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Verslininkų daugiabučio 
statyboms rajono 
savivaldybė pasirengusi
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Liepos mėnesį rajono 
policijos komisariate – 
10 pranešimų apie 
sukčiavimo atvejus

Sukčiai ir vasarą nea-
tostogauja, įvairiais bū-
dais bando apgauti pati-
klius gyventojus!

Liepos mėnesį Panevė-
žio apskrities vyriausio-
jo policijos komisariato 
Rokiškio rajono policijos 
komisariate gauta net 10 
pranešimų apie sukčiavi-
mo atvejus: pranešėjams 
skambino rusakalbiai as-
menys,(iš įvairių telefono 
numerių), prisistatydami 
AB „Swedbank" darbuo-
tojais ir prašė atskleisti 
elektroninės bankininkys-
tės prisijungimo duome-
nis; pasakyti kitus duome-
nis apie turimas sąskaitas 
ir kt.

Šįkart sukčiams nepavy-
ko su jais kalbėjusių asmenų 
apgauti. Rajono gyventojai 
apie įtartinus skambučius 
pranešė policijos pareigū-
nams, nuo sukčių nenuken-
tėjo.PRAŠOME - dalinkitės 
informacija apie sukčiavi-
mo būdus, perspėkite savo 
artimuosius (ypač senyvo 
amžiaus asmenis), kad NIE-
KAS NEUŽKIBTŲ ANT 
SUKČIŲ KABLIUKO

PRIMENAME:
Niekam telefonu neteiki-

te asmeninės informacijos, 
savo elektroninės bankinin-
kystės duomenų, neatskleis-
kite namuose turimų pinigų 
sumos. Neprisistatykite, ne-
nurodykite, kur gyvenate, 
taip pat neatskleiskite savo 
giminaičių duomenų. Jeigu 
sulaukėte įtartino skambu-
čio, paprašykite skambintojo 
perskambinti vėliau, pasitar-
kite su kaimynu, giminaičiu 
ar kitu artimu asmeniu, kaip 
elgtis.

Jokiu būdu telefonu ne-
tvirtinkite jokių elektroninės 
bankininkystės operacijų.

Jeigu Jums skambina ir 
prisistato banko darbuotoju, 
prašo patikslinti ar atskleisti 
tam tikrus duomenis, iš kar-
to kreipkitės į banką viešai 
skelbiamu telefono numeriu, 
konsultantas praneš, ar tikrai 
Jums reikia atnaujinti kon-
taktinę informaciją.

Jeigu Jums telefonu pra-
nešama apie nelaimę (eis-
mo įvykį ar kt.), susijusią 
su Jūsų giminaičiu, paskam-
binkite pačiam giminaičiui, 
artimiesiems, įsitikinkite, ar 
nenutiko nelaimingas atsiti-
kimas.

Policijos pareigūnai neat-
lieka jokių tyrimų, susijusių 
su pinigais, pinigų tikrumu, 
jie nevyksta į gyventojus 
į namus, neprašo parodyti 

namie laikomų santaupų, 
nes tai nėra policijos pa-
reigūnų funkcija.  Jeigu į 
namus atvyksta asmuo ir 
prisistato policijos pareigū-
nu, pasiteiraukite jo vardo, 
pavardės, kokios pareigos. 
Atkreipkite dėmesį į tai, ar 
atvykėlis nesutrinka, ar no-
riai atsako į užduodamus 
klausimus. Verta įsidėmė-
ti, kad policijos pareigūnai 
dėvi tarnybinę uniformą, pa-
žymėta skiriamaisiais žen-
klais, važinėja tarnybiniais 
automobiliais,  su savimi 
turi ir Jums privalo parodyti 
tarnybinį pažymėjimą. Prieš 
įsileisdami policijos parei-
gūnus į namus atkreipkite 
dėmesį, ar asmuo atitinka 
visus nurodytus kriterijus. 
Jeigu ne, jokiu būdu neįsi-
leiskite nepažįstamojo į na-
mus. Telefonu neteikite jo-
kių duomenų, ypač susijusių 
su finansais.

Neatsiliepkite į tarptau-
tinio telefono ryšio skam-
bučius. Jeigu Jūs neturite 
užsienyje gyvenančių arti-
mų giminaičių, bičiulių arba 
pažįstamų asmenų, išgirdę 
skambinusiojo balsą, ne-
delsdami pokalbį nutraukite. 
Jokiu būdu neteikite jokios 
informacijos apie save.

Stebėkite savo gyvena-
mųjų namų aplinką, arti-
miau susipažinkite su kai-
mynais. Pastebėję įtartinus 
ir nepažįstamus asmenis, 
įspėkite ir kaimynus. Įsidė-
mėkite, kaip atrodo įtartinas 
(-i) asmuo (-ys), kokiais iš-
skirtinais bruožais pasižymi, 
užkalbinkite jį. Pasidomėki-
te, kokiu tikslu atvyko, kad, 
prireikus policijos pareigū-
nams galėtumėte pateikti 
kuo daugiau vertingos in-
formacijos. Jeigu įtartinas 
asmuo su Jumis vengia ben-
drauti, nenurodo savo bu-
vimo Jūsų teritorijoje prie-
žasties, suskubkite pranešti 
policijai.

Nukentėję nuo sukčių ar 
sulaukę įtartinų asmenų arba 
skambučio, informuokite 
policijos pareigūnus telefo-
nu 112 arba naudodamiesi 
elektroninėmis paslaugomis 
www.epolicija.lt.

Saugokite save ir kitus, 
dalykitės šia informacija su 
visais gyventojais, ypač vy-
resnio amžiaus giminaičiais 
ir pažįstamaisiais, kad suk-
čiai turėtų kuo mažiau ga-
limybių apgauti! Kartu mes 
galime informuoti daugiau 
gyventojų!

Rajono policijos 
komisariato

inform.

Laukimas baigėsi – paskelbti visų egzaminų rezultatai
Po ilgo laukimo abituri-

entai pagaliau sulaukė li-
kusių egzaminų rezultatų. 
Šiandien ryte Nacionalinė 
švietimo agentūra (NŠA) 
paskelbė užsienio kalbų, fi-
zikos ir istorijos egzaminų 
rezultatus.

Verslininkų daugiabučio statyboms rajono savivaldybė pasirengusi
Rokiškio rajono Verslo 

klubo idėja – naujus speci-
alistus pritraukti suteikiant 
jiems modernų būstą šiuo-
laikiniame daugiabutyje. 
Tačiau ši idėja jau keletą 
metų taip ir liko idėja. Ra-
jono meras Ramūnas Go-
deliauskas paaiškino, kad 
savivaldybė padarė viską, 
kas nuo jos priklauso, kad 
sudarytų sąlygas jį statyti.

Savivaldybė 
pati statyti negali
Rajono verslo kuluaruo-

se buvo pasklidę kalbų, kad 
statant tokį daugiabutį reiktų 
savivaldybės indėlio. Tačiau 
vargu ar įmanoma, kad savi-
valdybė taptų nekilnojamo-
jo turto vystytoju: tai ne tik 
kertasi su šalies teisės aktais, 
bet ir suponuotų viešųjų bei 
privačių interesų konfliktus. 
„Tikrai taip. Rajono savival-
dybė pati negali statyti tokių 
daugiabučių, – paaiškino ra-
jono meras.  – Savivaldybė 
už mokesčių mokėtojų pini-
gus negali dalyvauti verslo 
projektuose.

Tačiau gali padėti
Tačiau savivaldybė pasi-

rengusi padėti verslininkams 
įgyvendinti šią iniciatyvą. 

Namų darbai iš savivaldy-
bės pusės jau atlikti. „Taikos 
gatvėje daugiabučiui skirtas 
didelis, 1,2 ha plotas. Jį iš-
sinuomavo, kitaip tariant, 
užsirezervavo viena didžioji 
rajono įmonė“, – paaiškino 
meras. „Rokiškio Sirenos“ 
žiniomis, sklypą išsinuomavo 
„Rokiškio Sūris“.

Pasak mero, skirtas plotas 
– strateginėje vietoje: šalia ir 
Rokiškio baseinas, ir planuoja-

ma statyti daugiafunkcė sporto 
salė. Pašonėje – dvi mokyklos, 
vaikų darželiai, prekybos cen-
trai. Susisiekimas taip pat pa-
togus: prie pat vienos pagrindi-
nių miesto transporto arterijų. 
Ir poilsio zona čia pat – vysto-
mas Rotary parkas.

Verslas pageidautų, kad į 
sklypą būtų atvestos ir komu-
nikacijos. „Šildymo trasa yra 
prie sklypo. Taigi, jos nie-
kur vesti nebereikės, tereiks 

tik prijungti statomą namą. 
O vandentiekio ir nuotekų 
vamzdynus nuo Taikos gatvės 
atvesime tuo pat metu, kai 
bus pradėti kasti daugiabučio 
pamatai. Komunikacijų įve-
dimas ilgai neužtruks: trasos 
yra šalia sklypo. Kai tik bus 
žinoma, kurioje jo vietoje bus 
daugiabutis, kaip mat nutiesi-
me atšakas“, – sakė meras.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Skiepijimosi aktualijos: rajone į kanalizaciją vakcinos nepilamos
Skiepijimasis nuo co-

vid-19 šalyje stringa: jis ne 
tik kad neperkopė politikų 
žadėtos 70 proc. šalies po-
puliacijos ribos, bet nesie-
kia ir 50 proc. Per savaitę 
šalies vidurkis viso labo 
„pasistūmėjo“ nuo 43 iki 47 
proc. pirmu skiepu skiepy-
tų asmenų. Nepadeda nei 
šalies politikų, influenserių 
raginimai, nei gąsdinimai 
rudenį karantinu, viešas ty-
čiojimasis iš antivakserių, 
grasinimai mokamu gydy-
mu, draudimu dirbti tam 
tikrus darbus ir kitos prie-
monės. Vien šią savaitę iš-
pilta per 14 tūkst. vakcinos 
dozių. Mūsų rajonas žen-
kliai lenkia ne tik bendrąją 
šalies statistiką, bet ir „pro-
gresyviuosius“ didmiesčius. 
Mūsų rajone pasiskiepijo 
per 55 proc. gyventojų ir šis 
skaičius stabiliai auga. Ra-
jono mero Ramūno Gode-
liausko teigimu, nėra išpila-
ma nė viena vakcinos dozė.

Pasiteisino autobusiukai
Rajono meras džiaugia-

si gyventojų sąmoningumu: 
pagal paskiepytų gyventojų 
santykį, mūsų rajonas yra 
5-6-oje vietoje tarp visų ša-
lies savivaldybių. Skiepija-
ma sėkmingai: vakcinuotų 
gyventojų skaičius stabiliai 
auga, o vakcinos į kanaliza-
ciją nepilstomos.

Kur rajono sėkmės prie-
žastis? Meras mano, kad la-
biausiai pasiteisino skiepų 
autobusiukai, kurie važinėja 
po rajono miestelius, gy-
venvietes. Mat autobusiukai 
išsprendė daug problemų, 
kurios aktualios atokių gy-
venviečių žmonėms.

Kokios tai problemos? 
„Pirmiausia, tai susisieki-
mas. Menka paslaptis, kad 
ne visi turi savo transportą, 
o viešuoju atvykti į Rokiškį 
ne visuomet patogu“, – sakė 
meras. Žmogui tenka pla-
nuoti kelionę, ar tartis su kuo 
nuvažiuoti paskirtu laiku. Su 
tuo susijusi ir laiko taupymo 
problema. Nuvykti į Rokiškį, 
pasiskiepyti ir grįžti, žmogui 
užtrunka laiko, kainuoja ke-
lionė. O štai jei autobusiukas 

atvažiavo į gyvenvietę, skie-
pytis užtruks kokias 15 min.

Atvažiavus autobusiukui 
atpuola ir registracijos pro-
blema. „Ne visi turi kompiu-
terius, internetą. Vyresniems 
žmonėms ne taip paprasta 
pasinaudoti e-sveikatos sis-
tema registracijai. O čia vis-
kas paprasta – tiesiog ateik, 
ir būsi paskiepytas“, – sakė 
meras.

Be to, skiepų autobusiuke 
pasiskiepyti gali kiekvienas, 
ir deklaravęs gyvenamąją 
vietą rajone, ir nedeklaravęs. 
Ir draustas privalomuoju 
sveikatos draudimu, ir ne-
draustas. Visiems patogu.

Skiepas turi būti 
arčiau žmogaus
Meras akcentuoja: skie-

pijimas yra aktualus. Todėl 
visus nepasiskiepijusius nu-
rašyti į antivakserių gretas 
nedera. Jo manymu, nieko 
gero neduoda ir viešas gė-
dijimas, tyčiojimasis iš ne-
pasiskiepijusių. „Verčiau 
sudaryti žmonėms sąlygas 
kuo patogiau pasiskiepyti. 

Skiepų paslauga turi eiti pas 
žmogų“, – akcentavo jis.

Ne mažiau svarbu ir kal-
bėti su žmonėmis. Be pa-
tyčių, be pykčio įtikinti 
skiepytis. Nes, pasak mero, 
situacija šalyje jau kinta ne-
palankia linkme. „Akivaiz-
du, kad rudenį kažkur lan-
kytis, dalyvauti renginiuose, 
susitikti galės tik tie, kurie 
arba jau persirgo, arba yra 
pasiskiepiję“, – sako meras.

Tačiau taip pat akivaizdu, 
kad skiepijimo tempai lėtė-
ja. „Nuo liepos 1-osios bus 
skatinami šeimos gydytojai, 
raginantys žmones skiepy-
tis. Tai duos tam tikrą efektą. 
Juk jie yra arčiausiai žmo-
gaus, geriausiai žino, kas dar 
nepasiskiepijo, gali patarti“, 
– sakė R. Godeliauskas.

Jis dėkingas ir Rokiškio 
dekanato dvasininkams už 
nuolatinius priminimus pa-
maldose, pamoksluose, as-
meniniu pavyzdžiu saugoti 
save ir kitus, raginimus skie-
pytis ir asmeninį pavyzdį.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Kaip sekėsi mūsų rajono 
moksleiviams?

Paskelbus paskutinius 
egzaminų rezultatus rajo-
ne atsirado dar 5 šimtukai. 
Fizikos egzaminą laikė 26 
mokiniai. Egzaminą išlaikė 
visi, o šimtuką gavo 1 abi-

turientas. Anglų kalbos eg-
zaminą laikė 161 mokinys, 
iš kurių tik 5 neišlaikė, o 4 
mokiniai pelnė šimtukus. 
Iš 88 laikiusių istorijos eg-
zaminą išlaikė visi. Šiame 
egzamine, Rokiškio rajone, 
deja, šimtukų nėra. Taip pat 

3 mokiniai laikė rusų kalbos 
egzaminą. Visi 3 laikiusieji 
egzaminą išlaikė. Visi čia 
minėti šimtukai pelnyti Ro-
kiškio J. Tumo-Vaižganto 
gimnazijos mokinių.

Augustinas
SIMONAITIS
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BRYDĖS

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Nebaidytų idiotų kraštas-8. Cargo kultas ir Welcome to Lithuania

Melanezijos salose (Oke-
anija) yra tokie įdomūs re-
liginiai judėjimai, vadina-
mieji krovinių arba cargo 
kultai. Jų esmė toka: euro-
piečiai iš pradžių laivais, o 
po to ir lėktuvais prisivež-
davo visokių gėrybių, kurių 
daugelio paskirties čiabu-
viai nė nesuprato. Žinoma, 
tarp daugybės įvairiausių 
daiktų atsirasdavo ir tokių, 
kurie vietiniams pasiro-
dė naudingi, reikalingi ir 
skanūs.  Tačiau stebuklin-
gų daiktų tiekimo grandinė 
vieną kartą liovėsi. Kaip 
vėl prisišaukti šitą gausy-
bės ragą namo? Žinoma, 
padaryti viską, kad lėktu-
vai (čiabuviams jie kažko-
dėl padarė ypatingą įspūdį) 
grįžtų? Čiabuviai nusižiū-
rėjo, kad tada, kai jie leido-
si, buvo kažkokie tai lygios 
žemės plotai, namukai su 
bokšteliais, o juose sėdėjo 
balti dėdės su keistais daik-
tais ant galvų (namelis su 
bokšteliu buvo dispečeri-
nė, o žmogus su ausinėmis 
ant galvos – dispečeris). 
Žodžiu, sumeistravo čia-
buviai pakilimo takelius, 
sumeistravo dispečerines, 
iš kokosų sumeistravo kaž-
ką panašaus į ausines. Sėdi 
tuose savo nameliuose, su 
kokoso kevalais ant gal-
vų ir laukia, kada gi nusi-
leis lėktuvas. Kai kuriuose 
ypač pažangiuose kaime-
liuose dar atliekamos už-
silikusių vėliavų pakėlimo 

ceremonijos, garbinami 
kažkokie mistiniai ameri-
kiečiai Thom From ir John 
Navy. Kad jau lėktuvai vi-
sai patikėtų gerais norais ir 
nuoširdumu, čiabuviai dar 
rengdavo rikiuotes, vietoj 
medžioklės, dienas leido 
kokiose keistose vietose, jas 
vadindami „ofisais“, dary-
davo stalus, tiesdavo ant 
jų audeklus ir dėdavo gė-
les, tikėdamiesi, kad stebu-
klingu būdu atsiras valgiai. 
Juk tiems baltaodžiams tai 
atsirasdavo. Aišku, gudres-
niems turėtų kilti klausi-
mai: jei 50 metų ten jokie 
lėktuvai nesileidžia, tai 
arba jie neteisingai gar-
binami, arba jie apskritai 
atskristi nežada. Bet čia-
buviai tokių klausimų ne-
uždavinėja. Jie atkakliai 
nešioja kokoso riešutus 
ant ausų, tikėdamiesi kada 
nors juose išgirsti lėktuvo 
įgulos šaukinius.

