
Nepriklausomas rajono laikraštis 2020 m. rusėjo 4 d., penktadienis Nr. 69 (744)

Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

UAB „ROKIŠKIO 
AUTOBUSŲ PARKAS”

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

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

Autobusų nuomos paslaugos.
Išorinė reklama ant keleivinių transporto priemonių.

Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt

www.rokiskiosirena.lt

Netradicinė Rugsėjo 1-oji: su kaukėmis 
ir be pirmokėlių palydų

2 p.

11 p.

Mamyčių turgelyje 
šeimos prekiavo 
ir pramogavo

Rokiškėnai jėgos trikovininkai – 
su medaliais

2 p.
Jokūbas Čypas iškovojo atkėlimo veiksmo aukso medalį. 

Asmeninio archyvo nuotr,

Progimnazija tęsia pradėtą tradiciją

2 p.

Naktį vėjas vartė medžius

2 p.

„Ananas blue“ – gražus 
vaisinio skonio pomidoras

3-4 p.

Liūdna Rugsėjo 1-oji: 
įsivaizduojantis 
žmogus

3 p.
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Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. atnaujinami tolimojo susisiekimo 
maršrutai:

Rokiškis-Vilnius 15.15 val.;
Vilnius-Rokiškis 19.55 val.;
Rokiškis-Kaunas 5.35 val. (S. nevažiuoja); 14.40 val.;
Kaunas-Rokiškis 10.00 val. (S. nevažiuoja); 19.15 val.;
Rokiškis-Panevėžys 12.00 val;
Panevėžys-Rokiškis 10.55 val. (S. nevažiuoja).
Informacija telefonu 8 458 52982 arba www.rokiskioap.lt

Keleivių dėmesiui,Netradicinė Rugsėjo 1-oji: su kaukėmis 
ir be pirmokėlių palydų

Karantinas keičia Rugsėjo 1-os-
ios tradicijas. Šventiniai rengi-
niai gerokai kupiūruoti: nebeliko 
tradicinių pirmokėlių, penktokų 
palydų į klases. Tačiau Juozo Tu-
mo-Vaižganto gimnazijos Senųjų 
rūmų bei „Romuvos“ padalinio 
abiturientai vis tiek surengė eise-
nas. Mokytojai neslėpė: nepaisant 
sudėtingų aplinkybių, jaunimas 
vis tiek nori šventės.

Mažėja mokinių
Dar praėjusiais metais Rugsėjo 

1-oji buvo viso miesto šventė. Į mo-
kyklas, nešini gėlėmis, traukė moks-
leivių būriai. Dabar gi srautai kiek 
išskirstyti, siekiant išvengti didelių 
susibūrimų. Štai Juozo Tumo-Vaiž-
ganto gimnazijos Senųjų rūmų šven-
tė prasidėjo 10 val. O prie to paties 
pastato, tik kitoje kiemo vietoje nu-
matyta Senamiesčio progimnazijos 
šventė – valanda vėliau.

Moksleiviai negalėjo būriuotis 
ten, kur sugalvojo. Kiekvienai klasei 
buvo skirtas jai pažymėtas plotelis. 
Be to, visiems privalomos kaukės.

Kai šventės vykdavo be apriboji-
mų, nebuvo taip matyti, kaip sparčiai 
mažėja mokinių mūsų mieste. Štai 
Senamiesčio progimnazijai skirto-
je kiemo dalyje sužymėti ploteliai 
penktoms – aštuntoms klasėms. Jų 
šiemet mokykla turės po dvi. Juozo 
Tumo-Vaižganto gimnazijos Senųjų 
rūmų padalinyje mokysis dvi kla-
sės devintokų, dvi dešimtokų, vie-
na vienuoliktokų ir dvi abiturientų. 
„Romuvos“ padalinyje šiemet trys 
abiturientų klasės (palyginti, šiemet 
išlydėtos keturios), o devintokų, de-
šimtokų ir vienuoliktokų yra po ke-
turias klases.

Apie tai nelinksmai kalbėjo ir 
mokytojai: miestas traukiasi, vaikų 
mažėja.

Prisiekė nauja prezidentė
Šventės scenarijus šiemet taip pat 

kitoks. Gerokai trumpesnė meninė 
dalis: abiejuose rūmuose šventė te-
truko vos pusvalandį. Neatsisakyta 
tik abiturientų eisenų. Kaip sakė mo-
kytojai, to pageidavo patys vaikai: 

Godai Gudgalytei direktorė Diana Guzienė įteikė Juozo Tižumo-Vaižganto gimnazijos Senųjų  
rūmų prezidentės regalijas.

„Romuvos“ padalinio moksleiviai giedojo „Tautišką giesmę“.     L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

nepaisant karantino, jie norėjo tikros 
šventės. O štai pirmokų, penktokų į 
klases šiemet vyresni moksleiviai 
nelydėjo.

Juozo Tumo-Vaižganto gimna-
zijos Senųjų rūmų gimnazistės pa-
sipuošė senomis uniformomis. Dvi 
klasės nuo ledo arenos pusės atėjo 
skambindamos varpeliu. Šiame pa-
dalinyje iki Rugsėjo 1-osios buvo 
savotiškas tarpuvaldis: buvusi pre-
zidentė Miglė Jakuntavičiūtė jau 
Vilniaus Universiteto studentė, o pa-
vasarį išrinkta Goda Gudgalytė dar 
neprisiekė. Po iškilmingos priesaikos 
ją prezidentės regalijomis papuošė 
gimnazijos direktorė Diana Guzienė. 
G. Gudgalytei buvo patikėta pakelti 
mokyklos vėliavą. Smagius palinkė-
jimus skaitė ir svajones simbolizuo-
jančius balionėlius skrydžiui paleido 
dvyliktokai.

Įspūdingai atliko himną
Juozo Tumo-Vaižganto gimnazi-

jos „Romuvos“ padalinyje taip pat 
plojimais sutikta abiturientų eisena. 
O Lietuvos himną moksleiviai gie-
dojo patys, pritariant gimnazistei, 
kuri grojo klarnetu. 

O štai Seimo nariui Raimundui 
Martinėliui ir merui Ramūnui Go-
deliauskui čia proginių kalbų niekas 
neleido sakyti: jiems teko išlaikyti 
improvizuotą šmaikščių klausimų 
egzaminą apie šunybes mokykloje, 
geras ir blogas patirtis.

Dvyliktokai devintokus, atėjusius 
iš Juozo Tūbelio progimnazijos, au-
klėjo: čia ne Tūbelis, šakotis nieks 
neleis. Ir kad žodžiai neskambėtų 
veltui, įteikė kiekvienai iš keturių 
klasių po šakotį.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Progimnazija tęsia pradėtą tradiciją
Rokiškio J. Tūbelio pro-

gimnazijos direktorius Ze-
nonas Pošiūnas su komanda 
sėkmingai tęsia pradėtą tradi-
ciją – aplankyti buvusius mo-
kyklos mokinius ir susipažinti 
su jų veiklomis. 

Progimnazijos taryba išva-
žiuojamuosius posėdžius jau 
darė pas Dalių Trumpą (AB 
Rokiškio sūris) ir pas Simoną 
Tuską (UAB Miškų ministeri-
ja). Šįkart svečius priėmė buvę 
mokyklos mokiniai Solveta ir 
Audrius Dagiai (UAB Laisvas 
vėjas). Jų sukurtas verslas vi-
siems gerai žinomas Rokiškyje 
ir už jo ribų. Šiuo metu įmonė 
valdo dvi Pipirini prekės ženklo 
picerijas Rokiškyje, tačiau pra-

Rokiškėnai jėgos trikovininkai – 
su medaliais

Šeštadienį, rugpjūčio 29-ąją, 
vyko klasikinės jėgos trikovės 
jaunių ir jaunimo Lietuvos čem-
pionatas. Varžytis dėl jo meda-
lių į Pravieniškes atvyko per 
50 sportininkų, atstovavusių 15 
komandų. Jėgos trikovės klu-
bas „Grizlis“ į varžybas dele-
gavo jaunimą: Vykintą Strungį 
ir Jokūbą Čypą. Jaunieji atletai 
nenuvylė: abu pasidabino čem-
pionato medaliais.

Abu rokiškėnai varžėsi jaunių 
grupėje. Svorio kategorijoje iki 66 
kg V. Strungys pritūpimo veiksmu 
iškėlė 122,5 kg ir šiame veiksme 
laimėjo sidabro medalį. Štangos 
spaudimo veiksme jo rezultatas – 
70 kg ir trečioji vieta. Atkėlimo 
veiksme – 110 kg ir taip pat tre-
čioji vieta. Bendrojoje sumoje V. 
Strungys surinko 302,5 kg ir lai-
mėjo bronzos medalį.

Svorio kategorijoje iki 74 kg 
Jokūbas Čypas pateko į labai kon-
kurencingą grupę. Apie tai, kaip 
sportininkas rengėsi šioms varžy-
boms, liudija tai, kad jis pwagerino 
visų veiksmų ir jėgos trikovės su-
mos rekordus. Taigi, J. Čypas pri-
tūpė su 132,5 kg sveriančia štan-
ga ir šiame veiksme buvo antras. 
Spaudimo veiksme jis priartėjo 
prie medalių pakylos: iškėlęs 72,5 
kg buvo ketvirtas. O kai atkėlimo 
veiksmui užsiprašė 170 kg svorio, 
Jėgos federacijos prezidentas pa-
juokavo, kad ant štangos uždėtų 
šimtu kilogramų daugiau. Į tai kiti 
sportininkai ėmė juokais šaukti, 
kad prezidentas supainiojo Jokūbą 
su vyresniuoju jo broliu Nojumi 
Konstantinu. N. K. Čypas ką tik 
baigė Juozo Tumo-Vaižganto gim-
naziją ir į Vytauto Didžiojo univer-

sitetą išvyko studijuoti geidžiamos 
specialybės – psichologijos. „Taigi 
matote, kad aukšti sportiniai pa-
siekimai netrukdo siekti ir mokslo 
aukštumų“, – sakė „Grizlio“ klubo 
atstovė Ala Sketerienė.

Atkėlimo veiksmu Jokūbas Čy-
pas iškėlė 170 kg ir buvo nepra-
lenkiamas. Jėgos trikovės sumoje 
surinkęs 375 kg, jis iškovojo čem-
pionato sidabro medalį. Pasak A. 
Sketerienės, po dviejų veiksmų tur-
nyrinės lentelės viršuje buvo labai 
ankšta. Tačiau sėkmę abiems atle-
tams lėmė mūsų „Grizlio“ koziris: 
atkėlimo veiksmas.

Klasikinės jėgos trikovės var-
žybos yra ypatingos tuo, kad jose 
atletai varžosi be specialiųjų apran-
gų. Specialioji apranga ne tik lei-
džia siekti geresnių rezultatų, bet ir 
mažina traumų riziką. Todėl „Griz-
lio“ auklėtiniai mieliau varžosi ją 
vilkėdami. „Tačiau šis čempionatas 
– faktiškai pirmosios rimtos varžy-
bos po karantino. Vadinasi, nelabai 
turėjome iš ko rinktis“, – sakė A. 
Sketerienė.

Ir ji pati pajuto karantino sun-
kumus. I Nacionalinės kategorijos 
arbitrė A. Sketerienė teisėjavo jau-
nių varžyboms. „Nuo 8 iki 17 val. 
ištisai sėdėti su kauke buvo labai 
sunku“, – sakė ji. 

Ir toliau jėgos trikovininkai ne-
bus lepinami varžybomis. Rugsėjo 
12-ąją numatomas klasikinės jėgos 
trikovės vyrų ir veteranų Lietuvos 
čempionatas Vilniuje. 

O spalio 3-4 d. jėgos trikovės 
sostine taps Rokiškis: čia rengia-
mas Lietuvos štangos spaudimo 
čempionatas.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

eityje, kaip pasakojo bendrovės direktorė Solveta Dagienė, buvo išsiplėtę į keletą 
miestų. Pipirini (buvusi Geltonasis submarinas) picos ir legendinis česnakinis pada-
žas buvo ir yra verslininkų vizitinė kortelė. Z. Pošiūnas džiaugėsi galėdamas orga-
nizuoti išvažiuojamuosius tarybos posėdžius pas buvusius mokyklos auklėtinius ir 
prasitarė, kad kitą kartą, ko gero, bus planuojama išvyka jau už Rokiškio ribų.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Naktį vėjas vartė medžius
Rugsėjo 3-sios naktį praslin-

kusi audra rajone vartė medžius. 

03:44 val. gautas pranešimas, 
kad Lašų g., Dagilių k., Kriaunų 
sen., ant važiuojamosios kelio da-
lies užvirtęs medis, užtverta viena 
važiuojamoji eismo juosta, kelią 
pavojų eismo saugumui. Atvykę 
ugniagesiai panaudojo grandininį 
pjūklą ir medį pašalino nuo va-
žiuojamosios kelio dalies. 

