traukia iš Užimtumo tarnybos“, 
– tvirtino jis.

Nepaisant atsigaunančios eko-
nomikos, naujų darbo vietų ir ge-
rėjančių prognozių, registruotas 
nedarbas auga toliau ir, Užimtumo 
tarnybos duomenimis, siekia 14,2 
proc. Kai kurie ekonomistai tai 
aiškina 200 eurų darbo paieškos 
išmokomis, kurios paragino Užim-
tumo tarnyboje registruotis ir tuos, 
kurie anksčiau to nedarė.

BNS inform.
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ANEKDOTAI
***
Baltarusijos prezidentas savo 

inauguracinėje kalboje aukštai 
įvertino pirmtako nuopelnus.

***
Akušerijos-ginekologijos 

skyriuje kabo skelbimas: 
„Pačios pavojingiausios – 
pirmosios penkios gyvenimo 
minutės“. Po juo žymekliu 
prirašyta: „Nepasakyčiau, kad 
ir penkios paskutinės yra labai 
saugios“.

***
Petras, sergantis didybės 

manija, knygyne skaitytojams 
pasirašinėjo Bibliją.

***
Vienas rašytojas, save laikęs 

labai perspektyviu, kolegų 
susirinkime paklausė:

– Kažin ką ant mano namo 
parašys po mano mirties?

Kitas rašytojas:
– Parduodama.
***
Nusprendžiau padirbėti su 

pilvo presu. Atsiguliau ant 
grindų. Atsibudau aštuntą.

***
Pagyvenusi dama klausia 

jaunų lordų:
– Ar kuris džentelmenas 

palydės mane namo?
– Tik žvilgsniu, miledi, tik 

žvilgsniu...
***
Petras: „Gerbiu savo žmoną. 

Ji tikrai turi gerą skonį, išsirinko 
tinkamą vyrą“.

***
Kalbasi dvi kaimynės:
– Jūsų paauglė dukrelė tik 

paryčiais namo parsivilko. 
Tuo tarpu mano Marytė jau 
vienuoliktą vakaro buvo namie.

– Žinau, žinau. Tik manoji 
tai parsivilko, o jūsiškę parnešė 
dar vakarėliui neprasidėjus.

***
– Kuo baigėsi tavo ginčas su 

žmona.
– Ant kelių atšliaužė 

taikytis! Liepė išlįst iš palovio.

Girtas krovėjas 
bandydamas rasti stabdį, 
spaudė visus pedalus iš eilės. 
Tačiau jau nebesustabdysi 
laiptais skriejančio pianino...

***
Žmona:
– Kažko delną niežti, 

Orų prognozė rugsėjo 29-spalio 1 d.

grečiausiai pinigų gausiu...
Vyras, nepakeldamas akių 

nuo laikraščio:
– Neduosiu!
***
Mūsų kinas – tai kultūros 

sritis, kurioje viskas klostosi 
pagal prasčiausią scenarijų.

***
Tikras nusidėjėlis visada turi 

viltį, kad pragaras – ne guminis.
***
Suvalkiečio klausimas:
– Gerbiamas finansų 

analitike, ar nepaaiškintumėte, 
kaip išsigryninti pinigus, 
kurių jubiliejaus proga man 
prilinkėjo?

***
Kol pesimistas su optimistu 

ginčijasi, ar stiklinė pusiau 
tuščia, ar pilna, realistas tiesiog 
išgeria visą butelį.

***
Aukštuomenės priėmimas. 

Nerangus padavėjas netyčia 
išliejo visą padažinę padažo 
plikam ponui ant galvos. Tas 
maloniai klausia:

– Gerbiamasis, aišku, ačiū 
Jums už pastangas, bet negi 
tikrai manote, kad tai padės?

***
Ir kokia nauda iš tų jūsų 

gražių nuotraukų feisbuke? Aš 

gi jus gyvai pažįstu.
***
– Ei, chebra, kur šį kartą 

lavoną slėpsim?
– Petrai, baik išsikalinėt 

ir pašauk skardelę su višta į 
orkaitę.

***
Klumpiabalių alaus festivalį 

ištiko tragedija: į garažą velnias 
atnešė Petro žmoną.

***
– Kas tai yra kreditas?
– Tai pagalbos ranka, 

virpanti iš nekantrumo.
***
Įjungiau televizorių, atrodo, 

kad trilerį rodo. Įsižiūrėjau 
geriau – čia gi naujienų laida.

***
Ir kas sako, kad moterys 

išrankios? Štai, joms dovana, 
kaip dovana: perlai kaip perlai, 
mašina, kaip mašina, kailiniai, 
kaip kailiniai. Čia tik vyrams 
sunku įtikti dėl kaklaraiščio 
spalvos.

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.

www.rokiskiosirena.lt

BUITINĖ TECHNIKA

• Naudotą, lenkišką, dujinę viryklę, 
kartu su balionu. Orkaitė - dujinė. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 606 85 588. 
Rokiškis
• Tvarkingą, pastatomą indaplovę 
Blomberg. 60 cm pločio. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 621 29 003.  
Rokiškis
• Puikiai veikiančią mikrobangų 
krosnelę VIDO. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 623 05 235. Rokiškis
• Naudotą, bet puikios būklės 
šviestuvą. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 625 34 274. Rokiškis
• 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 vnt. 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
• Elektrinę siuvimo mašiną 
ČAIKA. Kaina 105 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis

DOVANOJA

PRAŠO PADOVANOTI• Atiduodu betono, plytų, akmenų 
statybinį laužą. Galiu atvežti.  
Tel. 8 607 92 262. Rokiškis
• Dovanojamos 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

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Vaikiškus drabužėlius. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 602 90 816.  
Rokiškis
• 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 dėvėas, 
pirktas naujas. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 626 20 195. Rokiškis
• Juodous 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

MUZIKOS INSTRUMENTAI

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

MOBILIEJI TELEFONAI

• Telefoną Samsung S2. Kaina 45 
Eur. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis

• Pianiną Lyrika. Būklė kaip tokių 
metų manau dar nebloga. Kaina jau 
su pristatymu. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 629 16 212. Rokiškis

• Gal galite padovanoti naudotą 
šiferio?. 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