Kas bendro tarp Melanezi-
jos čiabuvių ir mūsų politikų? 
Imitacijos samprata. Mūsiš-
kiai iš vakarietiškųjų kolegų 
perėmė (pagaliau) diploma-
tinį protokolą ir dizainerinius 
parėdus. Bet kaip barzda ne-
daro filosofu, taip kostiumėlis 
ir šlipsas nedaro nei diploma-
tu, nei politiku.

Geriausia cargo kulto ap-
raiška buvo mūsų, apsaugok 
Viešpatie, užsienio reikalų 
ministro vizitas į Bagdadą. 
Kaip paprastas ir bukas kaip 

čebato aulas čiabuvis, apžli-
pintas Rytų rūmų prabangos, 
sėdėjo mūsų Gabrieliukas 
soste, arbatą gėrė, per barzdą 
varvėjo. Ir dėstė mūsų Ga-
brieliukas kolegai barzdotam 
Irako užsienio reikalų minis-
trui, koks Lukašenka baisus 
blogis. Kantriai klausėsi ry-
tietis, giliamintiškai barzdą 
glostė. Nieko nežadėjo, tik 
galva linksėjo. Joje mintinai 
kažką skaičiuodamas...

Mūsų vargo diplomatas, 
pasirišęs šlipsą, bet namie pa-
miršęs diplomatinę išmintį ir 
sveiką protą, nė neįtaria, kad 
norint paveikti bet kurį, ne tik 
Rytų, valdovą, reikia turėti 
svarbiausią dalyką – galią. 
Deja, diplomatinė išmintis, 
gebėjimas orientuotis situ-
acijoje ir strateginis mąsty-
mas genais iš senelio anūkui 
neperduodamas. Todėl vieno 
didžiųjų mūsų, ir sakykime 
atvirai, pasaulinio lygio po-
litikų anūkas iki senelio toli 
gražu nedatempia.

Taigi, galia išreiškiama 
arba kariniais vienetais prie 
sienos, arba doleriais čemo-
dane. Anei tų, anei kitų mes, 
žinoma, neturime. Ir nuvežė 
Gabrieliukas nei aukso, nei 
šilko dovanų. Nuvežė save 
patį tuščiomis rankomis. 
Tiek tų argumentų, vadinasi. 
Skirtingai nuo Batkos, ku-
ris ne tik su panašiais į save 
greit bendrą kalbą rado, bet 
ir grobį dalinas. Ir va akurat 
po mūsų Gabrieliuko vizi-
to Bagdadas pasiuntė aiškią 
žinią: nuo rugpjūčio didina 
lėktuvų į Minską skaičių. La-
bai naudingas vizitas buvo. 
Geriau jau nė nevažiavęs 
būtų. Ir neapsikvailinęs, ir 
ant bilieto sutaupęs. Greitai 
senkančios konservatorių 
gerbėjų gretos dar griebiasi 
paskutinio šiaudo: Gabrie-
liukas turėjo važiuoti, kad 
įrodytų Europos Sąjungai, 
jog diplomatinės derybos su 
tokiais neįmanomos. Kokios 

derybos? Nuskristi ir pasė-
dėti pusvalandį fotoblyksčių 
šviesoje su arbatos stiklinėle 
– čia derybos?!

Kaip ir dera tikriems cargo 
kulto atstovams, mūsiškiai 
trogloditai išmoko apsivilkti 
kostiumą, marškinius, prie 
jų priderinti šlipsą, nesiauti 
baltų kojinių ir priėmimuose 
į švarko kišenes nekišti cana-
pe (sumuštiniukai tokie). Jie 
netgi vertina žąsų kepenėles, 
moka atskirti tinkaimai iš-
keptą steiką nuo puspadžio, 
ir šokdami nebemindo da-
moms kojų. Tačiau tuo visas 
panašumas į diplomatus ir 
pasibaigė.

Jei ankstesnioji diplo-
matų karta buvo užgrūdinta 
sunkių kovų: pirma derybos 
dėl sovietinės armijos išve-
dimo, kurių sėkmę laidavo 
oponentų neatsargiai pasi-
rašyti keli techniniai doku-
mentai (mūsiškiai sugebėjo 
tuo virtuoziškai pasinaudoti), 
paskui derybos dėl narystės 
Europos Sąjungoje ir NATO, 
tai dabartinė karta, išlepusi 
ir išgverusi, net tik derybų 
patirties neturi. Jie, kaip tie 
čiabuviai, įlenda į kokį „ofi-
są“ ir tikisi, kad jei jau vilki 
kostiumą, tai jiems visi kažką 
garantuotai yra skolingi.

Bet kokioje situacijoje da-
bartinė karta ieško ne išeičių, 
o, atleiskite, „atmazų“, kad 
tik nereiktų ko nors daryti. 
Valdiška tarnyba mat tokia: 
kaip ir čiabuvio, kuris visą 
dieną sėdi su kokoso kevalais 
ant ausų – gali dirbti, gali ne-
dirbti, o alga vis tiek eina.

Kaip ir cargo kulto išpaži-
nėjai, taip ir mūsų visuomenė 
iš savo valdžios nereikalauja 
vieno esminio dalyko – jų 
veiksmų REZULTATŲ. Tam, 
kad kažkas nepasisektų, tam, 
kad nepavyktų, ministrai ne-
reikalingi. Taip pat pasėdėti 
su arbotos stikline rankoje 
prieš kameras gali ne tik Ga-
brieliukas: gali eilinis Klum-

piabalių parduotuvės laiptelių 
„šlifuotojas“ Jonas (žinoma, 
pažadėjus, kad lėktuve vie-
toj arbotos jam bus pasiūlyta 
alaus). Tai kam mums samdy-
ti ministrą, jei eilinis alkašas 
pasiektų, dovanokit, bet tokį 
pat rezultatą?

Kam mums reikalingi to-
kie vadovai, kurie, užuot ieš-
koję galimybių, pirmiesiems 
sunkumams iškilus, nuleidžia 
rankeles? Kur tie, nemokyti, 
baltom kojinėm avintys mūsų 
derybininkai, kurie sugebėjo 
spausti žvaigždėm ir ordinais 
pasipuošusius sovietų kari-
ninkus dėl kiekvieno kablelio 
techniniuose dokumentuo-
se, ir sugebėję išspausti, kad 
sovietinė armija iš Lietuvos 
būtų išvesta 1993 m. rugpjū-
čio 31-ąją? Manote, tada sun-
ku nebuvo? Buvo, dar ir kaip. 
Bet ėjo, sprendė, derėjosi. O 
ne pozavo feisbukuose beigi 
tviteriuose.

O dabar... Skaitant Už-
sienio reikalų ministerijos 
pranešimą spaudai, apima 
svetima gėda. Už jį rašiusius. 
„Šįvakar ministras Gabrielius 
Landsbergis telefonu kalbė-
josi su Irako užsienio reikalų 
ministru Fuad Hussein bei 
dar sykį primygtinai paragi-
no spręsti oro susisiekimo 
kanalo nelegaliai migraci-
jai tarp Bagdado ir Minsko 
problemą. Ministras išreiškė̇ 
gilų susirūpinimą dėl žinios 
apie papildomus skrydžius iš 
Bagdado į Minską. Pasak mi-
nistro, Irako kolega pažadėjo 
artimiausiu metu išsiaiškinti 
Irako avialinijų sprendimo 
motyvus bei patikino, kad 
į Lietuvos prašymą atsiųsti 
ekspertų delegaciją bus rea-
guojama. „Dar kartą pakar-
tojau Irako užsienio reikalų 
ministrui, kad dalyvavimas 
bet kokioje galimoje Baltaru-
sijos režimo nusikalstamoje 
schemoje itin kenkia Irako, 
deklaruojančio pasiryžimą 
eiti demokratijos ir taikos 

keliu, reputacijai. Ryžtingų 
Bagdado veiksmų kovoje su 
nusikalstamo žmonių gabe-
nimo tinklo organizatoriais 
laukia ne tik Lietuva, laukia 
ir visa Europos Sąjunga“, - 
sakė užsienio reikalų minis-
tras G. Landsbergis“. Taip ir 
nesupratau, kas čia – rimtos 
valstybinės institucijos pra-
nešimas, ar septintoko raši-
nėlis humoreskų konkursui, 
ar cargo kulto išpažinėjų 
koks tai apeiginis užkalbėji-
mas, siekiant atšaukti Bagda-
do lėktuvus?

Jei jau mes iš savo užsie-
nio politikos vairininkų tik 
tiek tesugebam išspausti, tai 
gal tada vėl reiktų organi-
zuot Gabrieliuko (atleiskite, 
dėl tokio elgesio iš užsienio 
reikalų ministro galima tik 
juoktis) vizitą į Iraką, kad jis 
ten suorganizuotų bent jau 
tiesioginius tų lėktuvų skry-
džius į Vilnių. Jei jie atskristų 
tiesiai ten, būtų galima paga-
liau nustoti tyčiotis iš Lietu-
vos pasieniečių, policininkų 
ir karių, saugančių sieną, iš 
Dieveniškių gyventojų. O ir 
pigiau kainuotų. Pastatei oro 
uoste dūdų orkestrus, kad pa-
mainomis kiaurą parą grotų 
„Welcome to Lithuania“, ir 
tiek tų išlaidų. Orkestrantų 
alga. Efektas, kitaip sakant, 
rezultatas tai tas pats, tik ma-
žiau lėšų, darbo ir pastangų 
kainuotų.

Ir ant koncertinos sutau-
pytume. O tai dabar jos buvo 
nutiesta lygiai... 1,5 km. Aku-
rat tiek, kad visi ministrai ir 
kiti suinteresuoti asmenys 
spėtų prie jos nusifotografuo-
ti. Nuotraukos išėjo gražios. 
Ypač ta su elniuku (kas, kad 
kroatišku). Daug triukšmo, 
dėl nieko. Norėjot koncerti-
nos, turit koncertiną. Lygiai 
1,5 km iš 678,82 km. Kuo 
jums ne cargo kulto oro uos-
tas?

Welcome to Lithuania, 
škia.

Langinių plenero mokymai – pažintis su meno pasauliu
Rokiškis garsėja tapyto-

mis langinėmis. Tai ir turistų 
traukos objektas, kurį dauge-
lis vadina „galerija po atviru 
dangumi“, tai ir daugelį metų 
rengiami menininkų plenerai, 
į Rokiškį sukviečiantys dai-
linininkus ne tik iš Lietuvos, 
bet ir kaimyninių šalių. Tačiau 
pastaraisiais metais langinių 
tapymas tapo prieinamas ir 
eiliniams, menu besidomin-
tiems rokiškėnams. Jei pernai 
savanoriai restauravo langines, 
tai šiemet jų restauruoti ir ta-
pyti buvo pakviesti Rokiškio 
senjorai. Veikla buvo įdomi ir 
rezultatyvi: net keturi namai 
pasipuoš naujomis arba restau-
ruotomis langinėmis. O rug-
pjūčio 2-ąją prasidės tradicinis 

langinių tapymo pleneras. 
Liepos 23-ąją visuomenei 

buvo pristatytos visuomeninės 
organizacijos „Tyzenhauzų pa-
veldas“ projekto „Sociokultū-
rinių paslaugų organizavimas 
Rokiškio miesto senyvo amžiaus 
asmenims“ nuveiktų darbų pri-
statymas. Susitikime dalyvavo ir 
organizacijos nariai, ir mokymų 
dalyvių gausus būrys.

Kaip ir dera tokiems rengi-
niams, jis prasidėjo be didelių 
proginių kalbų. Kartu su projek-
to lektoriumi, žinomu rajono dai-
lininku Arūnu Augučiu plenero 
dalyviai diskutavo labai papras-
tais, praktiniais klausimais. Štai 
viena moterų atvirai kalbėjo: 
„Pirmąją dieną buvo labai baisu. 
Pagalvojau, kaip mes, tokie skir-

tingi keturi žmonės galėsime su-
kurti langines“. Klausimas kyla 
natūraliai: ar užteks žinių, įgū-
džių, kaip juos tarpusavyje de-
rinti? Dailininkas A. Augutis pa-
aiškino, kad sutarti, rasti bendrus 
stilius yra iššūkis ne tik plenero 
dalyviams, kurie dailės pasauly-
je žengia pirmuosius žingsnius, 
bet ir patyrusiems dailininkams. 
Jis sakė, kad tikėjo ir pasitikėjo. 
O suprasti, kaip reikia tinkamai 
tapyti langines, pasak dailininko, 
yra gana paprasta. „Mane nura-
mino jūsų žodžiai, kad langinių 
tapymas yra primityvusis me-
nas“, – paaiškino plenero daly-
vė. A. Augutis patikslino: ne tiek 
primityvusis, kiek dekoratyvu-
sis. Jis pasakojo, kad į langines 
reikia žiūrėti kaip į puošmeną, 

kuri ir istoriškai, ir praktiškai 
žiūrint, turi būti matoma iš toli. 
Iš toli, vadinasi, ryškūs, aiškūs 
piešiniai, be smulkių detalių. Ir 
pateikė praktinį pavyzdį: tarki-
me, vandenyje plaukiojančios 
žuvys. Juk įžvelgti, kaip puikiai 
nutapytos jų uodegos, galima 
tik priėjus arti langinių. Kitas 
svarbus sėkmės receptas – spal-
vos. Pasirinkus kelias bazines, 
pagrindines spalvas, kuriama 
langinių stilistinė vienovė, ven-
giama kakofonijos. 

Daug diskusijų ir aptarimo 
sulaukė Aleksandravėlės ben-
druomenės užprašytos langinės, 
skirtos Pauliui Širviui. Disku-
sijos buvo apie... cenzūrą ir sa-
vicenzūrą. A. Augutis priminė, 
kiek diskusijų buvo piešti ar 

nepiešti vyno sklidiną taurę. Iš 
pradžių plenero dalyviai lyg ir 
abejojo, ar verta: juk poeto meilė 
svaigiems gėrimams buvo vieša 
paslaptis. Tačiau A. Augutis aiš-
kino, kad jei nutylėtų tokius da-
lykus, nebūtų atskleistas poeto 
unikalumas, savitumas, jo esmė. 
Kita diskusija kilo dėl to, kaip 
piešti beržus. Jų kamienuose lyg 
ir trūksta pačios būtiniausios – 
baltos spalvos. Dailininkas pa-
taria: nebūtina viską preciziškai 
tiksliai nupiešti. Tai, kas lyg ir 
akivaizdu, bet nepasakyta, langi-
nėse kuria prieblandos, paslap-
ties efektą. Ir grožėdamiesi efek-
tingomis langinėmis, plenero 
dalyviai tik pritariamai linksėjo: 
tikrai taip, beržai jose – tobuli. 

Dailės paslapčių plenero da-

lyvius mokė A. Augutis ir kitas 
rokiškėnams gerai žinomas dai-
lininkas Arūnas Uogintas. Buvo 
triūsiama ne tik prie tapomų, res-
tauruojamų langinių. Bet ir ple-
čiamos dailės žinios, lankomos 
parodos. Dabar ne vienas plene-
ro dalyvis atvirai sako: „Žinios 
pakeitė požiūrį į meną. Dabar 
žinosiu, kaip žvelgti į parodose 
eksponuojamus paveikslus“.

O rugpjūčio 2-ąją prasidės 
naujas, šįsyk jau profesionaliems 
dalininkams skirtas langinių ple-
neras. Jo vaisiais rokiškėnai bus 
tradiciškai pakviesti pasigrožėti 
miesto šventės metu, kai nuta-
pytos langinės papuoš Rokiškio 
gatvių namus.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Šv. Onos atlaidai Pandėlyje: ir tradicinės pramogos, ir duoklė saviesiems talentams

Šv. Onos atlaidai Pandėlyje – be abejo, viena di-
džiausių ir ryškiausių rajono švenčių. Tai ir išsaugotos 
tradicijos: bendruomenės ir parapijos padėkos la-
biausiai miestui nusipelniusiems žmonėms, ir Onučių 
vainikavimas. Tai ir šventės, koncertai. Šiemet papil-
dyti visus liepos sekmadienius vykusiomis įdomiomis 
diskusijomis. Ir savųjų talentų paieška, ir palydėtuvės 
svaigiam skrydžiui... Šiemet šventė ypatinga: Pandėlys 
švenčia 430 metų sukaktį bei mini bažnyčios 220-ąsias 
pastatymo metines.