04:12 val. gautas dar vienas 
pranešimas, kad Dirvonų g., Juo-
zapavos k., Kriaunų sen., ant ke-
lio nuvirtusi didelė eglė. Atvykę 
ugniagesiai panaudojo grandininį 
pjūklą ir medį pašalino nuo va-
žiuojamosios kelio dalies.

Priešgaisrinės apsaugos
 ir gelbėjimo departamento 

Rokiškio priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos 

inform. 

Ieškokite prekybos 
centruose!
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BRYDĖS

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Liūdna Rugsėjo 1-oji: 
įsivaizduojantis žmogus

Rugsėjo 1-oji. Keista 
diena. Važiavome į Juozo 
Tumo-Vaižganto gimnazi-
jos Senuosius rūmus, o vė-
liau ir „Romuvosׅ“ padalinį 
tuščiomis miesto gatvėmis. 
Nebėra šurmulio. Neliko 
įvairaus amžiaus vaikų mi-
nios, nešinos kardeliais. 
Pirmokėlių, kurių mažas 
delniukas ištirpsta tvirto-
je dvyliktoko saujoje... Net 
policijos ekipažų prie perė-
jų nemačiau.

Dar liūdniau matyti vie-
tas, kurios mokyklų kie-
muose suskirstytos kla-
sėms. Štai Senieji rūmai. Po 
dvi devintokų, dešimtokų ir 
abiturientų klases. O vie-
nuoliktokų – kad ir didesnė, 
bet jau viena...

Prie tų pačių rūmų, tik 
truputį šoniau, sužymėtos 
vietos Senamiesčio pro-
gimnazijos moksleiviams: 
penktoms-aštuntoms kla-
sėms. Ir jų tik po dvi...

„Romuvos“ padalinyje irgi 
ne ką geresnė situacija. Kai kur 
po keturias, kai kur – po tris 
klases. Lyg ir gražiai atrodytų, 
jei ne vienas bet... šioje gimna-
zijoje vaikai ne tik iš Rokiškio 
miesto, bet ir pusės rajono...

Ir mokytojų būrelis retė-
ja... Valdžia sako, kad moky-
tojų trūksta. Nė velnio. Žinau 
kelis jaunus pedagogus, ieš-
kančius darbo. Su savaisiais 
mokytojais kalbuosi apie tai, 
kas neišvengiama. Apie drąs-
tišką reformą, kuriai, ko gero, 
mūsų rajono valdžiai neuž-
teks drąsos... Vėl iš tribūnų 
skambės graudžios raudos 
apie kaimo gaivinimui būti-
nas mokyklas. Nors nebeliko 
nei kaimų, nei mokyklų. „To-
kia ta politika“, – atsidūsta bi-
čiulis mokytojas. Kalbėti apie 
nutriušusius kabinetus, ištru-
pėjusius laiptus tokią dieną 
nesinori. Tam kartui proble-
mos bus užmaskuos kardelių 
po 0,49 Eur iš artimiausio 
prekybos centro šluotomis. O 
paskui akys įpras... Kaip au-
sys jau įprato prie pažadų.

Tėvų, paprastų rokiškė-
nų, namuose liūdna diskusi-
ja: per, berods, „Labo rytoׅ“ 
laidą rodė Vilniaus licėjaus 

laboratorijas. Direktorius gy-
rėsi, kad ne visi universitetai 
tokias turi... O mūsų, Rokiškio, 
vaikai... Sostinės ir provincijos 
dvyliktokų žinias tuoj ims skir-
ti šviesmečiai. Vilniečiai stu-
dijuos nemokamai mediciną, 
kitas prestižines specialybes. O 
mūsų vargo rajono, kurio dau-
gelis dirbančiųjų ne tik vaiką, 
bet ir katiną sunkiai beįstengia 
išlaikyti, žmonės gailiai atsidu-
sę krapštys paskutinį pinigėlį 
mokesčiui už studijas.

Su bičiule mokytoja Rug-
sėjo 1-ąją, belaukdamos mo-
kinių, diskutavome apie jos 
įspūdžius iš išvykos į vieną 
garsesnių Lietuvos provin-
cijos gimnazijų. Tą, kuri ir 
reitinguose gana aukštoje 
vietoje. Viešnagė jos tualete 
baigėsi trauma: įsibrėžė pirš-
tą į vinį durų staktoje. Kam 
vinis staktoje? Kabliukui 
užkabinti. Apskrities centro 
gimnazijoje. Ji pasakoja to-
liau: o tos apskrities mieste-
lio mokyklos renovacijai su-
kišta 3 mln. Eur: renovacijos 
pradžioje mokyklą lankė apie 
500 vaikų, dabar beliko vos 
šimtas... Aišku, kad greitai 
šitą grožį uždarys. Pasida-
rykime išvadas... Kaip sako 
vienas mano bičiulis: jei aš-
tuonias valandas žmogus 
prasėdi, dovanokit už stačio-
kišką grubumą, su vaizdu į 
tupyklos duris, tai anksčiau 
ar vėliau ir jo galvoje pasida-
ro tupykla. O mes svajojame, 
apie naujausiomis technolo-
gijomis grįstą valstybę.

Rugsėjo 1-oji – Moks-
lo ir žinių diena. Mokslo ir 
žinių, kurias devalvavome 
žemiau plintuso, atleiskite, 
grindjuostės. To iliustracijų 
dosniai pažėrė visagalė snu-
kiaknygė. Va vakar sostinės 
traukos centras blykstelėjo 
išmintimi. Kam tau, jaunoji 
dešimtoke, ta istorija? Geriau 
žinok, kas yra Kim Kardaš-
jan. Na, kas gi nežino Kim 
Kardašjan? Nors vienintelis 
jos nuopelnas, vėlgi, prašy-
čiau atleisti, tai yra, kaip pa-
sakytų mūsų garbieji senoliai 
aukštaičiai, užpakalis didumo 
sulig pečiadingšte. O šiuolai-
kiniam jaunimui pečiadingštė 
– tai jau iš mitologijos srities. 
O va Kim Kardašjan... Ir tai 
skelbia viena didžiausių ša-
lies įmonių. Kuri viešiesiems 
ryšiams skiria milijonus. Ir 
gauna va tokią kokybę, už 
kurią paskui reikia ilgai ir 
nuobodžiai atsiprašinėti.

Dar daugiau peno pa-
mąstymams suteikė vienos 
ponios postas snukiaknygės 
frilancerių (laisvai samdomų 
darbuotojų) grupėje. Ponia 
ieško vertėjų nuolatiniam 
darbui, versti reiktų iš rusų 
kalbos. Skelbimo tekstas 

būtų toks (kalba netaisyta): 
„Sveiki, ieškau pastovaus 
vertimu iš ru į lt. Kartais iš 
en į lt. Tekstukai nesudėtin-
gi 150..200 žodžių. Pradžiai 
reikia išversti kokius 50vnt. 
Galiu mokėti max po 2....2.5 
eur priklausomai nuo didumo. 
Darbas pastovus tad ir kainos 
ieškau atitinkamos“. Pateikia-
mas ir pavyzdys to, ką reiktų 
versti: „Cогласно данным 
Национального института 
статистики Испании (INE), 
опубликованным вчера, по-
казатель занятости гости-
ниц на Канарских островах, 
из-за ограничений, вызван-
ных коронавирусным кризи-
сом, упал в июне на 99,5%. 
Общее количество «ночёв-
ок», зарегистрированных в 
июне — 24508, что состав-
ляет минимальную часть от 
5,43 миллионов «ночёвок», 
зарегистрированных в том 
же месяце в 2019-м году. 
Такое снижение произошло, 
в том числе, за счёт умень-
шения количества отдыха-
ющих, которое сократилось 
на 98,7% — до 9998 в июне 
этого года — по сравнению 
с 812727 в том же месяце 
2019-го года.“ Tai viena iš 
dviejų pastraipų.

Du ar du su puse euro už 
tokio teksto vertimą... Kilus 
pasipiktinimui, minėtoji ponia 
pareiškė (vėlgi kalba netaisy-
ta): „Sveiki visi komentatoriai 
kurie komentuoja del kainos, 
paskaiciuokite kas gaunasi 
pavertus i menesini atlygi? 
Ar pinigus jums moketi bele, 
kad tik saukiat? 4straipsniai 
per val. (Ar 150 zodziu per 
15 min neimanoma isvetsti?) 
8 darbo val. 20 darbo die-
nu.2x4x8x20=1280“. O jei 
dar dirbtų visas 24 val., tai 
išvis uždirbtų „melejoną“ ti-
kriausiai. Per penkiolika mi-
nučių 2,5 Eur ir su kepure prie 
bažnyčios susirinkti galima.

Ir jūs, pamatę šiuos pavyz-
džius, rimtai norite, kad jūsų 
vaikai mokytųsi? Ar bereikia 
geresnių įrodymų, kaip mūsų 
visuomenėje vertinamos ži-
nios ir mokslas. Pagalvokite 
gerai, mieli užsakovai, prieš 
patikėdami darbus tokiems, 
atsiprašant, rangovams. Juk 
šitai mielai damai užsakovas 
tikrai ne 3 Eur už reklaminio 
straipsnio parengimą mokės. 
Ir pabandykit patys pasėdėti 
per valandą prie keturių tokių 
tekstų. Kuriuose yra, kad ne 
sudėtingiausia, bet visgi šio-
kia tokia terminija, kur skiria-
si dviejų kalbų stiliai, sakinio 
struktūra. Gal tada jau tikrai 
verčiau apie Kim Kardašjan 
skaityti, nei užsienio kalbą 
zubrinti? Juk naudos tiek pat 
– apvalus nulis. 

Į 4 psl.

TRIBŪNA

Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkui 
p. A. Stančikui
2020.09.01

Aš girdėjau prezidento Gitano Nausėdos pasakytus žodžius „jeigu mes matome kažkur yra 
neteisybė, kažkur yra priespauda, melas ir apgaulė, gąsdinimai, mes turime drąsiai atsistoti 
ir pasakyti: mes nesutinkame su tuo, mes remiame tuos žmones, kurie kovoja prieš tai.“ Po-
nas Andriejau, pirmininke, mane įklampino Nacionalinė žemės tarnyba į tokius „niekelius“ iš 
kurių negaliu „išlipti“. 2013 m. Rokiškio NŽT vadovas A. Šarka parašė man raštą, kad mano 
žemėje yra 3 sklypeliai, kuriuos galiu pirkti arba išnuomoti. Matyt aš iškirtęs karklynus pa-
dariau ariama žeme: 1,18 ha, 0,45 ha ir 0,3 ha. Sutikau pirkti 2 sklypelius. Ponas A. Šarka 
atsiuntė projektuotojus, atliko kadastrinius matavimus, sumokėjau apie 1,5 tūkst. litų, išleidau 
kelis šimtus matininkams ir staiga pranešė, kad nebeparduodama virš 1 ha. Bandžiau kreiptis į 
respublikinę NŽT, bet rezultatai nulis. Iš šitų Seimo narių kreipiausi į Seimo narį R. Martinėlį. 
Jis prižadėjo tą reikalą sutvarkyti, bet po metų pasakė, kad reikia kreiptis į teismą. Įkišau galvą 
į savivaldybės juristės kabinetą ir paklausiau ar gali padėti nusipirkti tuos 2 ubagiškus sklype-
lius. Ji atsakė, kad tokių kaimiečių neaptarnauja, tik valdininkus. Nuėjau pas advokatus, bet 
jie atsakė, kad šitokia byla su valdžia kainuos nuo 500 iki 1000 eurų. Tai ponas Andriejau šita 
versija su tais sklypeliais man kainuotų apie 2000 eurų. 

Ponas pirmininke dar liko  mėnuo iki šio Seimo pabaigos. Jeigu dar turite „jėgos“ padėkite 
ubagiškam ūkininkui ir NŽT įklampinimą ir pinigų išmelžimą. Paprašiau 4 kadencijas Seime 
buvusio, dabar dirbančio rajono mero padėjėjo Vytauto Saulio, bet jis prižadėjęs sutvarkyti tą 
reikalą, „įlindo į krūmus“ ir nebekelia telefono ragelio. Kokie mes niekšai pasidarėm vienas 
kitam. Juk aš jam padėjau rugsėjo mėnesį be egzaminų įstoti į Žemės ūkio akademiją, pakvie-
tus tarnauti sovietų armijoje vietoje tolimųjų rytų pasilikti Maskvoje. Jeigu man nebus galios 
prašyčiau padėti susigrąžinti išlaidas, kurias uždėjo NŽT ir atsisakau dirbti šitų sklypelių, nes 
aš moku dabar žemės nuomos ir žemės mokestį. 

 Laibgalių kaimas, kuriame gyvenu išliko, o gamyba sunaikinta Grakausko, Vagno-
riaus ir Landsbergio.

Mokytojas, agronomas, kolūkietis Vytautas ŠLIKAS
Tai yra originalus autoriaus tekstas.

„Rokiškio Sirena“ redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su išsakyta nuo-
mone. Skiltyje „Tribūna“ galite pasisakyti visi. 