Vyskupas Jonas Kauneckas pašventino ypatingą paveikslą – žymaus 
Lietuvos portretisto dailininko nutapytą palaimintojo Teofiliaus Matulionio 
paveikslą.

Tradicinė šv. Onos naujo derliaus duona – iš vyskupo Jono Kaunecko rankų.

Metų parapijietės (iš kairės):  Dalia Germanavičienė, Renata Kiburienė, Asta Davolienė ir parapijos klebonas Albertas 
Kasperavičius.

Pandėlio bendruomenė dėkojo už miesto gražinimą Sodų gatvės gyventojams ir Valdui Pipikui.

Pandėlio krašto talentai – Liepa Dabriškaitė ir Andrius Apšega.
L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Renginiai – visą mėnesį
Kaip jau minėta, Pandėlio 

šv. Onos atlaidams skirti ren-
giniai vyko visą mėnesį. Tarp 
jų ir daug naujų šventinių for-
matų: ir įdomios diskusijos, 
pokalbiai su kraštiečiais, ir 
„Pandėlio balsiukų“ jaunosios 
žvaigždės Liepos Dabriškai-
tės atsisveikinimo koncertas: 
mergina vyksta studijuoti vo-
kalo į Kauno Juozo Gruodžio 
konservatoriją. Tai ir žavūs 
sugrįžimai: Pandėlio krašte 
atrastas deimantas – solistas 
Andrius Apšega šiomis die-
nomis ne kartą savo talentu 
džiugino savo krašto žmones 
ir svečius.

Gražių, prasmingų renginių 
dovanojo ir Pandėlio Šven-
čiausiosios Mergelės Marijos 
parapija, kuri džiaugiasi ypa-
tingu bažnyčios jubiliejumi ir 
jam rengtis pradėjo dar pernai 
rudenį. Simboliška, kad penk-
tadienį joje šv. Mišiomis į 
savarankišką gyvenimą, į toli-
mesnį mokslo ir žinių pasaulį 
palydėti Pandėlio abiturientai. 
O šeštadienį Pandėlio gimna-
zija tradiciškai laukė sugrįž-
tančių savo moksleivių.

Šeimų šventėje – 
įdomios rungtys
Sportas –tai vienas svar-

besnių Pandėlio šventės ilga-
mečių akcentų. Prieš gerus du 
dešimtmečius tada dar nere-
novuotame Pandėlio gimna-
zijos stadione pradėtos rengti 
krepšinio varžybos pritrauk-
davo komandas iš visos Lietu-
vos. Ilgainiui šventės formatas 
kito, ji iš stadiono persikraus-
tė į Pandėlio parką. Čia greta 

tradicinėmis tapusių tinklinio, 
smiginio rungčių, pandėlie-
čiai ir svečiai buvo pakviesti 
pasivaržyti ir rąsto pjovimo, 
ir trimeriavimo, ir malkų skal-
dymo bei kitose smagiose 
rungtyse. Toną joms uždavė 
patys ankstyviausi – žvejai. 
Vietos tvenkinyje pagauta di-
džiausia žuvis svėrė 540 g ir 
turi galimybių dar paūgėti: 
visas žvejų laimikis paleistas 
atgal. 

Po varžytuvių jų dalyviai ir 
svečiai vaišinosi koše, o vaka-
re smagiai šoko koncerte.

Šv. Mišiose – 
daug esminių akcentų
Tačiau kad ir kokios smagūs 

būtų susitikimai ir koncertai, 
atlaidų esmė yra šv. Mišios. 
Kaip didžiulis kontrastas už 
bažnyčios sienų vykstančios 
mugės ir atrakcionų šurmuliui 
– pusvalandis Švč. Sakramen-
to adoracijos. Pakvietęs tylai 
ir susikaupimui. O prie atlaidų 
svečio vyskupo Jono Kaunec-
ko klausyklos nutįso tikinčių-
jų eilė. Po keliolikos minučių 
tylos ir susikaupimo, adoraci-
ją giesmėmis papuošė solistas 
Andrius Apšega bei Kupiškio 
giedotojai, vadovaujami Ma-
rijano Remeikio.

Šv. Mišios pradėtos proce-
sija. Joje – kitados įprastiniai 
procesijų ir sekmadienio šv. 
Mišių dalyvės, o dabar jau re-
tai kur bematomos – mergai-
tės adoruotojos. 

Vyskupo Jono Kaunecko 
pamokslas buvo skirtas esmi-
niams šios šventės akcentams. 
Šv. Ona – Švč. Mergelės Ma-
rijos mama, Jėzaus senelė. 

Todėl pamoksle ir buvo skirta 
daug dėmesio seneliams, ku-

rie yra tikėjimo perdavėjai ir 
mokytojai, istorijos, savimo-

nės tiltas jaunimui. 
Simboliška, kad šv. Raš-

to skaitiniai buvo skirti duo-
nai – Evangelijoje pagal Joną 
kalbėta apie tai, kaip Jėzus 5 
tūkst. vyrų miniai padalino 
penkis kepalėlius duonos ir 
dvi žuvis. O juk duona – esmi-
nis šv. Onos šventės akcentas. 
Tai javapjūtės pradžia ir tą-
dien pasitinkama naujojo der-
liaus duona. Vyskupas J. Kau-
neckas akcentavo, kad Dievas 
dovanoja stebuklus ten, kur 
yra tikėjimas ir pasitikėjimas 
juo. Ir tai, kad apaštalai po va-
karienės surinko duonos liku-
čius – taip pat svarbus akcen-
tas: tikėjimas baigiasi ten, kur 
prasideda materialinės naudos 
ieškojimas.

Senojo Testamento skai-
tiniuose buvo kalbama apie 
šventovę. O kas gi šiandien 
yra šventovė? Juolab, kad 

Pandėlio bažnyčia švenčia 
220-ies metų jubiliejų. Vysku-
pas akcentavo: kad šventovė 
yra žmogus – be jo tikėjimo, 
be jo širdies Dievo namai tėra 
tik pastatas.

Procesijos metu suskambę 
bažnyčios varpai priminė dar 
vieną neeilinį įvykį: atstatytus 
Pandėlio bažnyčios bokštus, 
Vokietijos kunigo, šviesios 
atminties Gerhardo Lange do-
vanotus varpus. 

Ypatingus Pandėlio bažny-
čiai metus primins ir naujas, 
po šv. Mišių pašventintas pa-
veikslas – palaimintojo Teo-
filiaus Matulionio portretas. 
Jis – ankstesniojo Pandėlio 
klebono Broniaus Balaišio 
brolio svajonė. Ją įgyven-
dinti ėmė parapijos klebonas 
Albertas Kasperavičius. Jis 
prisipažino, kad paveikslą už-
sakė iš savo asmeninių lėšų. 
A. Kasperavičius akcentavo: 
tikintiesiems meldžiantis prie 
T. Matulionio paveikslų, jau 
yra nutikę ypatingų išgijimų 
ir kitų ypatingų dalykų. „Tad 
jei jums tai nutiktų, būtinai 
praneškite klebonui“, – sakė 
jis ir paaiškino: stebuklingi 
įvykiai leistų tikėtis, kad pa-
laimintasis kada nors galbūt 
galėtų tapti šventuoju. Šalia 
dviejų palaimintųjų – vyskupų 
Jurgio Matulaičio ir Teofiliaus 
Matulionio – dar specialiai pa-
likta erdvės trečiajam: tikima-
si, kad netrukus palaimintuoju 
bus paskelbtas ir kunigas Al-
fonsas Lipniūnas. Jo beatifika-
cijos bylą Panevėžio vyskupi-
ja parengė birželio viduryje, ir 
ji dabar išsiųsta į Vatikaną.

Onučių – kiek mažiau
Po šv. Mišių pandėliečiai 

pakviesti į tradicinį koncer-
tą „Šv. Ona – duonos ponia“. 
Pandėlio kraštas – derlingiau-
sios rajono žemės, jo javų 
aruodas. Tad tradiciškai vys-
kupas Jonas Kauneckas palai-
mino pirmąją naujo derliaus 
duoną, ir kartu su kunigu A. 
Kasperavičiumi ją padalino 
pandėliečiams.

Po iškilmingai sugiedoto 
Pandėlio himno buvo prisi-
minti tie, kurie savo darbais 
puošė miestą. Bendruomenė 
pagerbė Sodų gatvės žmo-
nes, įrengusius vaikų žaidi-
mų aikštelę bei verslininką 
Valdą Pipiką. O tradiciškai 
jau trečius metus rengiamų 
Metų parapijiečio rinkimų 
rezultatus paskelbė klebonas 
A. Kasperavičius. Metų para-
pijietėmis tapo: Dalia Germa-
navičienė, Renata Kiburienė 
ir vargoninkė Asta Davolienė.

Žinoma, buvo pagerbtos 
ir vainikuotos Pandėlio Onos 
ir Onutės: joms skirti kviečių 
vainikai, pyragai ir kerami-
kinės širdelės. Jų gretos kiek 
retesnės, nei pernai.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Perkančioji organizacija: Rokiškio ra-
jono savivaldybės administracija (kodas 
188772248, Respublikos g. 94, 42136 Ro-
kiškis).

Pirkimo objektas: Rokiškio mieste per-
kami 1 vieno kambario ir 1 dviejų kamba-
rių butai; Obelių mieste - 1 vieno kamba-

rio butas; Juodupės miestelyje – 1 vieno kambario butas 
su visais komunaliniais patogumais. Butai su bendro 
naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine), medi-
niuose ar karkasiniuose namuose bei butai, kurių nu-
sidėvėjimas yra didesnis kaip 60 proc., nebus perkami.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų 

pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuo-
mos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo, 
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. 
gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų 
pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuo-
mos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo pa-
tvirtinimo“.

Paraiškos vertinimo kriterijai: kaina, buto techninė 
būklė ir energinio naudingumo klasė.

Pirkimo dokumentus galima gauti gali gauti savi-
valdybės administracijoje, Respublikos g. 94, Rokiškyje, 
prieš tai pasiskambinę Turto valdymo ir ūkio skyriaus 
vedėjos pavaduotojai Kristinai Tūskienei, mob. 8 658 13 
231 arba rasti internete adresu www.rokiskis.lt naujienų 
skiltyje.

Informacija teikiama tel. (8 458) 52 306 , mob. 8 658 
13 231, el. paštu k.tuskiene@post.rokiskis.lt.

Paraiškos pateikimo vieta: Turto valdymo ir ūkio sky-
rius, 618 kab., Respublikos g. 94, Rokiškyje.

Paraiškos  pateikimo terminas: iki 2021 m. rugpjūčio 
5 d. 10.00 val.

Kalba, kuria turi būti parengta paraiška: lietuvių.
Paraiška pateikiama užklijuotame voke, ant kurio 

nurodomas parduodamo buto adresas, kontaktinio as-
mens vardas, pavardė ir telefono nr.

Pateikiami šie dokumentai:
1. Užpildyta paraiška;
2. Nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
3. Kadastro duomenų bylos kopija;
4. Buto energetinio efektyvumo sertifikato kopija;
5. Notaro patvirtintas įgaliojimas, suteikiantis teisę 

asmeniui teikti paraišką ir derėtis dėl buto pardavimo 
(jei paraišką teikia ne pats savininkas arba kai butas 
nuosavybės teise priklauso keliems asmenims).

Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai, vyks 
2021 m. rugpjūčio 5 d. 10.30 val. Rokiškio rajono  savi-
valdybės administracijos 8 aukšto salėje, Respublikos g. 
94, Rokiškyje.

Užs. 1391

Rokiškio rajono savivaldybės admi-
nistracija skelbia atranką Centralizuo-
tos buhalterinės apskaitos skyriaus 
buhalterio (darbo vieta nuo 2021 m. 
rugpjūčio 16 d.) pareigoms užimti 
(darbuotojas pagal darbo sutartį (1 

pareigybė, B lygis)), pastoviosios dalies koeficien-
tas nuo 5,31 iki 6,06 (pareiginės algos baziniais dy-
džiais, priklausomai nuo profesinio darbo patirties 
(metais)). 

Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savivaldy-
bės interneto svetainėje adresu http://www.rokis-
kis.lt.

Užs. 1393

Rokiškio rajono savivaldybės admi-
nistracija skelbia atranką Obelių se-
niūnijos darbininko pareigoms užim-
ti (darbuotojas pagal darbo sutartį 
(1 pareigybė, C lygis)) pastoviosios 
dalies koeficientas nuo 4,20 iki 4,50 
(pareiginės algos baziniais dydžiais, 

priklausomai nuo profesinio darbo patirties (me-
tais)). 

Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savivaldy-
bės interneto svetainėje adresu http://www.rokis-
kis.lt.

Užs. 1394

Rokiškio rajono savivaldybės admi-
nistracija skelbia atranką Rokiškio 
miesto seniūnijos darbininko parei-
goms užimti (darbuotojas pagal dar-
bo sutartį (1 pareigybė, D lygis)) LR 
Vyriausybės patvirtinta minimali mė-

nesinė alga (642 Eur)). 
Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savival-

dybės interneto svetainėje adresu http://www.ro-
kiskis.lt.

Užs. 1395

Vasaros pramogos ir pasekmės

Vasara – pats smagiau-
sias metų laikas, kuomet 
laukia atostogos, draugai, 
gamta ir pramogos, tačiau 
ne visada gyventojai yra 
linkę poilsiauti saugiai ir at-
sakingai.

 
Rokiškio policijos ben-

druomenės pareigūnas prime-
na:

už alkoholinių gėrimų gė-
rimą viešosiose vietose arba 
neblaivaus asmens pasiro-
dymą viešosiose vietose yra 
baudžiama nuo 20 iki 100 
eurų.

už viešosios rimties trik-
dymą (šauksmus, garsų dai-
navimą arba grojimą muzi-
kos instrumentais, kitokiais 
garsiniais aparatais ar kitus 
triukšmą keliančius veiksmus 
gatvėse, aikštėse, parkuose, 
paplūdimiuose, vakaro (nuo 
19 val. iki 22 val.) ir nakties 
(nuo 22 val. iki 7 val.) metu 
– ir gyvenamosiose patalpo-
se, įmonėse, įstaigose ar or-
ganizacijose, kai tai trikdoma 
asmenų ramybę, poilsį ar dar-
bą) skiriama baudą nuo 20 iki 
80 eurų.

už nedidelį viešosios tvar-
kos pažeidimą (necenzūrinius 
žodžius ar gestus viešosiose 

vietose, įžeidžiamą kibimą 
prie žmonių, kitus tyčinius 
veiksmus, kuriais siekiama 
pažeisti viešąją tvarką ir žmo-
nių rimtį) yra baudžiama nuo 
30 iki 140 eurų.

vaikai iki 14 metų prie 
vandens telkinių - tik prižiū-
rimi suaugusiųjų.

rekomenduojame vertingų 
daiktų į paplūdimį nesinešti, 
rankinių, mobiliųjų telefonų 
nelaikyti nuošaliai, juos kuo 
nors pridengti, kad nebūtų 
akivaizdžiai matomi ir jokiu 
būdu net trumpam nepalikti 
be priežiūros. Vertingų daiktų 
nereikėtų palikti ir automobi-
liuose – ne tik salone, bet ir 
bagažinėje, ypač jei jie į ba-
gažinę sudedami jau atvykus 
į aikštelę, kurioje automobilis 
bus paliekamas.

kad poilsiu būtų galima 
mėgautis ir nekelti pavojaus 
sau bei aplinkiniams, pata-
riame paisyti Rokiškio ra-
jono savivaldybės Tarybos 
patvirtintų „Žmonių gyvybės 
apsaugos vandens telkiniuo-
se, žmonių saugaus elgesio 
vandenyje ir ant ledo Rokiš-
kio rajono savivaldybėje tai-
syklių’’.

Būkite saugūs ir pilietiški.
Panevėžio VPK inform.

Rajono tarybos posėdis – gyvai
Penktadienį, liepos 30-ąją 

šaukiamas rajono tarybos 
posėdis. Po ilgos pertrau-
kos jis vyks nebe nuotoliniu 
būdu, o rajono savivaldybės 
I aukšto salėje. Jo metu nu-
matoma svarstyti 17 klausi-
mų. Tikimasi, kad posėdis 
neužtruks: „Rokiškio Sire-
nos“ žiniomis, 13 val. numa-
tyta politikus supažindinti 
su „Spiečiaus“ veikla.