Savo tekstą siųskite el. paštu reklama@rokiskiosirena.lt arba paprastu paštu 
Nepriklausomybės aikštė 12, Rokiškis

Užs. 1111

Užsitęsęs karantinas 
pakoregavo Rokiškio 
Mamų klubo veiklas. 
Įprastai birželio mėne-
sį organizuojamas Ma-
myčių turgelis šiais me-
tais surengtas prieš pat 
mokslo metų pradžią – 
paskutinį vasaros sekma-
dienį. Rokiškio mamų 
klubas tradiciškai pa-
kvietė šeimas ne tik par-
duoti, pirkti, mainyti ar 
dovanoti išaugtus drabu-
žėlius bei vaikų žaislus, 
bet ir kartu visiems pa-
pramogauti.

Nors renginio pradžio-
je apniukęs dangus nieko 
gero nežadėjo, praėjus 
geram pusvalandžiui lie-
tus aprimo, o Rokiškio 
krašto muziejaus parke 
jau klegėjo vaikų juokas 
ir vyko prekyba.

Surengtas jau šeštasis 
Mamyčių turgelis
Šių metų turgelis – jau 

šeštasis toks Mamų klu-
bo renginys. Kartu su jau 
įprastomis pramogomis, 
kasmet Mamų klubas pa-
siūlo šeimoms naujos, dar 
neišbandytos veiklos. Šių 
metų turgelyje prekiauti už-
siregistravo 25 mamos. Or-

ganizatorės sako, jog vasaros 
pabaigoje organizuodamos 
turgelį norėjusios pasiūlyti 
mamoms galimybę įsigyti šil-
tesnių, rudens sezonui tinkan-
čių drabužių, galbūt sulaukti 
ir prekiaujančių išaugtomis 
mokyklinėmis uniformomis.

Didesnis drabužėlių 
ir žaislų pasirinkimas
Kaip ir kasmet sulaukta 

daugiausiai prekiaujančių pa-
čių mažiausių drabužėliais ir 
žaislais. Sutiktos mamos sako 
pasigedusios vyresniems 
vaikams tinkančių drabužė-
lių. Ne mažai prekybininkų 
žaislus ir drabužius tiesiog 
dovanojo.

Pramogų zonoje 
veiklų pasirinkimas, 
konkursai, edukacijos
Apžiūrėjus turgelio zoną, 

šeimų laukė pramogos ir 
edukacijos. Prie mamų klu-
bo palapinės vyko ilgiau-
sių kasų ir „Bato skrydžio“ 
rungtis. Ilgiausių kasų sa-
vininke tituluota Goda. Jos 
palaidų plaukų ilgis siekė 
82 cm. Sunkų kareivišką 
batą beveik 10 metrų į tolį 
nusviedusi Kamilė iškovo-
jo pirmąją vietą. Prizininkai 
1-3 vietų nugalėtojai, apdo-

vanoti Mamų klubo diplo-
mais ir dovanomis.

Rokiškio krašto muzie-
jus šeimoms pasiūlė lauko 
žaidimų, o Mamų klubo 
draugų „IN and CO“ er-
dvėje norintys galėjo pasi-
gaminti po knygų skirtuką. 
Palankus oras buvo leisti 
didžiulius muilo burbulus, 
mėtyti kamuolius, o kan-
triausieji laukė, kol bus iš-
piešti veidukai.

Rokiškio STEAM cen-
tras siūlė pasimatuoti orga-
nizuojamas veiklas. Vaikai 
galėjo valdyti robotukus, 
žaisti žaidimus.

Pramogų „vinis“– 
putų šou
Bene laukiamiausia ir 

daugiausia dėmesio pritrau-
kusi pramoga – putų šou, 
nepaliko abejingų. Nuo pat 
pirmų Putų patrankos šū-
vių aikštelė prisipildė vai-
kų klegesio. Organizatorės 
sako, jog norėjusios bent 
vienos aktyvios pramogos, 
tad šiais metais batutą pa-
keitė Putų aparatas, ir pri-
duria – jog tokia pramoga 
įgyvendinta tik gauto papil-
domo projektinio finansavi-
mo dėka.

Enrika PAVILONIENĖ

Mamyčių turgelyje šeimos prekiavo 
ir pramogavo
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Startuoja devyni su Rokiškio miesto vietos veiklos grupe susiję projektai
Dar 2019 m. pradžio-

je džiaugtasi: Rokiškio 
miesto vietos veiklos gru-
pė gavo galimybę miesto 
plėtrą paskatinti maždaug 
860 tūkst. Eur. Pinigus 
rajono įmonių, įstaigų 
projektai galėjo gauti iš 
Europos socialinio fondo 
agentūros. Tačiau beveik 
pusantrų metų žinių apie 
projektus nebuvo. O štai 
dabar – puiki naujiena: 
startuoja net devyni pro-
jektai. Tarp jų kūrėjų: ir 
sporto, ir verslo klubai. 
Trečdalis pareiškėjų – 
miesto įstaigos: AB Ro-
kiškio komunalininkas, 
darželis-mokykla „Ąžuo-
liukas“ bei Socialinės pa-
ramos centras.

Teko pasistengti
Dėl tam tikrų nesklan-

dumų Rokiškiui grėsė pra-
rasti iš šios sumos apie 600 
tūkst. Eur, kuriais kitados 
taip skambiai džiaugta-
si. „Terminas projektams 
baigėsi pernai liepą. Taigi, 
nepanaudotas lėšas Vidaus 
reikalų ministerija galėjo 
imti ir paskirstyti kitiems 
rajonams“, – problemą dės-
tė rajono meras Ramūnas 
Godeliauskas. Jis atvirai 
prisipažįsta: teko, sutelkus 
jėgas, su mūsų rajone dir-
bančiais Seimo nariais ne 
vieną Vidaus reikalų minis-
terijos kabinetą aplankyti, 
prašyti, įtikinėti, įrodinėti 
kad šios svarbios lėšos būtų 
skirtos mūsų rajonui. Pavy-
ko jas išsaugoti.

Tuomet atėjo metas pro-
jektams. Šiuo metu parengti 
devyni projektai, kurių ben-
dra finansavimo suma sie-
kia 513 tūkst. Eur. 

Rajono meras neslepia: 
džiugu, kad net trys rajono 
įstaigos parengė svarbius ir 
jų bendruomenėms, ir mies-
tui projektus.

Projektai įvairūs
Kaip jau minėta, startuo-

ja devyni projektai. Igorio 
Skripkos įmonė imsis projek-
to „Amatų darbo įgūdžių ir 
patirties suteikimas Rokiškio 
miesto gyventojams. Į pro-
jekto veiklas bus įtraukta 30 
asmenų. 

UAB „Limfodemos cen-
tras“ vykdys projektą „Ro-
kiškio miesto bendruomenių 
sociokultūrinės integracijos 
didinimas“, į jo veiklas bus 
įtraukta 20 asmenų.

Rokiškio rajono savano-
rių ugniagesių draugija imsis 
projekto „Socialinių paslaugų 
teikimas Rokiškio mieste“, 
skirtą tarpininkauti ir padėti 
socialinę atskirtį patiriantiems 
žmonėms gauti jiems reika-
lingas socialines paslaugas, 
įskaitant ir socialinio trans-
porto paslaugą. 

Asociacija „Veiklus pilie-
tis“ projektu „Verslo anglų 
kalba“ sieks gerinti rokiškėnų 
konkurencingumą darbo rin-
koje, bus įtraukta 15 dalyvių.

Rokiškio verslo klubas 
projektu „Verslumo iniciatyvų 
skatinimas Rokiškio mieste“ 
rengs mokymus ir edukacijas, 
išvykas į sėkmingai veikian-
čias įmone jauniems versli-

ninkams. Planuojama į veiklas 
įtraukti 10 asmenų.

Sporto klubas „Viesulas“ 
parengė projektą „Žibinto 
šviesa!“ socialinėje laisvalai-
kio erdvėje Rokiškio mieste“. 
Projektas skirtas socialinę at-
skritį patiriančių vaikų ir jau-
nimo aktyvumo skatinimui, 
organizuojant aktyvaus lais-
valaikio veiklas.

Itin aktuali paslauga
AB Rokiškio komunalinin-

kas – viena iš rajono įmonių, 
parengusi itin aktualų projektą  
„Skalbyklos socialinių paslau-
gų plėtra ir socialinių gebėjimų 
didinimas Rokiškio mieste“. 
Projekto esmė: asmenys, kurie 
negali savo namuose moder-
niomis priemonėmis išsiskalbti 
skalbinių, galėtų tą padaryti 
AB Rokiškio komunalininko 
sukurtoje skalbykloje. Pasak 
įmonės direktoriaus Vidman-
to Maželio, jei projektas bus 
patvirtintas, po to seks viešieji 
pirkimai, ir jau apie Naujuosius 
metus būtų galima pradėti teik-
ti skalbimo paslaugą. Projekto 
vertė būtų kiek daugiau nei 64 
tūkst. Eur. Būtų nupirktos trys 
skalbyklės, trys džiovyklės, 
skalbinių lyginimo volas. Taip 
pat lentynos skalbiniams sudėti, 

kėdės skalbyklos lankytojams, 
kompiuteris. Pasak pašnekovo, 
skalbyklos veiklą prižiūrėsian-
tis darbuotojas mokys lankyto-
jus naudotis įranga. „Žmogus, 
atsineš purvinus skalbinius, 
išsineš švarius. Netgi skalbimo 
priemones suteiksime“, – sakė 
V. Maželis.

Užtikrinti informacijos 
pasiekiamumą
Socialinės paramos centras 

parengė projektą „Bendra-
darbiavimo ir informacijos 
sklaidos platformų kūrimas 
ir bendradarbiavimas Rokiš-
kio mieste“. Socialinės para-
mos centro direktorė Jolanta 
Paukštienė daug tikisi iš šio 
projekto, kurio biudžetas – 
beveik 130 tūkst. Eur. Esminė 
probema: rajono gyventojai 
yra nepakankamai informuoti 
apie socialines paslaugas. Iki 
šiol vykdytas jų viešinimas 
įvairiomis priemonėmis buvo 
fragmentiškas, nesuteikė vi-
sos informacijos apie paslau-
gas, nebuvo bendros sistemos 
apie viešojo sektoriaus ir ne-
vyriausybinių organizacijų 
siūlomas galimybes tiek visai 
rajono visuomenei, tiek so-
cialiai remtiniems žmonėms. 
Idėja ir paprasta, ir kartu sudė-

tinga bei ambicinga: sujungti 
visas įvairių institucijų veiklas 
į vieną informacinę sistemą. 
Ir netgi neapsiribojant mūsų 
rajonu, bet apimant ir regio-
nines, šalies mastu teikiamas 
paslaugas. Taip bus nuosekliai 
ir kryptingai formuojama, at-
naujinama ir patraukliai pa-
teikiama rajono visuomenei 
reikalinga informacija.

Ji bus teikiama moderniau-
siomis technologijomis: bus 
įsigyti du specialūs ekranai. 
Viename jų bus sukurta ir 
nuolatos transliuojama infor-
macija apie socialines paslau-
gas, sėkmės istorijas. Kitas 
bus interaktyvus: paslaugos 
gavėjas galės detaliai įsigilin-
ti, kokią paramą gali gauti.

Pasak J. Paukštienės, kal-
bama kur kas daugiau, nei 
tik apie informaciją. Kalba-
ma ir apie sunkų, sudėtingą, 
ne visuomet visuomenės dar 
pakankamai vertinamą soci-
alinio darbuotojo darbą. Ti-
kimasi, kad išaugs dėmesys, 
pagarba šiai taip reikalingai 
profesijai. Juk jie keičia žmo-
nių likimus. Apie gerąsias pa-
tirtis kalbės ir paskaitų ciklai, 
parengtos ir rajono visuome-
nei pristatytos sėkmės istori-
jos. „Projektas ir sudėtingas, 
ir novatoriškas, ir ambicin-
gas. Tačiau mes sunkių kelių 
nebijome. Džiaugiamės, kad 
galime apie savo darbą, savo 
paslaugas kalbėti visuomenei, 
ypač jaunimui, patraukliomis 
moderniosiomis technologijo-
mis“, – reziumavo pašnekovė.

Ugdys mažuosius
Rokiškio darželis- mokykla 

„Ąžuoliukas“ parengė projektą 
„Aš svarbus“. Jo tikslas – for-
muoti ir stiprinti vaikų sociali-
nes emocines kompetencijas, 
kurios lemtų tolesnę sėkmę: 
atsakingą elgesį visuomenėje, 
mažintų socialinę atskirtį. Be 
to, kaip socialinis partneris ši 
mokykla-darželis dar dalyvau-

ja ir jau minėtame projekte 
„Verslo anglų kalba“.  Darže-
lio-mokyklos „Ąžuoliukas“ 
direktorė Romualda Cegels-
kienė teigia, kad dalyvavimas 
projektuose šiai ugdymo įstai-
gai yra natūrali veiklos dalis. 
Vos tik atsiradus galimybėms, 
„Ąžuoliuko“ kolektyvas nuo-
latos ieško galimybių tobulin-
ti savo žinias bei įgūdžius, o 
jų dėka skleisti įgytas žinias 
rajono visuomenei. „Didžiuo-
juosi savo kolektyvu“, – teigė 
direktorė.