Jau nuo pernai rudens ra-
jono tarybos posėdžiai vyko 
nuotoliniu būdu. Kaip sakė 

rajono meras Ramūnas Gode-
liauskas, „gyvai“ vyks ne tik 
tarybos posėdis, bet ir prieš tai 
– jos komitetų posėdžiai.

Bus svarstoma 17 klausi-
mų. Bus tikslinamas rajono 
biudžetas, ketinama svarstyti 
AB „Rokiškio komunalinin-
kas“ įstatinio kapitalo didini-
mo klausimą. Bus keliamas 
Rokiškio kultūros centro 
paslaugų įkainių klausimas, 
savivaldybės turto valdymo 
klausimai.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

DOVANOJA

• Kačiukai ieško naujų šeimininkų. 
Tel. 8 623 62 155. Rokiškis
• Dovanojame baldus: dvi sofas, 
sekciją, spintą, dujinę viryklę, 
šaldytuvą, stalą. Pasiimti patiems. 
Juodupė. Tel. 8 623 55 834. 
Rokiškis
• Atiduodu medienos atraižas kartu 

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Dvi karves ir 16 mėn. telyčaitę. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Tel. 8 654 19 896. Rokiškis
• Rankų darbo, tvirtą, didelį ir 
platų, dviejų aukštų triušių narvą. 
Kaina derinama vietoje.  
Tel. 8 632 92 334. Rokiškis
• Gal kas dovanoja ar parduoda 
mažą šuniuką, kuris augtų didelis. 
Tel. 8 622 61 399. Rokiškis
• Ramią karvę, 600 Eur ir veršingą 
telyčaitę. Tel. 8 672 92 384. 
Rokiškis
• Ieškome vidutinio ūgio, jauno, 
kiemsargio šuniuko.  
Tel. 8 458 75 274. Rokiškis
• Sirijos, Džiungarijos žiurkėnus, 4 
mėn. Kaina 5 Eur.  

Tel. 8 685 60 258. Rokiškis
• Naudotus pavalkus arkliui 
su priedais. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis

su pjuvenomis. Tel. 8 687 73 069. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Skubiai reikalingi valytojos 
(-ai) darbui Norvegijoje, Troms 
mieste. Reikalingas noras dirbti 
fiziškai aktyvų darbą. Atlyginimas 
196,04 NOK/h (bruto). Atlyginimas 
mokamas kas mėn. Pirmenybė 
teikiama turintiems norvegišką D - 
numerį. Tel. 8 611 45 080.  
Rokiškis
• Ieškau darbo vasarai, 18 m. 
Galiu pjauti žolę. Domina įvairus 
pasiūlymai. Sunkus darbai 
negąsdina. Tel. 8 675 57 885. 
Rokiškis
• 42 m. moteris ieško darbo.  
Tel. 8 602 21 055. Rokiškis
• Ieškau darbo ūkyje arba statybose. 
Domina įvairus pasiūlymai. 
Pirmenybė su apgyvendinimu.  
Tel. 8 692 07 403. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalinga melžėja.  
Tel. 8 626 69 642. Rokiškis
• UAB Rokauta siūlo nuolatinį 

darbą vairuotojams-ekspeditoriams 
tarptautiniuose bei vietiniuose 
pervežimuose. Teirautis Perkūno 5 
A, Rokiškis arba tel.  8 656 60552, 
8 656 20079. Tel. 8 656 60 552. 
Rokiškis
• Darbui Aukštakalniuose reikalingi 
(-os) lentelių rūšiuotojai (-jos), 

pagalbiniai gamybos darbuotojai 
(-os). Darbas pamaininis. Iš 
Rokiškio darbuotojai vežami į 
darbą. Tel. 8 626 31 878.  
Rokiškis
• UAB Ramundas GM, reikalingas 
(-a) vilkiko vairuotoja (s). Darbo 
vieta Dirbtuvių g. 13, Obeliai, 
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CAMINO LITUANO. Vietoj epilogo
„Jei manote, kad galite, tai ir galite. O jei manote, 

jog negalite – jūs irgi esate teisūs.“ – jau nepame-
nu kieno tai žodžiai, bet jie baisiai tiksliai apibudina 
tą padėtį, kurioje mes visi atsiduriame prieš pradė-
dami ką nors planuoti. Viskas – visi mūsų troškimai, 
slapčiausios svajonės, vidinės baimės gimsta mūsų 
galvoje ir tik nuo mūsų valios ir įsitikinimų priklauso 
ar mes užauginsime savo svajonę ar ją užgniaušime. 
Noriu padrąsinti visus – svajokite drąsiai ir leiskite 
savo mintims materializuotis. Kada jei ne dabar? Tik 
įsileiskite Kelio idėją į savo širdį, o jau į pasąmonę ji 
pati suras kelius ir tada tik laiko klausimas, kada Kelio 
Sargas jus pakvies. Ateis tas laikas, kai jūs neskubė-
dami susidėsite visą savo turtą į kuprinę (pamatysite, 
kiek mažai žmogui reikia), atsisveikinsite su brangiau-
siais artimaisiais (iškeliauti jau verta dėl to, kad pa-
jaustumėte, kaip džiugu vėl juos apkabinti sugrįžus) 
ir išeisite į savo pirmąjį Kelią. Kai kiekviena diena bus 
nenuspėjama, kai nežinosi, kas tavęs lauks rytoj... Ke-
lias taps iššūkiu, žaidimu, naujų patirčių gurkšniu. Jus 
stebins nauji atradimai ir pokyčiai, nematyta gamta 
ir neatrastos vietos, nauji žmonės ir šypsenos – daug 
šypsenų, bet svarbiausia atsiras suvokimas, kiek dar 
gali būti daug, tų pirmų kartų. Ir visai nesvarbu am-
žius, kiek daug jaunų, o dar daugiau gyvenimo paži-
nusių piligrimų išsiruošia į savo pirmąjį Kelią...

Už Kelią pranokusį lūkes-
čius, už Kelią be nei vieno 
nesklandumo, už rūpestį, už 
pakantumą, už supratingu-
mą pirmiausia dėkoju savo 
Kelio Sargui – Audrutei. 
Dėkoju Camino Lituano su-
manytojams ir organizato-
riams: jūs įdėjote titaniškas 
pastangas, kad mes galėtume 
džiaugtis Keliu ir savęs paži-
nimo kelione čia Lietuvoje – 
netoli savo namų slenksčio. 
Šitas Kelias, galbūt, kai kam 
užaugins dar drąsesnę svajo-
nę – troškimą nueiti Camino 
de Santiago Ispanijoje (kai 
kam gal atsitiks(o) atvirkš-
čiai, visaip bus...). Kelias 
sužymėtas tobulai, naujieji 
žemėlapiai labai tikslūs ir in-
formatyvūs (nuoširdus Ačiū, 
tam kažkam, kas pastoviai 
juos atnaujina ir dirba pili-
grimų patogumui), kaip aš 
jų pasigedau keliuose pasku-
tiniuose etapuose. Jeigu ir 
buvo kokių netikslumų tai 
puiku, nes išimtys iš taisy-
klės, tik pabrėžia pačią taisy-
klę. Puikiai parinktos nakvy-
nių vietos, jų atsiranda vis 
daugiau ir daugiau – vadina-
si Kelias populiarėja, juo rū-
pinamasi, jis nepaliktas, kaip 
našlaitis nuošaly, jis nekurtas 
dėl „varnelės“, „akis bado“ – 
jis kurtas iš Idėjos! Kuriasi 
nauji albergai, tų pačių pi-
ligrimų rankomis, vadinasi, 
Kelias gyvas - jis auga. Dar 
metelai kiti ir galima bus 
apie savąjį Kelią svajoti, ma-
žiau drąsiems, savo jėgomis 
mažiau pasitikintiems pili-
grimams, kuriems 30km tarp 
nakvynės vietų „kosmosas“. 
Atsiras daugiau nakvynių, 
atsiras galimybė sutrumpin-
ti dienos atstūmus, atsiras 
patogesnė infrastruktūra ir 

Camino Lituano taps Reiški-
niu. Traukos reiškiniu ne tik 
lietuviams, bet viso pasaulio 
piligrimams. Nenuvertinkim 
savęs ir nesikuklinkim (ech, 
tas lietuviškas nuolanku-
mas...) - Camino Lituano turi 
visus šansus tapti puikia Lie-
tuvos įvaizdžio dalimi. Pa-
grindas tam, dėka šito Kelio  
sumanytojų ir organizatorių, 
padėtas labai tvirtas, kaip 
sako rokiškėnai: „padarytas 
ne ant juoko“.

Į Kelią išėjom dviese ir 
nuo pat pirmosios dienos 
nieko neplanavom į priekį. 
Kai manęs koks pasiklydęs 
skambutis paklausdavo kur 
esu ir kiek užtruksiu? – atsa-
kydavau: „šiandien čia, ry-
toj galiu būti bet kur“. Pra-
ėjusios dienos įspūdžius ir 
naudingus patarimus mane 
sekusiems piligrimams, 
sudėliodavau kitos dienos 
anksti ryte, kai Audrutė dar 
saldžiai miegodavo. Mane 
nemenkai motyvavo gausūs 
ir pozityvūs komentarai: 
„kaip serialą seku jūsų ke-
lionę...“, „tarsi geros kny-
gos tekstą suryju rytais...“, 
„aprašymai nuostabūs, jaus-
mas toks, jog pėdinčiau kar-
tu su jumis...“, „ačiū už pa-
žinimo kelią ir skleidžiamas 
geografines žinias...“, kurie 
rytais neleisdavo pramiegoti 
ir skatindavo rašyti kasdien. 
Taip, visai neplanuotai, tie 
įspūdžiai sugulė į neper-
traukiamą Kelio aprašymą 
– į Kelio gidą pradedantie-
siems, į laisvalaikio skai-
tinius prijaučiantiesiems, į 
prisiminimų ir apmąstymų 
tekstus Kelią įveikusiems 
piligrimams. Kažkur fb pla-
tybėse pasimetę, „palaidos“ 
mintys, sugulė į „Camino 

Lituano“ knygelę, su šiek 
tiek patvarkytu tekstu, bei 
tą tekstą papildančiomis 
nuotraukomis. Noriu visus 
savo skaitytojus pakviesti: 
„kada keliausite mūsų kraš-
tuose, būtinai aplankykite 
Rokiškį reprezentuojančius 
dvarus: Salų, Gačionių, 
Ilzenbergo... Užsukite prie 
Rokiškio „Akropoliu“ vadi-
namų, įspūdingųjų Onuškio 
dvaro griuvėsių, kurie pa-
keliui į Ilzenbergą. Užlipę 
ant Sartų apžvalgos bokšto, 
pasigėrėkite nuostabia kraš-
tovaizdžio panorama, atsi-
versiančia prieš jūsų akis. Ir, 
aišku, pabaigai, kaip deser-
tui pasilikite Rokiškį – uni-
kalaus plano ir nepakartoja-
mo žavesio miestą - mano 
Miestą. Pradėkite nuo lan-
komiausios dvaro sodybos, 
kuri jus nustebins puikiai 
sutvarkyta teritorija, išskir-
tinėmis ekspozicijomis, gra-
fų valgomuoju, medžioklės 
trofėjų mene. Savo akimis, 
būtinai, pamatykite primi-
tyvisto, dievdirbio Liongino 
Šepkos, lietuviškojo Niko 
Pirosmanio, darbus ir suži-
nokite jo liūdną meilės is-
toriją. Verta užsukti ir į vie-
nintelį Lietuvoje prakartėlių 
muziejų. Kviečiu pėstute 
prasieiti Tyzenhauzų alė-
ja, prie tvenkinių palesinti 
juodąsias gulbes. Už kelių 
žingsnių ir Nepriklausomy-
bės aikštė, kur galima pasi-
grožėti dailininkų profesio-
nalų tapytomis langinėmis, 
puošiančiomis ir aikštę, ir 
centrinę Respublikos gatvę. 
Jau viskas? Ar kažką pra-
leidau? Juokauju, žinoma, 
būti Rokišky ir neapžiūrėti 
Rokiškio bažnyčios? Kaip 
būti Paryžiuj ir nematyti Ei-
felio bokšto? Kaip lankytis 
svečiuose ir nepaspausti šei-
mininkui rankos? Jūs nie-
kaip negalėsite praeiti pro 
mūsų nuostabiąją, grakščią-
ją, raudonąją, neogotikinę 
bažnyčią, kurios, tiesiog, 
neįmanoma nepastebėti. 
Ji, beje, atvira lankytojams 
(atvirų bažnyčių pasigedau 

Camino Lituano). Visai ša-
lia bažnyčios yra ir Lietuvos 
Nepriklausomybės 10-čio 
paminklas, stebuklingai 
nenugriautas sovietmečiu. 
Atidesni, visai šalia, pama-
tysite „Seno grafo“ šeimos 
restoranėlį (savaitgaliais 
dažnai sukamės patys su 
Audrute). Užeikite! Su slap-
tažodžiu „Camino Lituano“, 
visada gausite 20% nuolai-
dą sąskaitai, galėsite atmini-
mui paimti ir minėtą Kelio 
aprašymo knygelę - pagei-
daujantiems būtinai uždėsiu 
autografą...

PABAIGOS PABAIGAI:
Iš klausimų ir komenta-

rų susidariau nuomonę, kad 
daugelis su nekantrumu lau-
kia Kelią apibendrinančių 
nominacijų patiems pačiau-
siems: žmonėms, etapams, 
vaizdams ir vietoms. Todėl, 
„užbėgdamas už akių“, pa-
skyriau Camino Lituano 
„Oskarus“, kuriuos pateikiu 
jūsų vertinimui:

Kelio Žmogus – Regina iš 
Paberžės. Tėvelio Stanislovo 
atminties saugotoja. 1863m. 
sukilimo muziejaus įkūrėja 
ir siela. Tokius Žmones gali-
ma sutikti tik Kelyje...

Kelio keistuolis - Paulius 
iš Beinoraičių. Tokį atvirą, 
nuoširdų ir taip užsikrėtusį 
Kelio idėja žmogų retai su-
tiksi. Svajok drąsiai Pauliau 
– tu tikrai prisiliesi prie šv. 
Jokūbo palaikų, Santjago de 
Kompostela katedroje.

Kelio piligrimas – Ma-
rius, pirmas ir vienintelis 
mūsų Kelyje sutiktas pili-
grimas. Už tą tavo pirmą 
žingsnį, už pirmą įveiktą 
etapą... Prosit Mariau!!!

Kelio „Aš irgi širdy pi-
ligrimas“ – Alicijos brolis 
Mečislovas iš Vadaktų. Tau 
Mečį, belieka tik užsidėti 
kuprinę ant pečių ir kartu su 
Alicija leistis į Kelią. Vieną 
nakvynę turit garantuotą ir 
nemokamą...

Kelio stebuklas – Pa-
beržė! Vietos sakralumas, 
šventumas ir tvyranti aura – 

pritrenkianti.
Kelio netikėtumas – pa-

žintis su piligrimais Kristina 
ir Igoriu. Jūsų geranorišku-
mas ir tarnystė Kelio idėjai 
užburia. Kas iš mūsų imtųsi 
rengti naują albergą piligri-
mams? Jau greitai Paliečių 
kaimo albergas priims pir-
muosius piligrimus. Ačiū ir 
sėkmės jums brangieji!

Kelio staigmena – pili-
grimų stotelė Rokonių kai-
me - dailus nameliukas šalia 
kelio stovėjo, o ten, Dievas 
mato, karališkos vaišės ant 
stalo gulėjo... Ačiū Kazi-
mierui!

Kelio Siurprizas – pa-
čių artimiausių: dukros 
Neringos ir sesers Danutės 
tete-a-tete sveikinimai gim-
tadienio proga.  

Kelio Grand Siurprizas 
– draugų iš Rokiškio: Dai-
nos, Giedrės, Donato ir Igo-
rio gimtadieninis „Ilgiausių 
metų, ilgiausiųųųųųų...“ ant 
„Rasos sodybos“ Prienuose 
slenksčio. Mane nustebinti 
sunku - pats esu siurprizų 
meistras, bet čia buvo Vaa-
auuuuu... Ir dar tas tortas su 
fejerverku...

Kelio dvaras – Jakiškių 
dvaras. Viskas susidėjo: 
puiki saulėta diena, atla-
poti dvaro langai ir atviros 
durys, slaptų užkaborių ir 
slėpinių paieškos, kvietimas 
kavos ir pažintis su dvari-
ninke Meile.

Gražiausias Kelio eta-
pas I – nuo Paberžės iki Ša-
tenių. Paberžė, Užupės kai-
mas darniai įsikomponavęs 
į Liaudės upės reljefą, įspū-
dingasis Bakainių piliakal-
nis, Šventybrastis su suki-
lėlių kapais ir šimtamečiais 
ąžuolais, Ignacogrado dvaro 
griūvėsiai ir, aišku, Šateniai 
su Česlovo Milošo romane 
„Isos slėnis“ išgarsintu Tė-
viškės grožiu. Ir visą kelią 
lydintis, susimąstęs, tamsus 
Nevėžis.

Gražiausias Kelio eta-
pas II – nuo Vangų ik Po-
ciūnų. Visą gyvenimą, man 
rūpėjo, kas gi ten slepiasi, 

tuose dideliuose žaliuose 
plotuose, tarsi, begalybės 
aštuonetu įrėmintuose mėly-
nos Nemuno juostos? Kelias 
pasotino žingeidumą – tiek 
gryno oro ir tiek ramybės, 
retai kur šiais laikais berasi.

Gražiausias Kelio eta-
pas III – nuo, maždaug, 
1,5km už Pakruojo žiedo iki 
Rozalimo. Vaizdingas miško 
keliukas iki Laičių tvenki-
nio ir nuo čia prasidedantis 
įspūdingas Rozalimo miško 
parkas. Pakeliui keista, le-
gendomis apipinta, mistinė 
vieta – Zigmantiškių akmuo 
su Marijos pėda ir Rozali-
mas, savo medine architek-
tūra sužavėjęs miestelis.

Kelio ežeras – čia be klau-
simų: Dzūkų jūra – Dusia.

Kelio bažnyčia:  nebuvo 
sunku išsirinkti - Nemajūnų 
šv. Petro ir Povilo bažnyčia.

Kelio varpinė: Margi-
ninkų bažnyčios varpinė, 
toks kiborgas transformeris. 
O kai varpu suskambėjo, 
mums ramiai bepietaujant, 
net kąsnis burnoje užstrigo 
– kiba kiborgas gyvas?

Kelio bomba – Šušvės 
brasta. Nuo pačio labo ryto, 
kaip laikrodinė bomba, gal-
voje tiksėjo mintis: įveiksim 
– neįveiksim – paimsim – 
nepaimsim – pereisim – ne-
pereisim...  

Kelio panorama – vaiz-
delis nuo Papėčių piliakal-
nio. Tik čia laikas sustojo ir 
sielą suvirpino jos dideny-
bės Floros simfonija...    

Kelio atradimas – Pu-
nios piliakalnis. Ta stulbi-
nama erdvė, kuri atsiveria 
žvelgiant nuo piliakalnio 
viršūnės ir pritrenkiantis 
vaizdas į ramiai sruvenantį 
Tėvelį Nemuną ir kaip, į ne-
klaužadą vaiką, triukšmin-
gai čiurlenančią, piliakalnį 
juosiančią Punelę.

Kelio nusivylimas – „pa-
bučiuota“ Pažaislio vienuo-
lyno spyna. Pats kaltas, ga-
lėjau paskambinti.

Kelio patiekalas – Ne-
ringos virtieniai! Dėl šitų 
virtienių, prie Baltijos važi-
nėsiu pro Joniškį.

Kelio maistas kasdie-
ninis –  „Dūmelio“ sūdyti 
lašinukai. „Raketinis“ kūras 
– be jų raketos į kosmosą 
nekyla, ką ten piligrimai...

Nueitas Kelias - 488km
PABAIGOS PABAI-

GOS PABAIGAI:
Kvietimas į „Seną grafą“, 

atsiimti Kelio aprašymo 
knygelei ir su slaptažodžiu 
„Camino Lituano“ gauti 
20% nuolaidą sąskaitai - ga-
lioja ir rokiškėnams. Pili-
grimystė, tai pašaukimas, o 
piligrimų išskirtinis bruožas 
šypsena...           
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Rokiškio r. Darbas pamaininis. 
Darbo užmokestis neatskaičius 
mokesčių nuo 1050 Eur iki 1225 
Eur. Tel. 861003980.  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Įmonė ieško vairuotojo. Vilkikas 
su savivarte puspriekabe. Darbas 
Rokiškyje. CE kategorija. 95 kodas. 
Tel. 8 652 66 596. Rokiškis
• Skubiai reikalingi pakuotojai 
darbui Vokietijoje. Pasiūlymas 
studentams. Reikalinga anglų/
rusų k. Atlyginimas 1500-1600 
Eur/mėn. (neto). Apgyvendinimas 
nemokamas. Transportas į/iš darbo 
suteikiamas. Pirmenybė teikiama 
studentams. Tel. 8 611 45 080. 
Rokiškis

KITA

• Naudotą deguonies angliarūgštės 
balioną. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 600 52 857. Rokiškis
• J. Tumo-Vaižganto mokyklos 
uniformą. 1,58 m ūgio moksleiviui. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 626 90 489. 
Rokiškis
• Naujus, įvairius klausos aparatus.
Pagaminti Čekijoje, Vokietijoje. 
Siunčiu. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus žvejybos tinklus. 
Pristatome. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Jonava
• Sauskelnes Tena Slip Maxi Large 
(100-150 cm). Didelis dydis L ir 
didžiausias sugeriamumas. Kaina 8 
Eur. Tel. 8 616 13 735.  
Rokiškis
• Prekybinį kioską. 2x5 m, 
apšiltintas, apsauginės žaliuzės, 
elektra. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 699 61 320. Rokiškis
• Arklinį grėblį. Pritaikytas 

kabinti prie traktoriaus. Galima 
naudoti pagal paskirtį arba sodybai 
dekoruoti. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 676 93 720. Rokiškis
• Priekabos 1PTS-2 dokumentus, su 
TA ir draudimu. Tvarkingi. Kėbulo 
nr. nėra, 2 t. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 695 29 133. Kupiškis
• Naują skalbinių džiovyklę, pirktą 
už 110 Eur. Kaina derinama. Kaina 
70 Eur. Tel. 8 600 30 766.  
Rokiškis
• Virtuvės stiklo sienelę. Netiko 
spalva. Kaina derinama.  
Tel. 8 615 92 729. Rokiškis
• Sietus. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Ketaus radiatorius, 2 vnt, po 10 
sekcijų. Tel. 8 679 95 305.  
Rokiškis
• Senovinį spaustuvą. Kaina 35 Eur. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Ventiliatorių Akai. 3 greičių 
rėžimai. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Pjautą medieną.  
Tel. 8 687 73 069. Rokiškis
• 20 l talpos stiklinį butelį. Tinka 
laikyti sultims, vynui. Kaina 19 
Eur. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• Automatikos skydo dėžę. 
50x50x26 cm. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Reaktyvinės elektros energijos 
skaitiklį. 380 V, 5 A. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Du trifazius elektros kirtiklius. 
100 ir 250 A. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Lankstų, varinį kabelį. 4x16, ilgis 
4 m. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• 40 vnt. stiklainių po 0,5 l. 
0,10 Eur/vnt. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Bokštinės vandens siurblinės 
valdymo skydą. 380 V iki 20 A. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Tarpines reles. 24 ir 230 V. Kaina 
5 Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Transformatorius. 230/24 V – 
0,05 KVA ir 230/24V – 0,1 KVA. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Programinės  laiko reles. BЛ – 
34У4, BC – 10 – 33  230 V, 50 Hz. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Naudotus magnetinius leistuvus 
PME-211  380 /230 V, 25 A , PME-
121. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Trifazius elektros automatus, 
AE tipo 63 A - 1 vnt, 25 A - 2 vnt. 
Kaina 5 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis

• Baltus šieno ritinius. Kupiškio 
raj. Tel. 8 699 46 728.  
Kupiškis

PASLAUGOS

• Medžio darbai. Tel. 8 647 01 432. 
Rokiškis

• Atliekame vidaus ir lauko 
apdailą. Dengiame stogus, statome 
pavėsines, terasas. Atliekame 
darbus nuo pamatų iki raktų. 
Santechnika, elektros instaliacija. 

ŠILTINIMAS POLIURETANO 
PUTOMIS, ORO TARPŲ 
UŽPILDYMAS. Tel. 8 656 44 449. 
Rokiškis

PERKA

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Pigiai pusę namo Rokiškio 
mieste. Strategiškai patogioje 
vietoje. Tel. 8 623 01 338. Rokiškis
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05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Įstatymas ir tvarka 
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija 
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Nacionalinė 
ekspedicija
13:00 Įdomiosios 
atostogos
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:20 Kaip atsiranda 
daiktai
16:45 Kalnų daktaras
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Vartotojų kontrolė
19:30 Istorijos 
perimetrai

20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Dviračio žinios
22:00 Rožės vardas 
22:55 Skyrybų vadovas 
draugėms
23:40 Įstatymas ir tvarka
00:30 Euromaxx
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vartotojų kontrolė
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Istorijos perimetrai
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema 
04:00 Įdomiosios atostogos
04:55 Kaip atsiranda 
daiktai
05:15 Ponių rojus

06:00 Tiesiogiai Tokijo 
olimpinės žaidynės
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba

18:30 TV3 žinios
19:30 Jeloustounas 
20:30 Meilė be sienų
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Saugus prieglobstis
22:25 Vikinglotto
22:30 Saugus prieglobstis
23:15 Jėga ir Kenoloto
23:18 Saugus prieglobstis
00:30 Daktaras Bulas 
01:30 Havajai 5.0 
02:32 Rouzvudas 
03:30 Tarp mūsų mergaičių 
04:40 Ekstrasensų mūšis

06:30 Balta - meilės 
spalva
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Du gyvenimai
11:10 Širdele mano 
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Uždraustas vaisius 
16:35 Labas vakaras, 

Lietuva
18:30 Žinios
19:30 Stebuklas 
20:30 Turtuolė varguolė 
21:30 Žinios
22:30 Pragaras rojuje
00:40 Strėlė 
01:40 Baudėjas. 
Karo zona
03:20 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
04:55 Du gyvenimai

06:25 Mano virtuvė 
geriausia 
08:30 Šuo 
09:40 Pėdsakas 
10:35 Iškvietimas 
11:35 Mentalistas 
12:30 CSI. Majamis 
13:25 Mano virtuvė 
geriausia 
14:50 Šuo 
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena

17:30 Mentalistas 
18:30 Iškvietimas 
19:30 FTB. Ieškomiausi 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Kartą Meksikoje
23:05 Akivaizdus ir 
tikras pavojus
01:55 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai
02:50 FTB. Ieškomiausi

05:30 Nauja diena
06:30 Mūsų gyvūnai
07:00 „Netikėtas teisingumas“ 
08:00 „Žiedas su rubinu“ 
09:00 „Pėdsakas“ 
10:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
11:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių
12:30 4 kampai
13:00 Nauja diena
14:00 „Teisingumo agentai“ 
15:00 „Reali mistika“ 

16:00 Reporteris
16:30 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
17:00 „Netikėtas teisingumas“ 
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19:30 Skonio reikalas
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
22:30 Reporteris
23:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
23:30 „Netikėtas teisingumas“
00:30 „Teisingumo agentai“ 
01:30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
02:20 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:10 „Netikėtas 
teisingumas“ 
03:55 4 kampai
04:15 Mažos Mūsų 
Pergalės
04:25 Mūsų gyvūnai
04:50 „Reali mistika“
05:30 Nauja diena
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30 05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Įstatymas 
ir tvarka 
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija 
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius
13:00 Įdomiosios 
atostogos
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:20 Kaip atsiranda 
daiktai 
16:45 Kalnų daktaras 
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 

18:30 Vartotojų kontrolė
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Auksinis protas
22:05 Greiti ir įsiutę 2
23:50 Nepalūžęs
02:05 Vartotojų kontrolė
03:00 Panorama
03:30 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite
04:00 Įdomiosios atostogos
04:55 Kaip atsiranda 
daiktai 
05:15 Ponių rojus

06:00 TIESIOGIAI TOKIJO 
OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios

19:30 Žuvytė Dorė
21:20 Geležinis žmogus
22:10 Jėga ir Kenoloto
22:13 Geležinis žmogus
23:55 Zombių žemė
01:40 Saugus prieglobstis
04:05 Ričardas Liūtaširdis. 
Maištas

06:30 Balta - meilės 
spalva 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
10:00 Du gyvenimai 
11:10 Širdele mano
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva
18:30 Žinios
19:30 Stebuklas 

20:30 Turtuolė varguolė 
21:30 2012
00:35 Misionierius
02:30 Pasaulinė invazija. 
Mūšis dėl Los Andželo
04:20 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:20 CSI. Majamis 
07:15 Mano virtuvė 
geriausia 
08:30 Šuo 
09:40 Pėdsakas 
10:35 Iškvietimas 
11:35 Mentalistas 
12:30 CSI. Majamis 
13:30 Mano virtuvė 
geriausia 
14:50 Šuo 
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 

18:30 Iškvietimas 
19:30 Amerikietiškos
 imtynės 
21:30 Skolos kaina
23:35 Gelbėjimo misija
01:25 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai

05:30 Nauja diena
06:30 TV Europa pristato. 
„Lietuvos gelmių istorijos" 2
07:00 „Netikėtas teisingumas“ 
08:00 „Žiedas su rubinu“ 
09:00 „Pėdsakas“ 
10:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
11:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių
12:30 Pagaliau savaitgalis
13:00 Nauja diena
14:00 „Teisingumo agentai“ 

15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Vyrų šešėlyje
17:00 „Netikėtas teisingumas“ 
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19:30 Nauja diena
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
22:30 Reporteris
23:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2021"
23:30 „Netikėtas teisingumas“ 
00:30 „Teisingumo agentai“ 
01:30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
02:20 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:10 „Netikėtas teisingumas“ 
03:55 Pagaliau savaitgalis
04:15 Vantos lapas
04:40 Kaimo akademija
05:00 Vyrų šešėlyje
05:20 „Reali mistika“
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29 05:15 Ponių rojus

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Įstatymas 
ir tvarka 
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija 
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Istorijos perimetrai
13:00 Įdomiosios
 atostogos
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:20 Kaip atsiranda 
daiktai 
16:45 Kalnų daktaras 
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Vartotojų kontrolė
19:30 Gimę tą pačią 
dieną

20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Medininkų įvykių 
30-mečiui
22:30 Rožės vardas
23:20 Skyrybų vadovas 
draugėms
00:45 Veranda
01:10 Vartotojų kontrolė
02:05 Gimę tą pačią dieną
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema. 
Medininkų įvykių 
30-mečiui
04:00 Įdomiosios atostogos
04:55 Kaip atsiranda 
daiktai 
05:15 Ponių rojus

06:00 Tiesiogiai Tokijo 
olimpinės žaidynės
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba

18:30 TV3 žinios
19:30 Jeloustounas
20:30 Meilė be sienų
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Alpinistas
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Alpinistas
00:10 Daktaras Bulas
01:15 Havajai 5.0
02:15 Rouzvudas
03:15 Tarp mūsų mergaičių
04:30 Ekstrasensų mūšis

06:30 Balta - meilės 
spalva 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
10:00 Du gyvenimai 
11:10 Širdele mano 
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius 
16:35 Labas vakaras,
 Lietuva
18:30 Žinios

19:30 Stebuklas 
20:30 Turtuolė varguolė 
21:30 Žinios
22:30 Pasaulinė invazija. 
Mūšis dėl Los Andželo
00:50 Strėlė 
01:50 Pragaras rojuje
03:35 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
04:20 Alchemija
04:50 RETROSPEKTYVA

06:00 CSI. Majamis 
07:00 Mano virtuvė 
geriausia 
08:30 Šuo 
09:40 Pėdsakas 
10:35 Iškvietimas 
11:35 Mentalistas 
12:30 CSI. Majamis 
13:30 Mano virtuvė 
geriausia 
14:50 Šuo 
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena

17:30 Mentalistas 
18:30 Iškvietimas 
19:30 FTB. Ieškomiausi 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Gelbėjimo misija
22:45 Kartą Meksikoje
00:50 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai
01:45 FTB. Ieškomiausi 

05:30 Nauja diena
06:30 TV Europa pristato. 
„Lietuvos gelmių istorijos" 1
07:00 „Netikėtas teisingumas“ 
08:00 „Žiedas su rubinu“ 
09:00 „Pėdsakas“ 
10:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
11:00 „Daktarė Kovalčiuk“
12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių
12:30 4 kampai
13:00 Nauja diena
14:00 „Teisingumo agentai“ 
15:00 „Reali mistika“ 

16:00 Reporteris
16:30 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
17:00 „Netikėtas teisingumas“ 
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19:30 Skonio reikalas
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
22:30 Reporteris
23:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
23:30 „Netikėtas 
teisingumas“ 
00:30 „Teisingumo agentai“ 
01:30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
02:20 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:10 „Netikėtas teisingumas“ 
03:55 4 kampai
04:15 Mažos Mūsų 
Pergalės
04:25 Kaimo akademija
04:50 „Reali mistika“
05:30 Nauja diena

• 4 kambarių butą su virtuve, 2 
sandėliukais ir malkine Respublikos 
g. 7, Rokiškyje. Tel. 8 458 53 056. 