Pasak pašnekovės, vai-
kų ugdymas įgyja visai kitą 
reikšmę ir daug platesnes gali-
mybes, kai į ugdymo procesą 
įtraukiama visa šeima. Todėl 
projektas „Aš svarbus“ yra 
skirtas ne tik darželio-moky-
klos auditorijai, bet ir rajono 
visuomenei. Be to, numatyta, 
kad projekte iš viso dalyvių 
skaičiaus bus ne mažiau kaip 
pusė šeimų, patiriančių soci-
alinę atskirtį. Projekto veikla 
plati, tačiau didžiausias dė-
mesys bus skiriamas vadi-
namosioms „minkštosioms“ 
veikloms: socialinių įgūdžių, 
emocinių kompetencijų ug-
dymui. Ir tai nebus teorinės 
paskaitos. Veiklos praktiškos, 
įdomios, patrauklios. Jų metu 
darželį-mokyklą aplankys tie, 
kuriuos šeimos mato televizo-
riaus ekranuose, bus interak-
tyvios pamokos, edukacijos 
su animatoriais, daugybė kitų 
įtraukiančių užsiėmimų. Bus 
pasirūpinta ir dalyvių saugu-
mu: „Covid-19 problema vis 
dar aktuali, tad bus įsigyti 
lauko erdvėms pritaikyti sti-
kliniai kupolai, kuriuose reng-
sime užsiėmimus“, – sakė R. 
Cegelskienė.  Šio projekto 
vertė – beveik 21 tūkst. Eur.

Kitame projekte, „Vers-
lo anglų kalba“ dalyvaus 
„Ąžuoliuko“ bendruomenė: 
jaunos šeimos, kurios svajo-
ja kurti savo verslą, megzti 
ryšius. 

Rokiškio miesto vietos veiklos grupės projektams pavyko išsaugoti lėšas.
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Liūdna Rugsėjo 1-oji: įsivaizduojantis žmogus
Iš 3 psl.
Kai toks požiūris į kvalifi-

kuotą darbą, į įmonės įvaizdį 
(juk šitas tekstukas bus naudoja-
mas kažkokios turizmu besiver-
čiančios įmonės įvaizdžiui for-
muoti), belieka pasiūlyti tokiai 
samdytojai ir jos užsakovams 
pasinaudoti nemokama google 
vertėjo programa. Sutaupys ir 
tuos 2,5 Eur.

Kokia prasmė vaikus kažko 
mokyti, jei pats brangiausias 
turtas, civilizacijos variklis – 
žmogaus žinios ir protas – įver-
tinami dviem su puse euro? 
Mokiniai atvirai klausia: kam 
man trigonometrija, jei vis tiek 
svajojama išvažiuoti į užsienį ir 
ten kalti pinigus juodu nekvalifi-
kuotu darbu. Kol leidžia sveika-

ta. Nes namie kvalifikuotas įver-
tinamas kelis kartus mažiau. O 
kas vertintojai? Tie patys, kurie 
viename universitete baigę vie-
šųjų ryšių studijas, kiekviename 
sakinyje įvelia po gramatinę 
klaidą.

Įdomu tai, kad kiekvienai 
kartai žinios beturi vis mažes-
nę reikšmę. Štai mūsų sene-
liams, kurių šeimose iš šešių ar 
aštuonių vaikų tik vienas buvo 
leidžiamas mokytis, tai reiškė 
dvi galimybes. Arba mokaisi, 
arba visą gyvenimą turėsi žavų 
vaizdą, į, dovanokit, arklio uo-
degą. Ir jie mokėsi. Jie sukūrė 
tarpukario Lietuvos mokslą, 
kultūrą, ekonomiką. Mano tėvų 
karta motyvacijos mokytis turė-
jo mažiau. Nes sovietinė valdžia 

privalomai įdarbindavo kiekvie-
ną tinginį ir durnių. Apie darbo 
drausmę galima nekalbėti. Bet 
ir tada dar buvo galima tingų 
moksleivį pagąsdinti tuo, kad 
bus traktorininkas ar melžėja. 
Mano tėvų kartos svajonių pre-
kes moksleiviai įsigydavo iš 
lėšų, surinktų, pavyzdžiui, krau-
nant vagonus anglies. Įsivaiz-
duojate dabartinį šešiolikmetį, 
kuris norėdamas naujo paspir-
tuko, eina krauti vagonų? Mūsų 
kartai studijos reiškė galimybę 
dirbti ne fizinį, o protinį darbą. 
Atsivėrę užsieniai suniveliavo 
skirtingo išsilavinimo žmones: 
su diplomais ar be diplomų, ke-
lią į Anglijos, Švedijos ar Nor-
vegijos darbo rinką visi pradėjo 
tuose pačiuose ūkiuose ar sta-

tybose. Šiandieniniai jaunuoliai 
puikiai žino, kad jei ir nesimo-
kys, tai gerieji tėveliai vis tiek 
pasirūpins jų sočia šiandiena ir 
net rytdiena. Juk, prisipažinkite, 
kuris gi savo tinginį, parnešusį 
kokios matematikos neigiamą 
metinį įvertinimą, pasiųstų bent 
jau vasarą padirbėti fabrike, 
paravėti kilometrines runkelių 
vagas ar krauti tų pačių anglies 
vagonų.

Šiandien žiniasklaidos eks-
pertai teigia: jaunas žmogus 
sutelkti dėmesį bemoka 5-7 
sekundėms. Ne valandai, ne 
minutėms, o sekundėms! O da-
bar įsivaizduokite sau 8-12 val. 
pamainą įtempto, atidaus darbo, 
kad ir sekant kokio nors sūrio 
gamybos procesą. Ir žmogų, ku-

ris jį kontroliuoja, tegalėdamas 
susikaupti 5-7 s? Apie kokią 
aukštųjų technologijų šalį mes 
ruošiamės kalbėti? O juk pama-
žu šita miela liaudis jau pildo 
darbo rinką. Kaip jūs manote, 
kokio amžiaus žmogus sukūrė 
tą nuostabią reklamą su Kim 
Kardašjan? Tiksliai ne keturias-
dešimtmetis.

Vienas mano bičiulis teigia, 
kad norint įžeisti šiandieninį 
žmogų, reikia jį kažko pamoky-
ti. Garantuotai ilgam užsirauks. 
Nes jam jau seniai nebegėda 
viešojoje erdvėje rašyti su klai-
domis, neišmanyti elementarių 
dalykų. Negėda prisipažinti, 
kad negali perskaityti ilgesnio 
nei trys sakiniai teksto. Sudėki-
me į vieną krūvą tuštėjančias, 

apleistas miesto mokyklas. Nu-
vertintus mokslą ir žinias. Ir ką 
turime? Stagnuojančią visuo-
menę. Štai kiek metų pezama 
apie mokytojo profesijos presti-
žą. Ar pastebėjote vieną įdomų 
niuansą? Iki rinkimų liko vos 
daugiau nei mėnuo. Kuri partija 
iš esmės pasiūlė, kaip tą pada-
ryti? Visi sakom, mūsų švieti-
mui jau seniai ragai ir kanopos. 
O kur idėjos, kaip tai pakeisti? 
Čia ne snukiaknygė, vėliavėlės 
ant nuotraukos neužklijuosi. Ko 
gero, su tomis reformomis netgi 
nereikia skubėti. Geriau nieko 
nedaryti ir palaukti, kol pro-
blema išsispręs pati: matema-
tikos valstybinio egzamino 
neišlaikys nebe 30, o 70 proc. 
abiturientų.



5 psl.  2020-09-04

Nepriklausomas rajono laikraštis

Rokiškio rajono savivaldybės 
administracija skelbia atranką į 
Juridinio ir personalo skyriaus 
pakaitinio vyriausiojo specialisto 
(personalui) pareigas iki grįš laikinai 
negalintis eiti šių pareigų darbuotojas, 

(darbuotojas pagal darbo sutartį (1 pareigybė, 
A2 lygis)), pastoviosios dalies koeficientas nuo 
5,71 iki 6,93 (pareiginės algos baziniais dydžiais, 
priklausomai nuo profesinio darbo patirties 
(metais).

Išsamesnė informacija Rokiškio rajono 
savivaldybės interneto svetainėje adresu http://
www.rokiskis.lt. 

Užs. 1108

Jau nuo rugsėjo 7 dienos kviečiame pradėti naująjį 
šokių bei sporto sezoną su daugumai jau puikiai 
pažįstama trenere Inga! 

Laukiami ir naujokai, ir pažengusieji. Tiek 
grupinės, tiek asmeninės treniruotės vyks šokių, 
sporto ir sveikatingumo sudijoje „DANCE&POWER 
fitness studio“, prekybos centre „Arabela“, 
Nepriklausomybės a. 31A, Rokiškyje. 

Daugiau informacijos telefonu (8-674) 41104. 

Rokiškio rajono kūno kultūros ir 
sporto centras nuo rugsėjo 3 d. renka 
naujas grupes:

Krepšinis
2013 m. gimusių berniukų grupė (treneris Arnas 

Juškevičius tel. 862620485)
Treniruotės pirmadienį, antradienį, ketvirtadienį 

nuo 17.30 val. ,,Romuvos padalinio sporto salėje 
(Taikos g.  17, Rokiškis).

2011 – 2012 m. gimusių berniukų grupė (treneris 
Arnas Juškevičius tel. 862620485)

Treniruotės pirmadienį, antradienį, ketvirtadienį 
nuo 14.30 val. Rokiškio kūno kultūros ir sporto 
centro salėje ( J. Basanavičiaus g. 3 , Rokiškis)

Plaukimas
2013 – 2014 m. gimusių mergaičių, berniukų 

grupė (treneris Kęstutis Buinickas, tel. 861144717)
Treniruotės pirmadienį, ketvirtadienį nuo 15.30 

val. Rokiškio baseine ( Taikos g. 21 , Rokiškis).
Dar yra vietų į NVŠ plaukimo grupes (treneris 

Paulius Mališauskas, tel. 862133658)
Ledo ritulys
2011 m. ir jaunesni berniukų grupė (treneris 

Audrius Deksnys, tel. 868693768)
Treniruotės pirmadienį, trečiadienį, penktadienį 

nuo 16.00 val. J. Tumo – Vaižganto gimnazijos 
sporto salėje (M. Riomerio g. 1, Rokiškis).

Kviečiame apsilankyti!

AUGALAI

• Kolonines tujas gyvatvorei. Tujų 
aukštis 1-1,2 m. Kaina 2 Eur.  
Tel. 8 615 55 635. Kupiškis
• Hortenzijų, šilauogių ir įvairių 
augalų sodinukus.  
Tel. 8 677 15 010. Rokiškis
• Ekologiškus rugius duonai bei 
pašarui. Galiu sumalti ir atvežti. 
Tel. 8 609 95 180. Rokiškis
• 20 maišų avižų-vikių mišinio. 
Maišo kaina 3 Eur.  
Tel. 8 625 44 940. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Dviejų kaitviečių elektrinę viryklę 
su orkaite. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 672 36 117. Rokiškis
• Siuvimo mašiną.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• 600 l talpos pieno šaldiklį.  
Tel. 8 618 56 671. Rokiškis
• Veikiantį šaldytuvą.  
Tel. 8 699 61 320. Rokiškis
• Skalbimo mašiną AEG. Sena, 
bet gerai veikianti, yra džiovinimo 
funkcija, trumpas skalbimas, 1400 
apsukų. Tel. 8 646 81 861.  
Rokiškis
• Trifazį grūdų malūną.  
Tel. 8 684 70 346. Rokiškis
• Adapterį su USB jungtimi. 
Techniniai duomenys: srovės 
įėjimas: 230V-50Hz. USB, 
išėjimas: 5V/2,1A. Išėjimo srovė: 
230V/16A su įžeminimo kontaktu. 
Kaina 9 Eur. Tel. 8 686 20 474. 
Rokiškis
• Vandens siurblį-hidroforą. Kaina 
25 Eur. Tel. 8 606 79 526.  
Rokiškis

DOVANOJA

• Geriems žmonėms dovanojame 
prancūzų buldogų kalytę, labai 
draugiška ir meili. Rokiškio mieste 
ir rajone.  Tel. 8 616 02269.  

Tel. 8 616 02 268. Rokiškis
• Dovanoju stalus - žurnalinį ir 
didelį. Tel. 8 688 88 401.  
Rokiškis
• Dovanoju kačiuką, 2,5 mėn. Daro 
reikalus į dėžutę. Tel. 8 675 72 055. 
Rokiškis
• Dovanoju žurnalus Stilius.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Dovanoju sekciją ir žurnalinį 
staliuką. Pasiimti patiems. 
Rokiškis. Tel. 8 675 22 562. 