Rokiškis
• Įvairių dydžių namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos. Graži 
vieta, geras susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė. Tel. 8 657 75 999. 
Rokiškis
• Tvarkingą 1 kambario butą, 
Vilties g., Rokiškyje, 1-ame aukšte, 
37,49 kv. m. Kaina 22000 Eur.  

Tel. 8 673 10 835. Rokiškis
• Nedidelį 3 kambarių, 53 kv. 
m butą Juodupėje, Tekstilininkų 
g. Mūrinis namas, 2 aukštas, 
plastikiniai langai, rūsys, didelis 
balkonas. Laiptinėje yra balkonas, 
kartu su kaimynu naudojamas. 
Butas šiltas. Kaina 8500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis

• 20 a sklypą Jakšto g., Rokiškyje. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Sodybą-vienkiemį Bareišių k., 
Rokiškio raj. 4 ha žemės. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 638 58 278. 
Rokiškis
• Garažą Panevėžio g. šalia PC 
Norfa, II korpusas.  
Tel. 8 616 24 518. Rokiškis
• 1 kambario butą, Vilties g., 
Rokiškyje,  3-ame aukšte, 37,29 
kv. m.  Didelis įstiklintas balkonas. 
Kaina 23000 Eur.  
Tel. 8 674 22 232. Rokiškis
• Gamyklinį, surenkamą, naudotą 
metalinį garažą. Galiu atvežti į 
vietą, surinkti. Matmenys 3x6 m, 
3x3 m, 3x9 m, 4x8 m. Kaina 400 
Eur. Tel. 8 687 73 343.  
Rokiškis
• Namą Kupiškyje. Kaina 7000 Eur. 
Tel. 8 672 92 384. Rokiškis
• Pačiame Rokiškio centre, Mikėno 
g. namo dalį. Du kambariai, 
virtuvė. Sudėti plastikiniai langai, 
daliniai patogumai (vanduo 
įvestas). Šildymas kietuoju kuru. 
Garažas, malkinė. Pigus išlaikymas. 

Kaina 12500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Jaukų, šviesų, 1 kambario butą 
pirmame aukšte. Didelis kambarys 
su niša, lieka dalis baldų. Pietinė 
pusė, tvarkinga laiptinė, kodinės 
durys. Butui priklauso rūsys. Pigus 
išlaikymas. Tinka komercijai. 
Kaina galutinė. Kaina 20000 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Namą, kurio plotas 119 kv. m, 
Sniegių g., Skemų k., 8 km iki 
Rokiškio. Name 5 kambariai, 
virtuvė, san. mazgas. Šildomas 
kietu kuru. Erdvus, prižiūrėtas 7,2 
a sklypas. Tvenkinys, pirtis, ūkinis 
pastatas. Yra tvora. Kaina 48000 
Eur. Tel. 8 600 98 909.  
Rokiškis
• Pusę namo Žiobiškio miestelyje. 
10 min. iki Rokiškio. Antrasis 
aukštas, 97 kv. m. Miestelio 
vandentiekis, nuotekos. Šildymas 
kietuoju kuru. Du balkonai, erdvus 
kambariai. Atskiras įvažiavimas, 
namo įėjimas. Rūsys, ūkinis 
pastatas, erdvus sklypas. Kaina 
11700 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis

• 6 a sodą, Laukupio bendrijoje, 
už Kavoliškio. Yra medinis 
namelis, be elektros. Vaismedžiai ir 
vaiskrūmiai. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 698 86 898. Rokiškis

NUOMA

• Skubiai ieškau išsinuomoti 
1 kambario butą Rokiškyje, su 
patogumais. Tel. 8 606 62 571. 
Rokiškis
• Išsinuomosiu žemės ūkio 
paskirties žemę. Sutartinė kaina. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 629 23 449. 
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas galėtų padovanoti šviežių 
bulvių vaikams. Tel. 8 620 55 998. 
Rokiškis
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• Kas gali padovanoti lauko duris, 
kurios būtų su staktomis ir užraktu 
iš vidaus ir iš išorės. Gali būti 
medinės. Būtų labai ačiū.  
Tel. 8 620 55 998. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Senamiesčio progimnazijos 
megztukus. Vienas senesnio 
modelio, dydis 3-4 kl. (dovanoju). 
Ir kitas naujesnis, labai geros 
būklės, nenublukęs. Pirmokėliui. 
Atiduodu už didelį Milka šokoladą 
vaikui. Tel. 8 632 92 334.  
Rokiškis
• Geros būklės, vieno vaiko 
naudotą lovytę-maniežą. Su visais 
priedais, tik trūksta kabinamų 
žaisliukų. Dugnas vienoje vietoje 
lūžęs, naudotis netrukdo. Kaina 25 
Eur. Tel. 8 632 92 334.  
Rokiškis
• Labai mažai naudotą supimosi 
asiliuką. Pirktas naujas. Paspaudus 
ausytę groja muzikėlė. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 621 95 444.  
Rokiškis
• Geros būklės dviratuką mergaitei. 
Tel. 8 626 39 014. Rokiškis
• Geros būklės vežimėlį. Sėdimoji, 
gulimoji padėtis ir kėdutė. Kaina 
150 Eur. Tel. 8 671 14 878. 
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Rastas lengvos priekabos stovas 
kelyje Rokiškis - Laibgaliai.  

Tel. 8 634 89 290. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Savaeigę su krepšių žoliapjovę. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 605 98 819. 
Rokiškis
• Benzininę, savaeigę žoliapjovę 
Toro. Sugedęs užvedimo 
mechanizmas. Galima dalimis. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• Veikiančią žoliapjovę Alko. Kaina 
25 Eur. Tel. 8 627 71 703.  
Rokiškis
• Žoliapjovę Makita. Neįsijungia. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• Trimerį. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Įvairaus pjovimo statybinę 
medieną. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• 5-6 cm storio klevo medienos 
viengubo pjovimo lentas.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Naują suktuvą Metabo. Kaina 130 
Eur. Tel. 8 674 54 495.  
Rokiškis
• Naudotas perdangų plokštes ir 
sienų blokus. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 676 93 720. Rokiškis
• Veikiantį suktuvą Bosch. Kaina 
25 Eur. Tel. 8 674 54 495.  
Rokiškis
• Trifazį diskinį pjūklą, skersinio 

pjovimo su 30 cm obliavimo 
funkcija. Dusetos. Kaina 270 Eur. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Dvejas, naudotas buto duris. 
Vienos duris su stiklu. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Tvarkingą, vienvagę bulvių 
kasamąją. Nauji guoliai ir 
transporteris. Kaina 720 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Claas Protector kombainą dalimis. 
Tel. 8 650 26 388. Kupiškis
• Gal kam į sodybą kiemo 
dekoracijai plūgą, kaupikus.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Naudotus  skriemulius  22, 20, 13 
cm  skersmens. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Vaikišką keturratį. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 675 40 529. Rokiškis

• 2005 m. Mercedes Benz C240. 
Benzinas. Pirmoji registracija - 
Lietuvoje. Važiuoklė ideali. Yra 
šiek tiek rūdžių. Automatinė greičių 
dėžė. Odinis salonas. Kaina 1700 
Eur. Tel. 8 685 18 977.  
Rokiškis
• Važiuojantį, naudotą dviratį. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 612 81 356. 
Rokiškis
• Tvarkingą Mongoose BMX 
dviratį. Kaina 175 Eur.  
Tel. 8 686 74 923. Rokiškis
• Audi 80. 1994 m., 1,9 l, TDI, 
universalas. 160 Eur.  
Tel. 8 629 45 390. Rokiškis
• Audi 80 B4. 1992 m., 55 kW, 
dyzelis, nėra TA. Pavarų dėžės 
defektas. Tel. 8 608 04 003. 
Rokiškis
• Naudotą, geros būklės Focus 
Raven vaikišką dviratį. Kaina 250 
Eur. Tel. 8 601 78 933.  
Rokiškis
• Tvarkingą, 3 bėgių dviratį. Kaina 
70 Eur. Tel. 8 614 87 836.  
Rokiškis
• Elektrinį dviratuką. Kaina 200 
Eur. Tel. 8 644 47 104.  
Rokiškis
• Puikio būklės Yamaha Aerox 
motorolerį. Yra dokumentai, TA. 
Motoroleris aušinamas skysčiu, 
nebus bėdų karštomis vasaromis. 
Kaina 600 Eur. Tel. 8 626 54 474. 
Rokiškis
• Labai geros būklės, vienos ašies 

priekabą iš Švedijos. Kaina 700 
Eur. Tel. 8 603 58 741.  
Rokiškis
• Važiuojantį Passat B5+, 1,9 l, 
96 kW, TA iki 2023-03, 6 bėgių 
dėžė. Kėbulas be rūdžių. Domina 
keitimo variantai. Kaina derinama. 
Kaina 1250 Eur. Tel. 8 621 00 486. 
Rokiškis
• Traktoriaus priekabą.  
Tel. 8 678 41 146. Rokiškis
• Važiuojantį Passat B5+, 1,9 l, 96 
kW, TA iki 2023-03, 6 bėgių dėžė. 
Domina keitimo variantai. Kaina 
derinama. Kaina 1250 Eur.  
Tel. 8 621 00 485. Rokiškis
• Merida kalnų dviratį (Norvegija). 
Lengvas 13,8 kg, aliuminis, 
patogus. Diskiniai stabdžiai, visos 
detalės. Lengvai eksploatuojamas. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 606 73 678. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Vasarines padangas R15 195/65. 
Beveik naujos, yra keli komplektai. 
Tel. 8 682 41 823. Rokiškis
• VW Passat B6 dalimis. 2008 
m., 2,0 l, TDI. Tel. 8 682 41 823. 
Rokiškis
• Dalimis BMW E46 318, 2004 m., 
dyzelis. Tel. 8 682 41 823.  
Rokiškis
• Dalimis Citroen C5. Priekinis, 
galinis, šoniniai stiklai. Galiniai 
žibintai. Tel. 8 604 99 145. 
Rokiškis
• Dalimis 2004 m. Opel Zafira. 
DTI, komplektacija OPC.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• Audi Avant A6 C5, 1997-2001 m. 
įvairias plastmasines detales.  
Tel. 8 698 04 374. Rokiškis
• R13, R14, R15 ratlankius su 
padangomis. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• R15 ratlankius su geromis 

padangomis. Audi A4, VW Passat 
B5. Kaina 125 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Audi A6, 2,5 l, 103 kW, TDI. 
Važiuojanti, dalimis.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Įvairias naujas VAZ, Žiguli dalis. 
Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• Sankabos diską. Tinka: A100 1,8 
l, 86-90, 2,0 l, 91-94 A80 1,6 l, D/
TD 1,8 l, 1,9 l, D/TD 2,0 l, 86. 
Dydis 210x23. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 612 52 471. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Sony DVD grotuvą. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Juostinį fotoaparatą Zorkii - 4. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Palydovinę anteną. 1,65 m 
skersmens. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Šviežią liepų medų. Turime ir 
vasarinio gėlių. Juodupė. 1 kg 4 
Eur. Tel. 8 676 55 651.  
Rokiškis
• Vėžius. Vnt. 0,60 Eur.  
Tel. 8 611 84 316. Rokiškis
• Šviežias bulves Vineta, didelės 
1 Eur/kg, mažesnės 0,60 Eur/
kg. Šviežius žieminius česnakus 
dideli 4 Eur/kg, maži 1,5 Eur/
kg. Pristatome į Rokiškį ir aplink. 
Skambinti 862863811.  
Tel. 8 662 39 632. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Puikiai veikiantį telefoną Xiaomi 
10. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 608 28 256. Rokiškis
• Naują Redmi Note 10, 4/128 GB, 
žalias. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 601 14 335. Rokiškis



Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

10 psl. 2021-07-27

Liepos 27-oji, 
antradienis, 
31 savaitė

Iki Naujųjų liko 157 dienos
Saulė teka 5.18 val., 
leidžiasi 21.32 val. 

Dienos ilgumas 16.14 val. 
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Danguolė, Natalija, Nazaras, 

Subartas, Sugauda, Sugaudas, 
Sugaudė, Suginta, Sugintas, Svalia, 

Žintautas, Žintautė.
Rytoj: Ada, Augmantas, 

Augmantė, Augmilas, Augmilė, 
Augmina, Augminas, Inocenta, 

Inocentas, Samsonas, Vyta, Vytara, 
Vytaras, Vytarta, Vytartas, Vytas, 

Vytė.
Poryt:  Beatričė, Beatrisa, 

Mantvyda, Mantvydas, Mantvydė, 
Marta, Morta, Olavas.

Dienos citata
„Žmogaus charakterį 

geriausiai parodo jo elgesys 
lemiamą minutę" 

(S. Cveigas).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1214 m. Prancūzijos kara-
lius Philipas II Bovino mūšyje 
sutriuškino jungtinę anglų, fla-
mandų ir germanų kariuomenę, 
vadovaujamą Šv. Romos impe-
ratoriaus Otto IV, ir taip išardė 
šią koaliciją bei sustiprino savo 
viešpatavimą.

1540 m. už išdavystę mirties 
nuosprendis įvykdytas karaliaus 
Henriko VIII patarėjui Thomui 
Cromwellui.

1921 m. kanadiečiai seras 
Frederickas Bantingas ir Charle-
sas Bestas pirmieji išskyrė insuli-
ną, kuris pasirodė esąs efektyvus 
vaistas gydant diabetą.

1949 m. į pirmąjį skrydį paki-
lo pirmasis pasaulyje reaktyvinis 
lėktuvas - britų "De Havilland 
Comet".

1953 m. prie Panmundžomo 
kaimo pasirašytas susitarimas 
dėl paliaubų Korėjos pusiasalyje. 
Taip baigėsi trejus metus trukęs 
karas tarp Šiaurės ir Pietų Korė-
jos, per kurį žuvo 1,6 mln. Šiau-
rės korėjiečių ir kinų bei apie 118 
tūkst. Jungtinių Tautų karių.

1955 m. Austrija po 17 metų 
okupacijos tapo suverenia vals-
tybe.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1894 m. Kauno tvirtovės IV 
forte išbandytas kulkosvaidis.

Post scriptum
Vienas visko neapžiosi.

Cukinijų sviestas – užtepėlė
Ingredientai: 
• 340 gramų cukinijų (jaunos)
• vieno mažo svogūno
• 60 mililitrų aliejaus
• žiupsnelio druskos
• žiupsnelio maltų juodųjų pi-
pirų

Gaminimas:
Cukiniją stambiai sutarkuoti ir 
palikti 5 minutes pastovėti, kad 
išsiskirtų vanduo. Pastovėju-
sias cukinijas lengvai nuspaus-
ti. Nuspaudus cukinijos svėrė 
apie 280 gr. Svogūną smulkiai 
sukapoti. Gilesnėje iki viduti-

nės kaitros keptuvėje įkaitinti visą aliejų. Dėti svogūną ir, maišant, pakepinti apie 
5 minutes, kol šiek tiek suminkštės. Į svogūnus dėti cukinijas. Vis pamaišant, kai-
tinti apie 20 - 25 minutes, kol cukinijos gerokai susileis. Kaitinant išskirs papildo-
mo skysčio, jo nupilti nereikia. Cukinijas pagardinti druska ir pipirais, išmaišyti ir 
palikti atvėsti. Atvėsusias tepti ant duonelės ir ragauti. Likusias dėti į stiklainiuką 
ir saugoti šaldytuve. Cukinijų sviestui geriau nedidelę jauną cukiniją, ją galima 
tarkuoti su žievele. Galima naudoti ir didesnę, bet tuomet reikėtų nulupti žievę (ji 
bus pernelyg kieta sviestui), išimti sėklytes.

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Liepos 27 d. Naktį 18

Dieną 27
PR,  
4-9 m/s

Liepos 28 d. Naktį 19
Dieną 28

V,
4-9 m/s

Liepos 29 d. Naktį 17
Dieną 27

V, 
2-6 m/s

Orų prognozė liepos 27-29 d.

• Nokia 1600 ir Nokia 3410. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Gitaras, armoniką, akordeoną, 
fleitą. Tel. 8 458 53 056.  
Rokiškis

Ieškokite 
prekybos  
centruose!

Olimpinėse žaidynėse – rokiškietės 
Livetos Jasiūnaitės debiutas

Startui Tokijo žaidynėse 
pasirengęs 41 mūsų šalies 
sportininkas. Jie varžysis 
12-oje sporto šakų, tad jei 
viskas klostysis palankiai, 
mūsiškius arenose bus gali-
ma išvysti kiekvieną olimpi-
ados dieną.

Olimpiadoje debiutuos ir 
27-erių metų rokiškėnė ieties 
metikė, nacionalinė čempio-
nė. Liveta Jasiūnaitė. Jos tre-
nerė Teresė Nekrošaitė.

Livetos laimėjimai: 1 vieta 
– 2019 m. universiada (ietis); 
3 vieta – 2018 m. Europos 
čempionatas (ietis); 3 vieta 
– 2015 m. Europos jaunimo 
(iki 23 m.) čempionatas (ie-
tis).

Kai penktokė L. Jasiūnaitė 
gimtajame Rokiškyje atėjo į 
lengvosios atletikos treniruo-
tes, pabandė kelias rungtis, 

bet iškart labiausiai pamėgo 
ietį. Sporto mokykloje tuo 
metu net nebuvo vaikams 
ir jaunimui skirtų iečių, bet 
vos tik rokiškėnai gavo šių 
įrankių, L. Jasiūnaitė pradėjo 
skinti pergales savo amžiaus 
grupės varžybose.

„Turbūt ietis pati mane 
pasirinko“, – dabar juokavo 
Liveta.

L. Jasiūnaitė dar būdama 
moksleivė išvyko treniruotis 
į Kauną.

„Rokiškyje padarėme jos 
karjeros pradžią, o vėliau 
ugdyti gabią sportininkę pa-
tikėjome labiau įgudusiems 
specialistams“, – sakė pirmo-
ji Livetos trenerė Ina Nagelė.

Į didmiestį išvykusi L. Ja-
siūnaitė pateko į geras ran-
kas – ją treniruoja 1992 metų 
Barselonos olimpinių žaidy-
nių dalyvė T. Nekrošaitė.

Liveta sako ir pati ketinan-
ti tapti trenere: „Dėl užmegz-
to ryšio su mane ugdžiusiais 
specialistais, kartu siekiamų 
rezultatų jaučiu simpatiją tre-
nerės darbui.“

Žurnalistai dažnai pabrė-
žia „ilgakojės, didžiaakės, 
šviesiaplaukės“ L. Jasiūnai-
tės išvaizdą.

Pati sportininkė sako, kad 
sektoriuje jaučiasi gerai, kai 
gerai atrodo: „Man svarbiau-
sia atrodyti tvarkingai, to-
dėl išvaizdai skiriu šiek tiek 
laiko. Kai esu susitvarkiusi, 
labiau savimi pasitikiu ir ge-
riau jaučiuosi, bet dėmesio 
nemėgstu. Man svarbiau, kai 
pastebi mano charakterį.“

Livetos Jasiūnaitės debiu-
tas - rugpjūčio 3-ąją dieną.

„Rokiškio Sirenos“
ir lrytas.lt 

inform.

Įsigalioja nauja tvarka: 
atsisakiusius testuotis 
nuo COVID-19 kai kuriuose 
sektoriuose galės nušalinti 
nuo darbo

Siekiant suvaldyti CO-
VID-19 ligos Delta atmai-
nos plitimą Lietuvoje, nuo 
liepos 26 d. įsigaliojo pa-
pildytas darbų ir veiklos 
sričių sąrašas, kurių atsto-
vai turės būtinai profilak-
tiškai periodiškai tikrintis 
dėl užkrečiamosios ligos, 
dėl kurios yra paskelbta 
valstybės lygio ekstrema-
lioji situacija ir (ar) ka-
rantinas.

Reguliariai tikrintis svei-
katą privalės COVID-19 ne-
persirgę ir nepasiskiepiję tam 
tikrų sektorių ar veiklos sričių 
darbuotojai. Atsisakius ar dėl 
kitų priežasčių neatlikus pri-
valomo periodinio testavimo, 
darbuotojas gali būti laikinai 
nušalintas nuo darbo.

Nuo šiol periodiškai tes-
tuotis reikės darbuotojams, 
dirbantiems krovinių tarp-
tautinio vežimo, viešojo 
transporto ir keleivių vežimo 
įmonėse, taip pat asmenims, 
užsiimantiems laisvalaikio 
ir pramogų, kultūros, meno 
paslaugų teikimo veikla (ren-
ginių organizavimas ir lan-
kytojų aptarnavimas). Rei-
kalavimai palies ir viešojo 
maitinimo paslaugų ir maž-
meninės prekybos sektorius.

Taip pat sveikatą peri-
odiškai tikrintis privalės 
viešojo administravimo su-
bjektų darbuotojai, profe-
sinės karo tarnybos kariai 
bei darbuotojai, kurių veikla 
susijusi su masinio užsienie-
čių antplūdžio, dėl kurio pa-
skelbta valstybės lygio eks-

tremalioji situacija, valdymu 
(nuolatinis tiesioginis kon-
taktas su šiais užsieniečiais).

Sveikatos apsaugos vice-
ministrės Aušros Bilotienės 
Motiejūnienės teigimu, jau 
dabar matome didėjančias 
testavimosi apimtis dėl pir-
madienį įsigaliosiančio iš-
plėsto privalomo periodinio 
testavimo tam tikrų darbų ir 
veiklų sričių darbuotojams.

„Stebėdami testavimo ap-
imčių augimą, kviečiame vi-
sus darbdavius ir darbuotojus 
atsakingai ir iš anksto pla-
nuoti privalomo periodinio 
testavimo laiką. Pagal mobi-
lių punktų apkrovimą ragina-
me savivaldybes pakartotinai 
įvertinti ir planuoti mobilių 
punktų veiklą bei prireikus 
didinti tiek vietų skaičių, tiek 
ilginti šių punktų darbo lai-
ką“, – sako viceministrė.

A. Bilotienė Motiejūnie-
nė taip pat ragina kiekvieną 
dar nepasiskiepijusį asmenį 
vakcinuotis, tokiu būdu pri-
sidedant prie efektyvesnio 
pandemijos valdymo, ir būti 
tarp tų, kuriems privalomas 
periodinis testavimas neak-
tualus. Privalomi periodiniai 
sveikatos patikrinimai turės 
būti atliekami ne dažniau 
kaip kas 7 dienas ir ne re-
čiau kaip kas 10 dienų nuo 
paskutinio sveikatos patikri-
nimo, atsižvelgiant į užkre-
čiamosios ligos, dėl kurios 
yra paskelbta valstybės lygio 
ekstremalioji situacija ir ka-
rantinas, epidemiologinius 
ypatumus.

BNS inform.

Eurostatas: Lietuvos valdžios skolos 
santykis su BVP – mažesnis nei vidutiniškai ES

Lietuvos valdžios skola 
pirmąjį šių metų ketvir-
tį siekė 22,6 mlrd. eurų ir 
sudarė 45,6 proc. šalies 
bendrojo vidaus produkto 
(BVP) – šis rodiklis buvo 
mažesnis nei Europos Są-
jungos (ES) vidurkis, skel-

bia Eurostatas.
Latvijos valdžios skola 

siekė 13,4 mlrd. eurų ir suda-
rė 45,7 proc. BVP, o Estijos – 
5,1 mlrd. eurų arba 18,5 proc. 
BVP. Estijos valdžios skola 
buvo mažiausia visoje ES. 

Labiausiai prasiskolinusia 

šalimi išlieka Graikija, kur 
valdžios skola sudarė 209,3 
proc. BVP. Eurostato duo-
menimis, bendra ES valsty-
bių valdžios skola siekė 92,9 
proc. BVP, o tik euro zonos 
valstybėse – 100,5 proc. BVP.

BNS inform.
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AVINAS. Bū-
kite atviri per-
mainoms. Ypač 
antradienį ir ketvir-

tadienį. Nebijokite jų, nes per-
mainos bus naudingos. O savai-
tės pabaigoje gausite tai, ko ilgai 
laukėte. Pirmoji savaitės pusė 
skirta ryžtingiems veiksmams, 
taip kad nedelskite ir nedvejoki-
te, priimdami sprendimus. Jūsų 
stipriosios savybės: darbštu-
mas ir padidintas atsakomybės 
jausmas jau šiemet atneš pačių 
geriausių vaisių. Jei pasieksite 
dabar išsikeltų tikslų, jūsų gy-
venimas kardinaliai pasikeis. 
Savaitgalį nervins finansiniai 
reikalai. Jums teks paišlaidauti: 
ir dovanoms šeimynykščiams, 
ir neatidėliotiniems pirkiniams. 
Nesiskolinkite pinigų, bandykite 
taupyti. Sekmadienis bus puiki 
diena draugų rate.    

JAUTIS. Paga-
liau apsispręskite 
dėl savo norų, aiš-
kiai ir suprantamai 

suformuluokite tikslus. Sten-
kitės nepykti dėl smulkmenų, 
nedaryti tragedijų iš buities 
problemų. Atminkite: bet ko-
kie nemalonumai anksčiau 
ar vėliau baigiasi. Šią savaitę 
būkite atsargūs su tais, kurios 
pažįstate vos porą savaičių. At-
minkite, kad ne su visais dera 
atvirauti. Ir netgi su gerais pa-
žįstamais kartais geriau laikyti 
liežuvį už dantų. Savaitgalį 
skirkite planų rugpjūčiui kū-
rimui. Verta dėl to pasistengti: 
tik turėdami aiškius planus ir 
prioritetus galėsite tinkamai 
išnaudoti likimo teikiamas do-
vanas. Trečiadienis – ganėtinai 
nepalanki diena.  

D V Y N I A I . 
Palankus metas 
šeimos, namų rei-
kalams spręsti. 

O ir įsigyti vieną kitą jiems 
puošti skirtą daiktą būtų ne 
pro šalį. Savaitė bus darbinga, 
turininga, jausite energijos ir 
kūrybingumo antplūdį. Visgi 
venkite neapgalvotų sprendi-
mų. Antradienis – puiki diena 
tvarkyti šeimyninius reikalus. 
Tačiau būkite atsargūs finansi-
niais klausimais. Penktadienis 
– puikus metas dvasiniam tobu-
lėjimui. Taip pat ši diena puiki 
realizuoti ambicingiausioms 
idėjoms. Sekmadienį patartina 
praleisti namuose, atkreipkite 
dėmesį į sveikatos problemas. 
Gali paūmėti chroniškos ligos. 

VĖŽYS. Pa-
siekimų darbe ir 
profesinėje srityje 
metas. Puikus laikas 

skirti dėmesį karjeros planavimo 
klausimams. Jei ketinate ieškoti 
darbo ar jį keisti – dabar pats pa-
lankiausias metas. Jūsų pajamos 
ims priklausyti nuo to, kiek pa-
stangų įdedate, kaip išnaudojate 
savo talentus. Ypatingai sėkmin-
ga bus su technika, remontu, 
transportu susijusi veikla. Ne-
venkite veiklos, kuri jums teikia 
džiaugsmą ir malonumą. Jūsų 

Astrologinė prognozė savaitei 
fizinė sveikata labai priklau-
sys nuo psichologinės būsenos, 
nuotaikos. Ne pro šalį daugiau 
dėmesio skirti išvaizdai.   

LIŪTAS. Naujų 
galimybių perspek-
tyvos suteiks spar-
nus. Sėskite prie 

darbo stalo ir sudarykite planą, 
ko norėtumėte pasiekti. Vieni-
šiams dabar kaip niekad anks-
čiau reikia tvirtų, harmoningų 
santykių. Tačiau prieš pradėda-
mi ieškoti partnerio, pirmiau-
sia skirkite dėmesio sau, savo 
elgesio analizei. Atminkite, 
kad labai svarbu savikontrolė 
ir nuolatinis tobulėjimas. Save 
tobulindami nesiblaškykite: 
nuoširdžiai, negailėdami laiko 
gilinkitės į kokią nors įdomią 
temą, tapkite jos ekspertu. Sa-
vaigalį gali kilti noras paekspe-
rimentuoti su savo stiliumi.   

M E R G E L Ė . 
Savaitė bus gana 
palanki. Visi jūsų 
geri poelgiai duos 

šimteriopą atlygį. Seksis visą 
savaitę, todėl mėgaukitės. 
Nepakenktų daugiau dėmesio 
skirti savo vidinei būsenai, 
charakterio analizei. Pasitikė-
kite intuicija, šiuo laikotarpiu 
ji labai stipri. Neatidėliokite 
reikalų: antraip sukaupsite jų 
tiek, kad vėliau nesusidorosite 
ir tai kels įtampą. Atminkite, 
kad be darbo ir buities reikalų 
dar egzistuoja ir šeima. Skir-
kite laiko aiškintis dalykams, 
kurie skaudina, ilgą laiką buvo 
nutylėti. Verta pabendrauti ir 
su tais, su kuriais jau ilgokai 
pykstatės.   

S VA R S T Y -
KLĖS. Savaitė 
bus kupina svarbių 
įvykių. Turėsite 

daug neatidėliotinų reikalų, 
susijusių su dokumentais, 
technologijomis bei finansais. 
Savaitės viduryje vienišiai gali 
sutikti žmogų, su kuriuo drau-
gystė ir meilės santykiai gali 
trukti daug metų. Galite su-
laukti malonių staigmenų dar-
be, namuose ar tiesiog gatvėje. 
Jūsų nuotaika kasdien vis ge-
rės. Ir įkvėpti sėkmės, galbūt, 
imsitės reikalų, kurie išstums 
iš komforto zonos: užsirašysite 
sportuoti, išbandysite jogą ar 
plaukimą. Kad viską spėtumė-
te: ir darbus, ir pramogas, rū-
pestingai planuokite laiką. 

S K O R P I O -
NAS. Pagrindinė 
užduotis – išspręsti 
ir sutvarkyti užsi-

tęsusius ar per ilgai atidėliotus 
darbus. Verta įsiklausyti į aplin-
kinių nuomonę. Ieškokite naujų 
pažinčių, galbūt, jas pavyks už-
megzti su įtakingais žmonėmis. 
Nustebins jų paprastumas ir 
geranoriškumas. Savaitės vi-
duryje pataupykite lėšas. Mat 
ateityje gali būti išties svarbių 
išlaidų. Ši savaitė dovanos tokių 
puikių įspūdžių ir emocijų, kad 
iš jų įkvėpimo semsitės dar ilgą 
laiką. Nebijokite demonstruoti 

PRO MEMORIA
Rokiškio kaimiškoji seniūnija
POVILAS BABAITIS 1956-11-14 – 2021-07-18
VINCAS KREIZA 1967-06-08 –  2021-07-20
Kamajų seniūnija
ELENA SINIAUSKIENĖ 1938-07-06 – 2021-07-13
Juodupės seniūnija
VERA ROŠČENKOVA 1950-09-30  –  2021-07-18

savo žinių, talentų ir įgūdžių. 
Kils pagunda kurti ryškesnį, 
pastebimesnį įvaizdį. Tai puiki 
proga pokyčiams. Savaitgalis 
neskirtas poilsiui. Jis naujų par-
tnerių, ilgalaikių projektų paieš-
kos metas.  

ŠAULYS. Bū-
site labai patenkinti 
savimi. Jūs dėjo-
te daug pastangų, 

norėdami į gerą pakeisti savo 
gyvenimą. Ir jums tai pavyko. 
Suimkite save į rankas: pats 
laikas pademonstruoti aplinki-
niams geriausias jūsų savybes 
– racionalumą, blaivų požiūrį į 
situaciją. Būkite atviri sau, sąži-
ningai analizuokite savo mintis 
ir veiksmus. Venkite per didelių 
krūvių, vertėtų pagalvoti kad 
ir apie trumpalaikes atostogas. 
Reikia pakeisti aplinką, atnau-
jinti ryšius su senais draugais.

O Ž I A R A -
GIS. Stebėtinai 
sėkminga savaitė. 
Staigmenos ir ste-

buklai atsiras tarsi iš niekur. 
Ypač dideli jie asmeniniame 
gyvenime: šiuo metu užmegz-
ta pažintis peraugs į stiprų ir 
perspektyvų meilės jausmą. Jei 
turite žmogų šalia, duokite, ko 
jis nori: bendrystės, supratimo, 
meilės ir šilumos. Jei paten-
kinsite šiuos jo norus, turėsite 
ilgalaikius tvirtus santykius. Ir 
darbo srityje laukia puikios ži-
nios: jūsų projektai, idėjos yra 
pastebėti ir vertinami vadovy-
bės. Taigi, nenustebkite, kad 
susižavėjimas turės ir finansi-
nę išraišką.

VA N D E N I S . 
Netingėkite, kad 
nepražiopsotumėte 
karjeros galimy-

bių. Imkitės naujų projektų, jų 
rezultatus tuoj pamatysite ir jie 
jus pradžiugins. Asmeniniame 
gyvenime norėsite pokyčių. 
Nesiūbuokite laivelio: jie nega-
li būti kardinalūs. Gali būti, kad 
likimas jums skyrė įkurtuves: 
ar naujame būste, ar kabine-
te. Savaitgalį demonstruokite 
tvirtumą, ginkite savo požiūrį 
ir neužilgo sulauksite puikių 
rezultatų. Sekmadienis ypač 
sėkmingas, nepraleiskite progų.

ŽUVYS. Atėjo 
laikas skirti laiko 
sau. Puikus metas 
asmeniniam to-

bulėjimui. Valdykite emoci-
jas, kad jos nepakenktų jūsų 
planams. Darbe naudos jums 
teiks žinios ir įgyta asmeninė 
patirtis. Nuo jūsų iniciaty-
vų priklausys viso kolektyvo 
veikla. Jei turite grandiozi-
nių idėjų, pasidalinkite jomis 
su kolegomis ir vadovybe. 
Savaitės viduryje tarp darbų 
raskite laiko romantiškai pa-
sėdėti kavinukėje ar gamtoje 
su mylimuoju. Rūpestingai 
planuokite savaitgalį, kad sve-
timi planai ir įgeidžiai jo ne-
sujauktų. Pirmiausia dėmesio 
skirkite greičiausiai įgyvendi-
namoms užduotims.

Beveik visi Užsieniečių registracijos centre 
gyvenantys migrantai atsisakė skiepytis

Beveik visi Užsieniečių 
registracijos centre gyve-
nantys neteisėti migran-
tai atsisakė skiepytis nuo 
koronaviruso, informuoja 
Valstybės sienos apsaugos 
tarnyba (VSAT).

„Centre Pabradėje yra 
du migrantai, kurie paskie-
pyti dviem dozėmis, vienas 

gavo vieną dozę. Visi kiti 
skiepytis nepanoro“, – BNS 
sakė VSAT atstovas Giedrius 
Mišutis.

Jis teigė, kad pasieniečiai 
įkalbinėja migrantus pa-
siskiepyti.

Užsieniečių registracijos 
centre šiuo metu apgyven-
dinta apie 480 migrantų, 60 
iš jų yra izoliacijoje.

Sveikatos apsaugos mi-
nisterija BNS informavo, 
kad iš viso šalyje paskiepy-
ta daugiau nei 300 neteisė-
tai Lietuvos sieną kirtusių 
migrantų.

Iš viso šiemet per Bal-
tarusiją į šalį jau bandė pa-
tekti daugiau nei 2,5 tūkst. 
migrantų.

BNS inform.

Verslas su nerimu laukia rudens, 
naują karantiną atlaikytų ne visi

Pasigirstant perspėjimų 
apie ketvirtą koronaviruso 
pandemijos bangą ir gali-
mą naują karantiną, dalis 
verslo sako, jog dar vieno 
uždarymo neišgyventų. Vy-
riausybės atstovai prirei-
kus žada paramą.

Sveikatos apsaugos mi-
nisterija (SAM) dėlioja kelis 
galimus rudens scenarijus. 
Ekonomikos stabdymas esą 
neplanuojamas nė viename, 
bet nauji ribojimai neatme-
tami. Jau išplėstas sąrašas 
veiklų, kur nevakcinuotiems 
darbuotojams būtina testuotis.

„Tokio galutinio sutari-
mo dar nėra, bet pagrindinė 
kryptis, kuria siekiama eiti, 
tai būtent atsižvelgti į žmo-
gaus skiepijimo statusą ir 

taikyti, arba teisingiau, kuo 
mažiau taikyti ribojimų arba 
jų netgi netaikyti skiepytiems 
asmenims“, – sakė šalies vy-
riausioji epidemiologė Loreta 
Ašoklienė.

Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministrė Monika Navic-
kienė kalbėjo, kad prireikus, 
sprendimai dėl paramos bus 
priimami operatyviai.

„Ką visi drauge galime pa-
daryti tam, kad ekonomikos 
atsigavimas nesustotų rudenį, 
tai yra skiepytis tam, kad tu-
rėtume kuo didesnį visuotinį 
imunitetą ir galėtume atlaikyti 
galimas rudens krizes. Tačiau, 
jeigu bus poreikis, tai Vyriau-
sybė operatyviai ir greitai pri-
ims reikalingus sprendimus 
darbo rinkai“, – sakė ministrė.

Tuo metu finansų ministrė 

Gintarė Skaistė teigė, kad 
paramą verslui tektų teikti iš 
skolintų lėšų.

„Visos paramos schemos 
yra teikiamos iš skolintų 
lėšų, jos nėra iš biudžetinių 
pajamų. Tai natūralu, kad, 
jeigu būtų dar kažkoks porei-
kis dar papildomam paramos 
paketui, visa tai būtų daroma 
iš papildomai pasiskolintų 
lėšų“, – sakė G. Skaistė. 

Dabartinė karantino pa-
rama baigsis kartu su vasa-
ra – paskutines išmokas už 
rugpjūtį žmonės gaus rugsėjį. 
Bet abi ministrės sako, kad 
pinigų išmokoms reikia ma-
žiau, nei prognozuota tvirti-
nant paramos sumas, todėl 
kažkiek jų turbūt liks rezer-
vui ateičiai.

BNS inform.

2023-iuosius siūloma skelbti Aukštaitijos metais
Seime registruotas siū-

lymas 2023-iuosius skelbti 
Aukštaitijos metais.

Nutarimo projektas teikia-
mas atsižvelgiant į tai, kad 
2023 metais sukanka 700 
metų nuo Aukštaitijos žemės 
vardo paminėjimo Lietuvos 
su Livonijos ordinu sudary-
toje taikos ir prekybos sutar-
tyje.

Jame nurodoma, kad iš šio 

regiono yra kilęs pirmasis Lie-
tuvos valdovas Mindaugas, o 
Aukštaitija kaip Lietuvos ka-
raliaus žemė minima aprašant 
dar 1294 metų įvykius Petro 
Dusburgiečio „Prūsijos žemės 
kronikoje“.

Taip pat pažymima, kad 
Aukštaitija yra didžiausias 
Lietuvos etnografinis regio-
nas, jo raida tiesiogiai susiju-
si su Lietuvos valstybingumo 
įtvirtinimu.

„Žodžiai „Aukštaičių 
žemė“ net kelis šimtmečius 
buvo vartojami kaip Lietu-
vos sinonimas“, – teigiama 
iniciatoriai.

Siūlymą registravo Seimo 
nariai Vidmantas Kanopa, 
Eugenijus Sabutis, Gintau-
tas Paluckas, Linas Jonaus-
kas, Valdemaras Valkiūnas, 
Kęstutis Vilkauskas, Liudas 
Jonaitis.

BNS inform.

Pramonė Lietuvoje šiemet padidėjo 17,8 proc. iki 12,6 mlrd. eurų
Pramonės produkcijos ga-

myba ir pardavimai Lietuvoje 
per šių metų šešis mėnesius, 
palyginti su praėjusių metų sau-
siu–birželiu, palyginamosiomis 
kainomis išaugo 17,8 proc. iki 
12,6 mlrd. eurų. Nepašalinus 
darbo dienų skaičiaus įtakos, 
metinis pramonės augimas siekė 
16,9 procento.

Vien birželio mėnesį, palyginti 
su geguže, pramonės gamyba ir 
pardavimai, pašalinus sezono ir 
darbo dienų skaičiaus įtaką smuk-

telėjo 0,2 proc. iki 2,3 mlrd. eurų 
(nepašalinus – padidėjo 2,6 proc.), 
skelbia Statistikos departamentas.

Kasybos ir karjerų eksploata-
vimo bei apdirbamosios gamybos 
produkcija per metus, pašalinus 
darbo dienų skaičiaus įtaką, padi-
dėjo 18,5 proc., tik apdirbamosios 
gamybos produkcija – 18,6 proc., 
apdirbamosios gamybos, išskyrus 
rafinuotų naftos produktų gamybą, 
produkcija – 20 procentų.

Per mėnesį, pašalinus sezono 
ir darbo dienų skaičiaus įtaką, ra-

finuotų naftos produktų gamy-
bos produkcija sumažėjo 3 proc., 
medienos bei medienos gaminių, 
išskyrus baldus, gamybos – 0,9 
proc., pagrindinių metalų gamy-
bos – 11,8 proc., elektros įrangos 
gamybos – 7,5 proc., chemikalų ir 
chemijos produktų gamybos – 4,9 
proc., metalo gaminių, išskyrus 
mašinas ir įrenginius, gamybos – 
4,2 proc., niekur kitur nepriskirtų 
mašinų ir įrangos gamybos pro-
dukcija – 4,1 procento.

BNS inform.
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ANEKDOTAI

– Brangioji, tu pas mane 
pati geriausia!

– Geri ar lygini?
***
Mažas provincijos 

miestelis. Vietos policininkas 
grįžta iš budėjimo, nusirengia, 
ketina prigulti. Žmona iš 
virtuvės šaukia:

– Jonai, pirma eik pieno 
nupirk!

Policininkas užsimiegojęs, 
keikdamasis apsivelka 
uniformą ir išeina pieno. 
Parduotuvėje jo kaimynas 
klausia:

– Jonai, ar tave iš darbo 
atleido?

– Ne, o ką?
– O tą, kad uniforma tai 

gaisrininko.
***
Kaip Drakulai išeina 

ideali šukuosena, jei jis savęs 
veidrodyje nemato?

***
Mamytė darželyje klausia 

auklėtojos, ar kiti vaikai 
neerzina jos Eulalijaus dėl 
vardo.

– Ne, neerzina. Ir kuris 
gi čia galėtų: Dermogenas, 
Adauktas, Tautsprungas ar 
Delfiderijus?

***

Reklama: „Sužinok visas 
Visatos paslaptis su mūsų 
lituokliu“.

***
Naujametinė akcija: 

„Surink namelį kaime – kas 
antrame pieno pakelyje po 
plytą“.

***
– Žinai, brangioji, kai 

kaimynas pakeitė svetainės 
baldus, tu mane privertei 
padaryti tą patį?

– Taip, bet...
– Kai jis nusipirko naują 

plačiaekranį televizorių, tu irgi 
išzyzei naują? 

– Taip.
– O kai jis pasikeitė 

mašiną? Taigi, mieloji, o dabar 
pas jį – nauja žmona!

***
Mokytoja vaikams:
– Kaip išradėjas atrado 

naujas bakterijas?
– Jis paėmė mikroskopą 

purvinomis rankomis.
***
– Kurmis – pats geriausias 

augintinis!
– Kodėl?
– Kai nugaiš, jo net laidoti 

nereikės.
***
Pas gydytojus poliklinikoje 

tik dvi diagnozės: „Na, ir ko 
gi čia atsivilkai“ ir „kur gi tu, 
brolyti, anksčiau buvai“.

***
Buhalterijos skyrius. Nauji 

kompiuteriai, programos. O 
spintelėje su užrašu: „ekstrinės 
situacijos atveju išdaužkite 
stiklą“ padėti seni skaitliukai.

***
– Kaip vadinasi knyga, 

kurioje surašyti slapčiausi 
norai ir svajonės?

– Tavo? Baudžiamasis 
kodeksas.

***
Pirmokėlis rado maišelį 

su 10 tūkst. Eur ir nunešė 
į policiją. Žurnalistams 
verkianti mama sakė, kad 
didžiuojasi sūnumi.

***
Našlė guodžiasi draugėms:
– Aš negaliu ramiai praeiti 

Vaikšto mama su vaiku po 
zoologijos sodą ir sustoja prie 
pavianų.

– Mama, mama, žiūrėk, 
pr...programuotojai! - sušunka 
vaikas.

– Kodėl? - stebisi mama.
– Taigi žiūrėk: susivėlę, 

nesiskutę ir ant užpakalio 
nuospaudos.

***
Petriukas skundžiasi 

mamai:
– Mamyte, iš manęs 

mokykloje visi tyčiojasi, 
sako, kad mano didelės kojos.

Mama:
– Nedidelės tos kojytės 

Tavo. Pasidėk batus į garažą 
ir eik valgyt.

***
Susituokusi porelė 

vakarieniauja prabangiame 
restorane. Metas apmokėti 
sąskaitą.

– Kodėl šiame čekyje 
įrašyta eilutė „Pėdkelnės 7,99 
euro“? - piktinasi žmona.

– Jums nepatinka? - atšauna 
padavėja. – Tada atidžiau 
stebėkite savo vyro rankas arba 
dažniau karpykite jam nagus!

***
DĖMESIO! AKCIJA! 

Surink 5 dangtelius nuo 

kanalizacijos šulinių ir gauk į 
galvą nuo santechnikų!

***
Leitenantas seržantui:
– Pasidomėkite kareivio 

Petraičio praeitimi. Po 
kiekvienų šaudymo pratybų 
jis nutrina nuo šautuvo pirštų 
antspaudus.

***
Vyras po ilgo laiko atsigavo 

iš komos. Jo žmona nuolat 
buvo prie jo. Atsimerkęs jis tarė 
savo žmonai, sėdinčiai greta jo 
patalo:

– Tu visada buvai su manim 
pačiu sunkiausiu metu: kai 
aš netekau darbo - tu mane 
palaikei, kai į mane šovė ir 
sužeidė - tu buvai šalia, kai 
žlugo mano verslas - tu buvai 
čia, kai mes netekome savo 
namo - tu buvai su manimi, 
kai sušlubavo mano sveikata 
– tu nepalikai manęs. Tu žinai, 
Marta, ką aš manau?

– Ką brangusis? – 
šypsodamasi švelniai ir su meile 
tarė žmona, ir jos širdį užliejo 
šilti jausmai.

– Aš jau imu manyti, kad tu 
neši nelaimes.

***
Susirašinėjimas su žmona 

(SMS):

pro Petraičių sodą.
– Kodėl?
– Jų kaliausė taip primena 

mano vyrą. Kai jis paryčiais 
grįždavo namo iš alubario.

***
Senmergė skambina į 

gaisrinę:
– Atvažiuokit greičiau, čia 

pro mano langą vyras lipa!
– Tai gal, ponia, jūs 

policijai skambinkit?
– Kokia policija, kvailiai 

jūs! Jam gi kopėčių reikia!
***
Susitinka alkoholikas 

ir narkomanas. Pastarasis 
giriasi:

– Suktinę surūkau, ir 
skraidau.

Alkoholikas:
– Duok ir man!
Surūko ir sako piktas:
– Tai kad aš niekur 

neskrendu.
Narkomanas pasikrapšto 

pakaušį ir konstatuoja:
– Gimęs šliaužioti, skristi 

negali.
***
Petriuką auklėja mama:
– Klausyk, tavo dėka aš 

visai pražilsiu. Kiekviena 
tavo išdaiga – papildomas 
žilas plaukas mano galvoje!

– Ir kas man aiškina?! 
Pažiūrėjus į močiutės 
smegeninę, man iš tavęs dar 
mokytis ir mokytis!

***
Kalbasi du verslininkai. 
– Ko tu toks liūdnas?
– Tai va, mano draugelį 

iš prokuratūros į kitą miestą 
perkėlę.

– Tai taip ir sakyk, kad 
nuvažiavo stogas.

***
Kalbasi du draugai:
– Tu kur atostogavai?
– Prie jūros. Vanduo, 

vaisiai, moterys. O tu kur?
– Kaime. Pelkė, agurkai, 

bobos.
***
– Petriuk, kada išsitaisysi 

matematikos dvejetą?
– Nežinau, mokytojos 

kompiuteris su slaptažodžiu.

Ieškokite 
prekybos centruose!

DIENOS 
KETUREILIS
KUO GARSĖJA
MŪSŲ MIESTAS?
Kuo garsėja mūsų miestas?
Nesakyk tik: „Pienas, sviestas...“
Žino giminės, kaimynai
Rokiškyje kur lobynai.

Nuo laikų senų seniausių
Moterys linksmai ten kniausias.
Jei rūbelis koks sudyla
Ten gali sutikt ir vyrą.

Ar tu biednas ar bagotas
Ar plonesnis ar pilvotas,
Dirbi „kike” ar „durnyne”
Rasi laimę „skuduryne”.

Patikėkit kokios dramos
Vyksta kartais prie „Humanos“.
Žmonės stumdos, mušas, siunta?
Reiškia gavo naują siuntą!

Panašiai ir su salonais
Galim būti čempionais.
Nors kirpyklų turim šimtą
Reik ten laukti eilę rimtą.

Parduotuvių irgi marios
Reik nepirkt turėti valios.
Kai „Lidl`iuką“ pastatys
Ilgos eilės greit nutys.

Greta Paliulionytė

AUGALAI

• Gal kas norėtų kviečių Artist 
sėklų. Tel. 8 618 60 325.  
Rokiškis
• Rankų darbo vazoną.  

Tel. 8 622 51 948. Rokiškis

BALDAI

• Rašomąjį stalą be stalčių. 
Raudonmedžio spalvos. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Už simbolinę kainą virtuvinę 

krosnelę. Tel. 8 601 11 061. 
Rokiškis
• Naujus, geros kokybės 
ventiliatorius. Reguliuojamas 
aukštis, pritaikysite pagal savo 
poreikius. Stabilus, tylus veikimas. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 628 77 888. 
Rokiškis
• Automatinę skalbimo mašiną 
Gorenje. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Tik kartą avėtus odinius batelius. 
Pirkta iš naujų. Dydis 36. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 621 95 444.  
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Gerai veikiantį Samsung muzikinį 
centrą. Trijų kompaktų radijas 
Auxs. Laidas, didelis garsas. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 647 27 902.  
Rokiškis
• Radijo imtuvą VEF - 214. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Lempinį radijo imtuvą Daugava. 
1957 m. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis