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Dėvėtą striukę, nešioti ūkyje. 
Kamufliažinė. Kaina 18 Eur.  
Tel. 8 686 20 474. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Skubiai avių šeimynėlę. Dvi avys 
ir dvi jauniklės, atvestos sausį. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 611 23 619. 
Rokiškis
• Mėsinių veislės paršelius.  
Tel. 8 683 08 310. Kupiškis
• Kaimiškai augintą kiaulę.  
Tel. 8 645 32 525. Biržai
• Juodmargę, mišrūnę telyčią. 15 
mėnesių, nesėklinta, svoris 400 kg. 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 625 44 940. 
Rokiškis
• Veršingą telyčią, veršiuosis spalio 
mėnesį. Tel. 8 627 08 628.  
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau pagalbinio darbuotojo 
darbo. Svarbiausia, kad būtų 
nuolatinis. Tel. 8 680 90 181. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Turiu B, Tr1, 

Tr2, Sz kategorijų traktorininko 
pažymėjimą. Tel. 8 629 61 619. 
Rokiškis
• Ieškau darbo Rokiškyje, 
Juodupėje. Tel. 8 676 90 764. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu pjauti malkas, 
kapoti  prižiūrėti sodybą bei kitus 
įvairius darbelius. Kupiškis.  
Tel. 8 641 69 409. Kupiškis
• Ieškau bet kokio darbo.   
Tel. 8 646 51 495. Rokiškis
• Ieškau papildomo darbo po 3 
dienas. Domina įvairūs darbai, 
griovimo, malkų tvarkymo ir kiti. 
Tel. 8 645 60 405. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Skemų SGN siūlo darbą 
kirpėjui/ai. Paslaugos gavėjai – 
socialinės globos namų gyventojai. 
Terminuota darbo sutartis. 
Aprūpiname darbui reikalingomis 
priemonėmis. Organizuojame 
atvežimą į/iš darbo (Rokiškis, 

Obeliai). Kreiptis tel. 8 458 73824, 
8 615 58 169. 
• Reikalingi du darbininkai 
pagalbiniams darbams (griovimo 
darbai, medžiagų nešiojimas). 
Darbas nuo 8 iki 17 val. darbo 
dienai - 30 Eur žmogui.  
Tel. 8 624 56 388. Rokiškis
• Reikalingas rangovas, paruošti 
projektą ir apsodinti mišku 3 ha 
plotą pagal ES paramą. Obelių sen. 
Tel. 8 677 79 571. Rokiškis
• Siūlome darbą statybininkams. 
Atlyginimas nuo 800 Eur į rankas. 
Tel. 8 646 04 035. Rokiškis
• Reikalingi meistrai, kurie galėtų 
surinkti dušo kabiną.  
Tel. 8 686 99 812. Rokiškis
• Reikalingas meistras, sumūryti 
rūsį iš akmenų. Tel. 8 698 13 122. 
Rokiškis
• UAB Daivida reikalingas 
autokrautuvo vairuotojas. Kaina 
650 Eur. Tel. 8 686 94 750. 
Rokiškis
• Kavinė Rokiškio miesto centre 
ieško virėjo (-os). Patirtis  - didelis 
privalumas. Kreiptis nurodytu 
telefonu. Tel. 8 699 58 377. 
Rokiškis

KITA

• 1000 l plastikinį konteinerį. Tinka 
įvariems skysčiams. Kaina 65 Eur. 
Tel. 8 615 60 138. Rokiškis
• Įvairaus dydžio kampuočius, 
metalinius strypus, cinkuotus 
vamzdžius 8 cm skersmens, senas 
nenaudotas grindų lentas, senovines 
molines naudotas plytas.  
Tel. 8 612 21 255. Rokiškis
• Dvipusius pledus. 210x160 cm. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 610 49 507. 
Rokiškis
• Vežimėlį. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis

• Dujų balioną. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Sauskelnes suaugusiems Tena. 
Tel. 8 688 88 401. Rokiškis
• Pašarines bulves. Galiu atvežti. 
Tel. 8 683 50 716. Rokiškis
• Naktines užuolaidas, 2,40x3,30 
m. ir užklotą dvivietei lovai. Kaina 
17 Eur. Tel. 8 610 49 507.  
Rokiškis
• Linines ir medvilnines senovines 
austas lovatieses. Tel. 8 628 04 586. 
Rokiškis
• 450 l oro resiverį.  
Tel. 8 611 31 645. Rokiškis
• Dviračių laikiklį, kabinamą ant 
automobilio kablio.  
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• Naują, medinę pirtį.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Malkas. Minimalus kiekis 20-30 
erdv. m. Turim juodalksnio, beržo, 
pušies. Išsamesnė informacija 
telefonu. Tel. 8 610 79 195. 
Rokiškis
• 5 kub. m talpos smaluotą cisterną. 
Galima kasti tiesiai į žemę ir 
naudoti kanalizacijai. Kaina 

derinama. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 626 29 028. Rokiškis
• Orinį šautuvą. Naujas, naudotas 
kelis kartus saugos patikrai, su 
optika. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 607 33 201. Rokiškis
• Sausas, skaldytas malkas. Malkos 
įvairios, atvežu. Tel. 8 612 20 251. 
Rokiškis
• Reaktyvinės elektros energijos 
skaitiklį. 380 V, 5A. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Du trifazius elektros kirtiklius. 
100A ir 250A. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Lankstų, varinį kabelį 4x16, 4 m. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Bokštinės vandens siurblinės 
valdymo skydą. 380 V, iki 20A. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Trifazį grūdų malūną. Variklis 4 
kW. Pridedu magnetinį leistuvą. 
Kaina 280 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Naudotus, magnetinius paleidėjus 
PME-211. 380 /230V, 25A.  



6 psl.

Nepriklausomas rajono laikraštis

 2020-09-04

Vežame žemę, 
gruntą. 

Tel. (8-677) 78512

Žemės kasimo darbai 
mini ekskavatoriumi. 

Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Trifazius elektros automatus. AE 
tipo 63A - 1 vnt, 25A - 2 vnt. Kaina 
5 Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Geros būklės stogo bagažinę su 2 
raktais ir Thule laikikliais.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Rąstus. Egliniai, 20 kub. m. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Tel. 8 610 79 195. Rokiškis
• Dar nenuskintus, ekologiškus 
pomidorus. Įvairių rūšių po 1,30 
Eur. Tel. 8 675 38 370.  
Rokiškis
• Naują navigaciją Tomtom 25 Star. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 698 31 695. 
Rokiškis

PASLAUGOS

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

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

Informuojame žemės sklypų  Nr.7335/0003:19 ir 
Nr.7335/0003:268, esančių Kalvių k, Kamajų sen., 
Rokiškio r. savininkus ir savininkų paveldėtojus, kad 
R.Barono žemėtvarkos darbų įmonės matininkas 
Eugenijus Mikulėnas (kvalifikacijos pažymėjimo 
Nr.2M-M-328) 2020-09-21d. 10 val. vykdys žemės 
sklypo (kadastro Nr. 7335/0003:32), esančio Kalvių 
k, Kamajų sen., Rokiškio r., ribų ženklinimo darbus. 

Prireikus išsamesnės informacijos, 
prašome kreiptis į R. Barono žemėtvarkos įmonės
atstovą E.Mikulėną, adresu Taikos g.5, Rokiškis,

el. paštu kavolzeme@parok.lt. 
arba telefonu 861295721; 861295720.

• Pirksiu vyrišką elektrinį dviratį. 
Tel. 8 612 21 255. Rokiškis
• Perku įvairias plokštes, 
mikroschemas, tranzitorius, 
kondensatorius, reles, magnetinius 
leistuvus, skaičiavimo-matavimo, 
telekomunikacijų techniką, 
kompiuterius, jungtis, kontaktus, 
oscilografus, dažnometrius, 
savirašius, racijas ir kt. Pasiimu iš 
namų. Tel. 8 606 84 377.  
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Domicelės daržovių ūkio, 
šviežias, ekologiškai augintas 
bulves Vineta. Patogūs maišeliai 
po 10 kg. Maišelio kaina 5 Eur. 
Pristatome nemokamai  į Rokiškį 
ir aplink, didesnį kiekį ir į visą 
Rokiškio rajoną. Skambinkite tel. 
862863811. 
• Ekologiškai užaugintas 
valgomąsias bulves. Nemokamas ir 
greitas pristatymas į sutartą vietą. 
Tel. 8 683 50 716. Rokiškis
• Belukštes avižas pašarams.  
Tel. 8 656 80 743. Rokiškis
• Bulves Vineta. Yra apie 10 maišų, 
apytiksliai po 45 kg, galiu pristatyti 
Rokiškyje. Kaina 17 Eur.  
Tel. 8 614 33 552. Rokiškis
• Mažus, nekondicinius žieminius 
česnakus, kaina tik 1,5 Eur/kg. 
Česnakai tinka marinavimui, 
raugimui ar greitam vartojimui. Į 
Rokiškį pristatome nemokamai. 

Skambinti 8 628 63 811, 8 662 39 
632. Rokiškis
• Žieminius česnakus. Dideli 3 Eur/
kg. Vidutiniai 2 Eur/kg. Maži 1,5 
Eur/kg. Šestadienį prekiausime 
žieminiais česnakais turguje prie 
stoties. Yra galimybė pristatyti į 
namus Rokiškio mieste. Turime 
didelį kiekį. Tel. 8 647 18 050. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Naują telefoną Xiaomi Redmi 
Note 9 pro. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 648 14 785. Rokiškis
• Mažai naudotą, be jokių defektų, 
su apsauginiu stikliuku telefoną 
Samsung Galaxy A10. Su visais 
priedais. Obeliai. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 646 51 495.
• Mažai naudotą, gerai prižiūrėtą 
telefoną Redmi Note 6 Pro. (Rose-
Gold). Dedamos 2 SIM kortelės 
ir mikro SD kortelė. 4 RAM, 64 
GB vidinė atmintis. Atrakinimas 

pirštų antspaudais. Dovanų naujas 
stikliukas. Dėžutė. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 601 14 335. Rokiškis
• Naudotą mobilųjį telefoną 
Huawei P9. Pirktas 2016 m. Kaina 
90 Eur. Tel. 8 618 56 671. 
 Rokiškis
• Samsung S8 telefoną. Skilęs 
priekinio stiklo šonas. Veikia gerai. 
Pilnas komplektas. Kaina 90 Eur. 
Tel. 8 670 11 657. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Geros būklės pianiną Ryga. 
 Tel. 8 600 38 897. Rokiškis
• 80 bosų vokišką akordeoną. Kaina 
85 Eur. Tel. 8 618 33 617.  
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 20 a sklypus Jakšto ir Janulionio 
gatvėse. Visos komunikacijos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis

• Įvairių dydžių namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos. Graži 

vieta, geras susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė. Tel. 8 657 75 999. 
Rokiškis
• Sodo namą. Apšiltintas, 
plastikiniai langai, naujas stogas, 
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Ieškokite  prekybos centruose!
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05 05:05 Tarnauti ir ginti

06:00 Himnas
06:02 Daiktų istorijos
06:55 Klausimėlis
07:15 Koni ir draugai
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
11:45 Japonijoje su Sue 
Perkins
12:40 Nepaliesta Korėja
13:35 Jaunasis 
Montalbanas
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Žinios
18:00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės
18:30 Vakaras su Edita
19:30 Stiliu
20:30 Panorama
21:00 Dainuok su manim

22:40 Tobulas vyras
00:00 Greiti ir įsiutę 7
02:15 Eteris
04:05 Jaunasis Montalbanas

05:55 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai
06:30 Kempiniukas Plačiakelnis
07:00 Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai
07:30 Supermergaitės
08:00 Kitsy
08:30 Virtuvės istorijos
09:00 Gardu Gardu
10:00 Tėvų darželis
10:30 Būk sveikas! 
11:00 Penkių žvaigždučių 
būstas 
11:30 Būk profesionalas
12:00 Delfinai iš arti
13:05 Drakoniuko Riešutėlio 
nuotykiai. Atostogos džiunglėse
14:50 Daktaras Dolitlis 3

16:45 Ekstrasensų mūšis 
18:30 TV3 žinios 
19:30 galvOK
21:00 Mano meilė 
karantinas 
22:00 Pasaulis priklauso tau
00:00 Pabudimas
02:05 Seklys
03:35 Nuodėmių miestas 2
05:20 Einšteinas

06:25 Stivenas Visata 
07:10 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas 
07:35 Ogis ir tarakonai
07:55 Monstrai prieš ateivius 
08:25 Tomo ir Džerio šou 
08:55 Neramūs ir triukšmingi 
09:25 Tinginių miestelis 
09:50 Alvinas ir burundukai 3
11:35 Tavo, mano ir mūsų
13:25 Ponas Bynas 
13:55 Žiedų valdovas. 

Karaliaus sugrįžimas
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Džiumandži: sveiki 
atvykę į džiungles
21:50 Gelbėtojai
00:10 Socialūs gyvūnai
01:45 Vaikis ant ratų

06:00 Geriausi šuns draugai 
07:00 Pričiupom! 
07:30 Juodasis sąrašas 
08:30 Pričiupom! 
09:00 Sveikatos kodas
10:00 Geriausi šuns draugai 
10:30 Didieji gyvūnai.
 Paskutiniai milžinai 
11:30 Pričiupom! 
12:00 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai 
13:00 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai 
14:00 Pragaro virtuvė 

15:00 Reali mistika 
16:05 Ekstrasensai tiria 
18:20 Pavojingi kaimynai 
19:30 Jūrų pėstininkai 
20:30 Juodasis sąrašas 
21:30 Pražūtingos gelmės
23:45 Naujoji karta Z
01:50 Mirtinos žaizdos

05:35 Pagaliau savaitgalis
06:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
07:20 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje“ 
07:55 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
09:00 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras „BUSHIDO 
KOK 2020"
09:30 Kaip gyveni? 
Ačiū, Vilniuje
09:45 Keliauk su reporteriu
10:00 Vantos lapas

10:30 Pagaliau savaitgalis
11:00 Grilio skanėstai
12:00 „Netikėtas teisingumas“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 Pinigų karta
17:00 Gyvenimas
18:00 Žinios
18:30 Pagaliau savaitgalis
19:00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi
20:00 Žinios
20:30 „Aikštė”
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
00:00 Grilio skanėstai
01:00 „Netikėtas teisingumas“ 
02:50 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
04:20 Laikykitės ten
05:00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi
05:40 Vantos lapas
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6 06:00 Himnas
06:02 Vartotojų kontrolė
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis
08:00 Gyventi kaime gera
08:30 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite
09:00 Hanso Kristiano 
Anderseno pasakos. 
Princesė ant žirnio 
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Gamina vaikai
12:00 Mėlynoji planeta 2
12:50 Serengetis
13:50 Puaro
15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Bloga mergaitė
17:00 Piniginės reikalai
17:30 Žinios

18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“
21:30 Paniurėlis Olafas
23:00 Kino žvaigždžių alėja. 
Mano priešų akivaizdoje
00:40 Mėlynoji planeta 2
01:30 Auksinis protas
02:45 Erdvės menas
03:15 Tobulas vyras 
04:30 Puaro

05:20 Einšteinas
06:30 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:00 Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai 
07:30 Supermergaitės 
08:00 Kitsy
08:30 Svajonių ūkis 
09:00 Sveikata.lt 
09:30 La Maistas 
10:00 Pasaulis pagal moteris 

09:35 Visa tiesa apie
 ryklį
11:25 Nuotakų karai
13:15 Policijos akademija
15:15 Mano žmona - ragana
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Tobulas pasimatymas
21:45 Kurjerė
23:45 Merė. Laivo prakeiksmas
01:25 Socialūs gyvūnai

06:30 Lietuvos galiūnų 
čempionatas. I etapas. 
Žagarė
07:30 Juodasis sąrašas
08:30 Tauro ragas
09:00 Lietuvos galiūnų 
čempionatas. II etapas
10:00 Geriausi šuns draugai 
10:30 Didieji gyvūnai. 
Paskutiniai milžinai 
11:30 Pričiupom! 
12:00 Velniški Stivo Ostino 

išbandymai
13:00 Gordono Ramzio 
virtuvės košmarai. 
Revizija
14:00 Pragaro virtuvė 
15:00 Reali mistika 
16:05 Ekstrasensai tiria 
18:20 Pavojingi kaimynai
19:30 Jūrų pėstininkai 
20:30 Juodasis sąrašas 
21:30 Legendų biuras 
22:40 Sūnus paklydėlis 
23:40 Fargo
01:35 Pražūtingos gelmės

05:40 Vantos lapas
06:00 „Aikštė”
07:30 Pinigų karta
08:00 Pagaliau savaitgalis
08:30 Kaimo akademija
09:00 Kryptys LT
09:30 Kaip gyveni? 
Ačiū, Vilniuje
09:45 Keliauk su reporteriu

10:00 Šiandien kimba
11:00 Partizanų keliais
11:30 Krepšinio pasaulyje 
12:00 „Netikėtas teisingumas“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 „24/7“
17:30 Nauja diena
18:00 Žinios
18:30 Kryptys LT
19:00 Gyvenimas
20:00 Žinios
20:30 „Paprastas prezidentas”
21:30 „24/7“
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
00:00 Šiandien kimba
01:00 „Netikėtas teisingumas“
02:50 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
04:20 Laikykitės ten
05:00 Kaimo akademija
05:20 Mažos Mūsų Pergalės
05:30 Šiandien kimba

11:00 Svajonių sodai
12:00 Žalioji byla 
12:30 Grufas
13:05 Nimės sala
15:00 Asteriksas olimpinėse 
žaidynėse
17:25 Tai – mes
18:30 TV3 žinios
19:30 X Faktorius. 
Žvaigždės
22:00 Naktis patrulinėje 
mašinoje
00:15 Šelmis-1. Žvaigždžių 
karų istorija
02:45 Pasauilis priklauso tau
04:25 Einšteinas

06:35 Stivenas Visata 
07:20 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas
07:45 Ogis ir tarakonai 
08:05 Monstrai prieš ateivius 
08:35 Tomo ir Džerio šou 
09:05 Pabaisiukas Bansenas 
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Alpių detektyvai
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė
13:00 Beatos virtuvė
14:00 Žinios
16:30 Kūrybingumo 
mokykla
16:45 Seselė Beti 
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Zachor. Atsimink
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Babilonas Berlynas 3 
23:55 Alpių detektyvai
00:40 Keliai. Mašinos. 

Žmonės
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Zachor. Atsimink
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 LRT forumas
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Tarnauti ir gint

06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai
06:55 Elena iš Avaloro
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Svajonių sodai
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Palaužti sparnai
12:00 Tikroji žvaigždė
13:00 Parduotas gyvenimas
14:45 Kenoloto
14:47 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios

19:30 Karštai su tv3.lt
20:30 Moterys meluoja geriau
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Šventoji žemė
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Šventoji žemė
00:05 Majų baikerių klubas
01:30 Einšteinas
02:20 Tironas
03:20 Ką mes veikiame 
šešėliuose
03:55 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai
04:20 Ekstrasensų mūšis

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

 Lietuva
17:30 Stebuklas
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki....
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios 
22:30 Sąskaitininkas
01:00 Mirtinas ginklas
01:50 Kurjerė
03:25 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
05:00 Kalnietis

06:30 CSI. Majamis
07:25 Mano virtuvė 
geriausia 
08:35 Nepataisomi
09:35 Ekstrasensai tiria 
10:35 Kobra 11
11:35 Reali mistika 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės
13:35 Mano virtuvė 
geriausia 
14:55 Nepataisomi

16:00 Ekstrasensai tiria 
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11
18:30 CSI. Majamis
19:30 Kondoras
20:30 Pričiupom! 
21:00 Sukilimas
22:45 Jūrų pėstininkai
00:40 Legendų biuras
01:40 Sūnus paklydėlis
02:25 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05.30 Šiandien kimba
06.30 Kaimo akademija
07.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
08.00 Pinigų karta
08.30 Pagaliau savaitgalis
09.00 Kaimo akademija
09.30 Partizanų keliais
10.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
11.00 „Reali mistika“ 
12.00 TV parduotuvė
12.15 Kaip gyveni? 

Ačiū, Vilniuje…
12.30 Kaimo akademija
13.00 Nauja diena
14.00 „Paslaptys“
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“
21.30 „Paslaptys“ 
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
00.30 „Reali mistika“ 
01.30 „Paslaptys“ 
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“
03.20 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
04.00 Alfa taškas
04.25 Kaimo akademija
04.45 „Reali mistika“
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08 06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Alpių detektyvai
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vartotojų kontrolė
13:00 Zachor. Atsimink
14:00 Žinios
16:30 Kūrybingumo 
mokykla
16:45 Seselė Beti
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija. Gediminaičių 
Europa

22:30 Dviračio žinios
23:00 Užverbuotas 2 
23:45 Alpių detektyvai 
00:30 Šventadienio mintys
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 (Ne)emigrantai
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė ekspedicija. 
Gediminaičių Europa
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Tarnauti ir ginti

06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai
06:55 Elena iš Avaloro
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Karštai su tv3.lt
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Palaužti sparnai
12:00 Tikroji žvaigždė

13:00 Parduotas gyvenimas
14:45 Kenoloto
14:47 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Prieš srovę
20:30 Moterys meluoja 
geriau
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Kolumbiana
22:18 Kolumbiana
00:10 Perėja
01:10 24 valandos. Palikimas
02:00 Tironas

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

13:30 Turtuolė varguolė 
14:30 Našlaitės
15:30  Juodvarnis
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Stebuklas
18:30 Žinios 
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios
22:30 Kolibrio efektas
00:35 Mirtinas ginklas
01:25 Sąskaitininkas
03:30 Volkeris, Teksaso reindžeris
05:00 Kalnietis

06:30 CSI. Majamis
07:25 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Nepataisomi
09:35 Ekstrasensai tiria 
10:35 Kobra 11
11:35 Kondoras
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės

13:35 Mano virtuvė geriausia
14:55 Nepataisomi
16:00 Ekstrasensai tiria 
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11
18:30 CSI. Majamis
19:30 Kondoras
20:30 Pričiupom!
21:00 Grėsminga žemė
23:10 Sukilimas
00:55 Būk ekstremalas
01:45 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05.30 Nauja diena
06.30 Alfa taškas
07.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
08.00 „Netikėtas teisingumas“
09.00 „Pone prezidente” 
09.30 Pagaliau savaitgalis
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11.00 „Reali mistika“ 
12.00 TV parduotuvė

12.15 Tiek žinių
12.30 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
13.00 Nauja diena
14.00 „Paslaptys“ 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 Laikykitės ten. Pokalbiai
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Paslaptys“
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 Laikykitės ten. Pokalbiai
00.30 „Reali mistika“ 
01.30 „Paslaptys“ 
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03.20 Laikykitės ten. Pokalbiai
04.00 Alfa taškas
04.25 „Brangioji, aš 
perskambinsiu”
04.45 „Reali mistika“
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sienos - mūrinės. Vidus - neįrengtas 
(nebaigtas). Plotas: 125 kv. m. 
2 aukštų namas. Kaina su rimtu 
pirkėju derinama. Galima pirkti ir 
išsimokėtinai. Kaina 23000 Eur. 
Tel. 8 686 93 166. Rokiškis

• 2 kambarių butą Rokiškyje, 
Jaunystės g. Nr. 8. Tvarkingas, 
mūrinis namas, 3 aukštas. Kaina 
51000 Eur. Tel. 8 600 46 265. 
Rokiškis
• Žemės sklypus gyvenamųjų namų 
statybai už Rokiškio dvaro parko. 
Tel. 8 686 72 412. Rokiškis
• Sodybą Zarasų raj., Vosgėlių k. 
2,4 ha žemės. Autobusų stotelė 
šalia. Iki ežero 55 m. Pirmame 
namo aukšte 3 kambariai, mansarda 
neįrengta. Vietinis centrinis 
šildymas bei vandentiekis. Kieme 
2 šuliniai, tvartas, 121,00 kv. m, 
tvenkinys, dūminė pirtelė. Kaina 
15000 Eur. Tel. 8 645 49 772. 
Zarasai
• 1 kambario butą Rokiškyje, 
Jaunystės g. Mūrinis namas, 2 
aukštas, reikia remonto. Kaina 

galutinė. Kaina 29500 Eur.  
Tel. 8 600 46 265. Rokiškis
• Rąstinį namą Samanių k., Zarasų 
r. Bendras namo plotas 89,04 kv. 
m, kurį sudaro 3 kambariai, erdvi 
15,24 kv. m virtuvė, tambūras, 
veranda. Yra šulinys ir lauko 
tualetas. Namui priklauso 46 a 
namų valdos sklypas. Sklype stovi 
keli ūkiniai pastatai. Kaina 10000 
Eur. Tel. 8 664 09 677.  
Zarasai
• Sodą Uljanavos kaime. 7 a žemės, 
mūrinis namelis, rąstinė pirtis. 
Kaina 12000 Eur.  
Tel. 8 687 57 546. Rokiškis
• Vos 6 km nuo Zarasų miesto 
centro, Milžinų k. sodybą, ežerais 
apdovanotame rajone. 88 kv. 
m ploto rąstiniame name yra 
4 kambariai. Sodybai taip pat 
priklauso 82,5 a namų valdos 
sklypas, kuris yra pamiškėje, yra 
galimybė įsigyti papildomai 11 ha 
žemės. Kaina 17500 Eur.  
Tel. 8 645 49 552. Zarasai
• Renovuotame name, šalia Griežta 
ež. 64,92 kv.m. 3 kambarių butą. 
Puikus buto išplanavimas - jokių 
pereinamų kambarių. Atskiri vonios 
ir tualeto kambariai. Padidinta 
virtuvės erdvė. Pakeisti langai, 
šarvo durys, įstiklintas balkonas. 
Butui priklauso rūsys. Kaina 23000 
Eur. Tel. 8 646 17 850.  
Zarasai
• Namo dalį Kupiškyje. Bendras 
buto plotas 63,13 kv. m. Bute 

aukštos lubos. Priklauso 2 
kambariai - 19,96 kv.m ir 16,56 
kv. m, erdvi virtuvė - 12,82 kv. 
m, veranda 8,38 kv. m, koridorius 
3,66 kv.m bei sandėliukas. Butui 
priklauso rūsys bei ūkiniai pastatai. 
Kaina 11500 Eur. Tel. 8 683 16 
313. Kupiškis
• 2 kambarių butą Kupiškyje, 
5 aukšte. Mūrinis namas 
renovuojamas. Namas yra šalia 
nuostabiai sutvarkyto Kupos upės 
slėnio parko, šalia kultūros centras. 
Bendras plotas 43,91 kv. m. Atskiri 
tualeto ir vonios kambariai. Yra 
balkonas, rūsys. Kaina 15000 Eur. 
Tel. 8 605 32 452. 
• 2 kambarių butą Kupiškio centre. 
Aplink gausu apsipirkimo bei 
paslaugų tiekimo vietų. Namas 
renovuotas, mūrinis, 3 aukšte. 
Laiptinėje - 4 butai. Bendras buto 
plotas 59,49 kv. m. Kambariai 
nepereinami, parduodama su 
baldais. Kaina 23000 Eur.  
Tel. 8 605 32 452.
• Namą Juodupėje, Ramybės g. 27. 
Yra ūkinis pastatas, garažas.  
Tel. 8 671 77 754. 
• 3 kambarių butą Juodupės centre, 
Tekstilininkų g. 67 kv. m, pirmasis 
aukštas, puiki kaimynystė, vieta 
automobiliui, butas tvarkingas, 
šviesus, šiltas yra 2 rūsiai. Kaina 
11500 Eur. Tel. 8 622 59 661. 
• Patalpas Kavoliškio centre. 800 
kv. m, 200 kv. m, 6 m aukščio, 200 
kv. m, normalus aukščio. Antrame 

aukšte 9 kambariai, įvairaus dydžio. 
Vanduo ir kanalizacija miesto, 
šildymas vietinis. Nauja šildymo 
sistema. Galima nuomoti ar keisti. 
Kaina 65000 Eur.  
Tel. 8 698 31 695. 
• 2 kambarių butą. 50 kv. m, 
Panevėžio g. 24. 1 aukštas, šarvo 
durys, plastikiniai langai, grindys-
laminatas. Kambariai į abi namo 
puses. Kaina 28000 Eur.  
Tel. 8 611 39 023. Rokiškis
• Sodą už miškų ūkio. Mūrinis 
namelis, plastikiniai langai, yra 
krosnis kūrenama malkomis, 
židinys, pirtis, šulinys, garažas, 
lauko virtuvė. Arba keičiu į butą. 
Tel. 8 674 41 075. Rokiškis
• Sodybą prie miško, Rokiškio raj., 
Juodupės sen. Paruošti pamatai 
naujo namo statybai. Erdvus 58 
a sklypas, suformuotas atllikus 
geodezinius matavimus, 15 a 
tvenkinys. Nauja pavėsinė, sūpynės 
bei smėlio dežė vaikams.  
Tel. 8 621 04 666. 
• Tvirtą garažą-vagonėlį. 
Apšiltintas, ant rogių. Kaina 250 
Eur. Tel. 8 687 16 351.  
Rokiškis
• Sodybą. Panemunėlio gelž. st., 
labai geroje vietoje, pigiai, galima 
eiti ir gyventi, Yra namas, ūkiniai 
pastatai, pirtis, 28 a žemės.  
Tel. 8 614 19 157. 

NUOMA

• Tvarkinga, dirbanti šeima 
išsinuomotų 2 kambarių butą ar 
namo dalį. Rokiškis-Obeliai.  
Tel. 8 684 01 260. 
• Ieškau išsinuomoti butą, 1-2 
kambarių. Esu dirbanti, 53 m. 
moteris. Tel. 8 609 04 165. 
Rokiškis
• Išsinuomočiau 1 kambario butą 
su baldais ir buitine technika, 
ilgesniam laikui. Iki 100 Eur.  
Tel. 8 646 51 495.  
Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti žemes 
Rokiškio rajone. Kaina derinama 
individualiai. Tel. 8 606 07 881.
• Reikalingas padorus 2 kambarių 
butas arba namas nuomai. Dviems, 
tvarkingiems asmenims. Galiu 
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Rugsėjo 4-oji, 
penktadienis, 

36 savaitė
Iki Naujųjų liko 118 dienų

Pasaulinė seksualinės 
sveikatos diena.

Saulė teka 6.30 val., 
leidžiasi 20.05 val. 

Dienos ilgumas 13.35 val. 
Mėnulis – pilnatis..

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Germantas, Germantė, Germina, 
Girstautas, Girstautė, Girstenė, 
Girstenis, Girstė, Girstys, Kęstas, 

Mozė, Razė, Rozalija.
Rytoj: Dinga, Dingailas, Dingailė, 
Erčius, Erdas, Erdenė, Filibertas, 

Firmas, Firminas, Gausantė, 
Justina, Rasvita, Rozvita, 

Stanislova.
Poryt: Beata, Beatas, Fausta, 

Faustas, Kantigirda, Kantigirdas, 
Magnas, Tautas, Tautenė, 

Vaištartas, Vaištartė, Vaštautas, 
Vaištautė.

Dienos citata
„Žodžiai priklauso amžiui, o 

mintys - amžiams“ 
(N. Karamzinas).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1781 m. ispanų kolonistai įkūrė 
Los Andželą, naują miestą pavadi-
nę „El Pueblo de Nuestra Senora 
La Reina de Los Angeles“, išvertus 
tai reikštų maždaug „Mūsų ponios, 
angelų karalienės, miestas“.

1886 m. apačių vadas ir pa-
skutinio didelio indėnų sukilimo 
lyderis Džeronimas (Arizonos 
Griaučių kanjone pasidavė gene-
rolui Nelsonui Mailzui.

1944 m. britų ir kanadiečių 
pajėgos per Antrąjį pasaulinį karą 
išlaisvino Belgijos Briuselio ir An-
tverpeno miestus.

1972 m. JAV plaukikas Mar-
kas Špicas olimpiadoje laimėjo 
septintą aukso medalį - tai yra 
per vienerias olimpines žaidynes 
laimėtų aukso medalių rekordas.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1860 m. iš Daugpilio į Vilnių at-
vyko pirmasis garvežio tempiamas 
traukinys.

1993 m. popiežius Jonas Paulius 
II pradėjo savo ganytojišką kelionę 
Lietuvoje. Viešėjęs penkias dienas 
Šventasis Tėvas Vilniuje, Kaune, Kry-
žių kalne, Šiluvoje aukojo šv. Mišias, 
meldėsi su tikinčiaisiais, susitiko su 
jaunimu ir valstybės vadovais.

Post scriptum
Gražiau burkuosi - greičiau 
vanagui į nagus papulsi.

LAISVALAIKIUI Minkštos moliūgo bandelės
Ingredientai:
• 500 g miltų
• 20-100 g. cukraus (priklausomai nuo 
to, kokio saldumo norisi)
• 20 g šviežių 1 arbatinio šaukštelio 
sausų mielių
• 150 g moliūgo tyrės, (~200 gramų 
žalio moliūgo)
• 25 g. minkšto sviesto
• 0,5 arbatinio šaukštelio druskos
• 200 mililitrų pieno arba vandens.
Gaminimo eiga:
Pirmiausia mieles išsukite su cukru-
mi, sviestu, druska ir šlakeliu vandens 
arba pieno.Pilkite likusį vandenį arba 

pieną, maždaug pusę miltų ir užmaišykite tirštą tešlą. Palikite pakilti šiltai kol padvigubės.
Moliūgą supjaustykite gabaliukais ir dėkite į mikrobangų krosnelę kepti, kol suminkštės.
Susidariusį skystį nupilkite ir moliūgą gerai sutrinkie šakute. Kai ši masė pravės, įmaišykite 
į tešlą. Pilakite likusius miltus ir užminkykite minkštą tešlą.Leiskite jai vėl pakilti.  Iš tešlos 
formuokite rutuliukus, juos apvoliokite miltuose ir apriškite miltuota virve. Virvė privalo 
būti natūrali lino arba medvilnės, nedažyta. Neįveržkite. Palikite maždaug 20 minučių šil-
tai. Tada bandeles aptepktie lydytu sviestu arba kiaušinio trynio plakiniu. Kepkite iki 180 
laipsnių temperatūros įkaitintoje orkaitėje maždaug 10-15 minučių. Nukirpkite virvelę ir, 
jei norite, galite papuošti bandelę moliūgo sėkla arba razina. 

pateikti rekomendacijas.  
Tel. 8 663 66 773. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• 2020 08 27 vakare tarp 20-21 
val. kelyje Rokiškis - Bajorai ant 
kelio rastas dviejų dalių irklas ieško 
tokio pat amžiaus poros. Nuotykių 
ieškotojai nesivarginkite.  
Tel. 8 600 32 343. Rokiškis
• Rokiškio autobusų stotyje 
pamesta piniginė. Radusiam 
atsilyginsiu. Tel. 8 687 82 753. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Trimerį-krūmapjovę Husqvarna 
555. Galingiausias iš krūmapjovių, 
galia 2,8 kW. Geros būklės.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Naują hamaką 220x160 cm. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 606 57 121. 
Rokiškis
• Treniruoklį- dviratį. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 675 22 562. Rokiškis
• Naują, multiplikatorinę ritę 
spiningui. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 686 20 474. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Dvejas naudotas buto duris. 
Vienerios durys su stiklu. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Naują siaurapjūklį Skil 4581. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 686 20 474. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Fiat Punto. 2003 m., 1,2 l, 
benzinas, 44 kW. Registracijos 
kaina - 0 Eur. TA galioja iki 
2022.05.18. Galima apžiūrėti 
Automobiliu švara, Taikos g. 18, 
Rokiškis, prie žiedo. Kaina 400 
Eur. Tel. 8 677 67 391. 
• Tvarkingą dviratį. Amortizatoriai, 
bėgiai, purvasargiai, R24, šviesos, 
vokiškas. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 674 32 521. Rokiškis
• Prižiūrėtą  2019 m. mopedą 
Alpha. Yra daiktadėžė, šalmas. 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 685 18 977. 
Rokiškis
• Rusišką tvarkingą, vyrišką dviratį 
be pavarų. Tel. 8 611 27 116. 
Rokiškis
• Bėginį dviratį. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 623 03 537. Rokiškis
• Toyota Corolla Verso. Dyzelis, 
2007 m., 2,2 l, 100 kW. TA iki 
2022.05. Geros būklės, tvarkinga. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina 3300 Eur. Tel. 8 692 51 942. 
Rokiškis
• VW Passat B5+. TA metams. 
Kaina 1050 Eur. Tel. 8 662 59 237. 
Rokiškis
• Ford Focus. Yra defektų. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina derinama. Kaina 300 Eur. 
Tel. 8 621 49 288. Rokiškis
• Opel Zafira. 2008 m., iš 

Prancūzijos, automobilis be 
korozijos. Variklis 1,9 l.  
Tel. 8 699 19 182. Rokiškis
• Nissan Delivery. 2000 m., 2,3 l, 
dyzelis. Airiškos registracijos, rida 
apie 130000 km, kaina derinama. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 601 09 877. 
Rokiškis
• Renault Laguna. 1996 m., 1,8 l, 
benzinas-dujos, be TA. Kaina 70 
Eur. Tel. 8 601 09 877.  
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• 2002 m. Opel Zafira ratlankius su 
padangomis. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 606 14 217. Rokiškis
• VW Golf 4 dalimis. Daug gerų 
dalių, variklio užvesti nebandėme, 
visi elektriniai langai, kėbulas 
pažeistas (stogas). Kaina 350 Eur. 
Tel. 8 629 15 449. Rokiškis
• 2002 m. Opel Zafira dalimis. 2 l, 
DTI. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• 2005 m. Opel Meriva dalimis. 1,3 
l, DTI, 55 kW. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• Audi A4 dalimis. Benzinas, 1,8 l. 
Tel. 8 629 45 390. Rokiškis
• Ratus. R15, 195/65. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 682 58 004.  
Rokiškis
• Mašininį dujų balioną su 
galiojančia patikra. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Lietus ratlankius su padangomis. 
R16, BMW originalas, ratlankiai 
kaip nauji. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• 2003 m. Ford Galaxy. 1,9 l, 85 
kW. Dalimis. Tel. 8 655 08 291. 
Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• Audi A4 ratus su padangomis. 
R15. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 662 27 088. Rokiškis
• Audi A4. 1999 m., 1,9 l, TDI, 81 
kW, juoda. Dalimis, viskas yra.  
Tel. 8 693 41 868. Rokiškis
• Mazda 6 automobilio ratlankius.  
R15 skarda. Kaina 8 Eur.  
Tel. 8 604 62 575.  
Rokiškis
• Renault Clio naują priekinį stiklą 
2000 m. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 604 62 575. Rokiškis
• Lietus ratlankius visureigiams. 6 
skylių, R16, 4 vnt.  
Tel. 8 682 81 056. Rokiškis
• Naudotą, VW Passat B5+ variklio 
dangtį. Pilkos spalvos. Kaina 25 
Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• VW Passat B5 dalimis. 81 kW. 
Rokiškis-Svėdasai. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 682 58 004. 
• Opel Zafira dalimis. 1999 m., 1,8 
l, benzinas. Kol kas viskas yra.  
Tel. 8 615 65 652. Rokiškis
• 2 ratus. 185/14C . Aukšto 
spaudimo, 5 skylių, nuo Nissan 
automobilio. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 601 09 877. Rokiškis

• Žiemines padangas. 215/65, R16, 
m+s, 4 vnt. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Televizorių Philips. 32 cm 
įstrižainė. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• MTZ-50 dokumentus, plūgą, 
kultivatorių ir kt. detales. Grūdų 
malūną. Statinę ant ratų gyvuliams 
girdyti. Senovines stogo čerpes. 
Tel. 8 625 69 078. Rokiškis
• Kvernelend plųgą, 3 korpusų. 
Rėmas keturkampis. yra cilindras 
išplatinimui. Kaina 1300 Eur.  
Tel. 8 688 80 186. Rokiškis
• Važiuojantį DT-75. Kaina 1700 
Eur. Tel. 8 628 56 657.  
Rokiškis
• MTZ priekinį varomą tiltą su 
naujomis padangomis. Kaina 1300 
Eur. Tel. 8 628 56 657.  
Rokiškis
• Lenkišką, dvivagę bulvių 
kasamąją. Techniškai tvarkinga, 
paruošta darbui . Kaina 850 Eur. 
Tel. 8 685 86 305. Rokiškis
• Naudotą arklinį plūgą, 
skriemulius. 22 cm, 20 cm, 13 
cm diametro. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Dviejų korpusų plūgą. Kabinamas 
ant trikampio. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Trifazį grūdų malūną. Geros 
būklės. Tel. 8 698 09 736.  
Rokiškis
• Traktorių T-25. Yra padargų- 
kultivatorius, vagotuvas, 
šienapjovė. Tel. 8 698 09 736. 
Rokiškis

qNaujienos
qSkelbimai
q Video 
ir fotogalerijos

www.rokiskiosirena.lt

Pigiausių maisto produktų 
krepšelis rugpjūtį toliau pigo

Pigiausių maisto pro-
duktų vidutinio krepšelio 
kaina Lietuvos parduo-
tuvėse ketvirtą mėnesį iš 
eilės mažėjo, rodo kainas 
stebinčio portalo pricer.lt 
analizė. 

Palyginti su liepa, rugpjū-
tį krepšelis atpigo 1,05 euro 
(1,8 proc.), bet buvo 2,58 
euro (4,7 proc.) brangesnis, 
nei praeitų metų paskutinį 
vasaros mėnesį. 

Padidinęs krepšelio kainą 
0,59 euro, tinklu su pigiausiu 
krepšeliu lieka „Maxima“. 
Antroje vietoje yra „Lidl“, 
sumažinęs kainas 0,58 euro. 
„Norfa“, padidinusi kainą 
0,03 euro, nusileido į trečią 
vietą. „Iki“ mažino krepšelio 
kainą 0,25 euro ir liko ke-
tvirtoje vietoje. Kainas 0,7 
euro didinęs „Rimi“ išlieka 
penktoje pozicijoje.

Į namus maisto prekes 
tiekianti „Barbora“ mažino 

kainą 1,19 euro ir pasiliko 
šeštoje vietoje, o „e-RIMI“ 
mažino pigiausių prekių 
krepšelio kainą 6,62 euro, 
tačiau vis tiek lieka paskuti-
nėje vietoje. Portalo teigimu, 
būtent „e-RIMI“ kainų poli-
tika yra pagrindinė priežas-
tis, dėl kurios nukrito vidu-
tinio prekių krepšelio kaina.

Populiarių ir gerai žinomų 
produktų vidutinio krepše-
lio kainų rugpjūčio analizė 
rodo, kad, palyginti su liepa, 
kainos kilo 1,07 euro (2,7 
proc.), o palyginti su pernai 
rugpjūčiu, augo 1,35 euro 
(3,5 proc.). 

Iš pricer.lt stebimų 52 pre-
kių kainų brango 28 prekės, 
pigo 22 prekės. Labiausiai 
brango tos pačios prekės, 
kaip ir liepą, – obuoliai, ar-
bata, dešros, juoda duona, jo-
gurtai. Iš viso reikšmingai (10 
procentų ir daugiau) brangsta 
7 prekės iš 52 stebimų.

BNS inform.

UNICEF: pagal vaikų gerovės 
rodiklius Lietuva užima 33-ą vietą 
iš 38-ų šalių

Pagal vaikų gerovės ro-
diklius Lietuva užima 33-ą 
vietą tarp 38-ų tirtų išsi-
vysčiusių šalių, rodo UNI-
CEF paskelbta ataskaita.

Tyrimo autoriai vertino 
vaikų psichinę būklę, fizinę 
sveikatą ir naudingus įgū-
džius Europos Sąjungos bei 
Ekonominio bendradarbia-
vimo ir plėtros organizaci-
jos šalyse. 

Pagal šiuos rodiklius Lie-
tuva užėmė atitinkamai 36-
ą, 20-ą ir 33-ą vietas.

Atsižvelgiant į šiuos rodi-
klius, Nyderlandai, Danija ir 
Norvegija vertinamos kaip 

geriausios šalys vaikui. Blo-
giausiai įvertintos Čilė, Bul-
garija ir Jungtinės Valstijos. 

Ataskaita vertino iki CO-
VID-19 pandemijos surinktus 
duomenis.

Tyrimo autoriai sako, kad 
savižudybės, liūdesys, nutu-
kimas ir prasti bendravimo 
bei mokymosi įgūdžiai per-
nelyg dažnai tampa būdingi 
pasiturinčiose šalyse augan-
tiems vaikams.

Naujienų agentūros BNS 
informaciją atgaminti visuo-
menės informavimo priemo-
nėse bei interneto tinklala-
piuose be raštiško UAB BNS 
sutikimo draudžiama.
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Netektis pasibeldė į jūsų artimųjų, draugų, kaimynų namus? Negalite 
jų aplankyti ir užjausti asmeniškai? Mes siūlome jums pagalbą – pareikškite 
užuojautą „Rokiškio Sirenos“ puslapiuose. Nuoširdaus palaikymo ir pagarbos 
žodžiai visam laikui liks laikraščio puslapiuose. Siūlome šia galimybe 
pasinaudoti veltui: tereikia ateiti į „Rokiškio Sirenos“ redakciją, jos reklamos 
priėmimo vietas ar atsiųsti užuojautos tekstą elektroniniu paštu.

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

PARODOS
Viešojoje bibliotekoje
Spaudinių parodos:
„Meilės dainius Paulius Širvys’ (100-osioms gimimo me-
tinėms).
Fotomenininko Mindaugo Norkaus fotografijų paroda 
„Akimirkos“.
„Detektyvų karalienė. Kas? Agatha Christie“.

Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje
Spaudinių parodos:
„Į mokyklą kviečia šviesus rugsėjo takas:, skirta  Mokslo ir žinių dienai.
 „Beržų lopšinė“, skirta poeto Pauliaus Širvio 100-osioms g. m.
„Rašytojui Rimantui Černiauskui – 70 , skirta rašytojo Rimanto Černiausko 70-osioms g. m.
 Aukštaitijos regiono bibliotekų kūrybinių darbų paroda „Su lėle ant pasakų sparnų“.
RENGINIAI
Viešojoje bibliotekoje
Rugsėjo 4 d. 17 val. – Juozo Keliuočio literatūrinės premijos teikimo iškilmės. Poezijos ir 
muzikos valanda „DEVYNIABROLĖ“ pagal J. Marcinkevičiaus poemą „Devyni broliai“ (ak-
toriai Dalia  Jankauskaitė, Pijus Ganusauskas ir arfininkė Gabrielė Ašmontaitė), Rokiškio 
Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Renginių salėje.
Rugsėjo 6 d. 13 val. –  Pauliaus  Širvio 100-ojo gimtadienio  diena: Poeto Pauliaus Širvio 
kiemelio atidarymas;  „(Ne) pakeleivis...Pauliaus Širvio  gyvenimo ir kūrybos pražvalgos“ 
(Doc. dr. Žydronė Kolevinskienė); Anykščių kultūros centro teatro poezijos spektaklis 
„Tik ilgesį palik...“pagal Pauliaus Širvio poeziją, laiškus ir atsiminimus (režisierius Jonas 
Buziliauskas).
Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje
Rugsėjo 8 – 9  d. 15 val. – kūrybiniai užsiėmimai, skirti Lego konstruktorių ir robotikos 
rinkinių pristatymui ir konstravimui, Edukacijų klasėje.
Rugsėjo 10 d. 15 val. – Kino diena. 3 D filmas Dėžinukai. Žanras: animacija, komedija, nuo-
tykiai. Amžius nuo 7 m. Trukmė 97 min. 
Rugsėjo 11 d. 15 val. – „Interaktyvūs užsiėmimai“.  Xbox One žaidimai, užsiėmimai su 3 D 
spausdintuvu, Interaktyvioje edukacinėje erdvėje. 
Rugsėjo 11 d. 15 val. - užsiėmimas su virtualiais realybės akiniais, Edukacijų klasėje.  
Iki rugsėjo 10 d. kviečiame dalyvauti Aukštaitijos regiono bibliotekų kūrybinių darbų 
konkurse ,,Su lėle ant pasakų sparnų“. Daugiau informacijos www.rokiskis.rvb.lt

LAISVALAIKIUI

„Ananas blue“ – gražus vaisinio 
skonio pomidoras

„Ananas blue“ veislė 
mane sudomino aprašymu. 
Kokios spalvos tai pomido-
ras – pasakyti sunku. Kai 
neprinokęs – mėlynai juo-
das. O prinokęs – panašus į 
obuoliuką, trijų spalvų: gel-
tonos, melsvos su raudonais 
atspalviais. Skonis: saldžiai 
gaivus, su vos juntama vaisi-
ne natele. Idealus pomidoras 
konservuoti, bet tam jis tie-
siog per skanus.

Gana jauna veislė
Kiek teko domėtis, tai po-

midorų veislė „Ananas blue“ 
išvesta tik 2012 metais Bel-
gijoje. Tai aukštas (šiltnamy-
je siekia ir 1,8 m, pas mane 
lauke – apie 1,5 m), viduti-
nio vėlyvumo, netgi labiau į 
vėlyvuosius (pirmąjį vaisių 
subrandina maždaug 120-ąją 
dieną po daigo kilpelės pa-
sirodymo) indeterminantinis 
pomidoras. Kas įdomu, kad 
augalas pomidorus pradeda 
megzti ganėtinai anksti. Ta-
čiau kaip ir pas daugelį po-
midorų augintojų, mūsiškiai 
šiemet kategoriškai atsisakė 
nokti. Taip ir kabėjo daugiau 
nei mėnesį žaliai mėlyni. 

Lysvėje šios veislės pomido-
rų su kitais nesupainiosite: 
labai daili lapija, kurią netgi 
gaila skabyti. Ūglius leidžia 
saikingai. Tiesa, reikia pasi-
rūpinti ilgu kuoliuku parišti: 
šis pomidoras mėgsta stieb-
tis.  Formuoti šį gražų augalą 
derėtų 2-3 stiebais.

„Ananas blue“ tinka au-
ginti ir šiltnamiuose, ir lauke: 
kaip ir dauguma antociano 
turinčių pomidorų, jis labai 
atsparus ligoms.

Daug naudingų savybių
„Ananas blue“ išskirtinis 

bruožas: tamsiai mėlyni, su 
violetiniu atspalviu peteliai. 
Šis pomidoras ypatingas: jis 
turi antociano. Tai labai ver-
tinga, priešvėžinių savybių 
turinti medžiaga. Ji ir lemia 
tokią originalią spalvą. An-
tocianininiai pomidorai turi 
ir specifinį poskonį: šiek tiek 
juntamas metalo poskonis. Ta-
čiau „Ananas blue“ jis tik vos 
vos juntamas.

Dėl tokios gražios spal-
vos, šie pomidorai taps lėkš-
tės puošmena. Įdomu tai, kad 
augintojų atsiliepimai apie 
jų skonį varijuoja nuo „vau“ 

iki „nieko ypatingo“. Mano 
manymu, jie yra netgi labai 
„vau“, kaip tik tokie, kokius 
mėgstu: saldūs, faktiškai be 
jokios rūgštelės, bet ir ne ai-
trūs.

Toks pomidoras patiks 
tiems, kurie negali valgyti 
rūgštesnių pomidorų.

Vaisius yra labai tvirtas, 
odelė plona, bet kietoka. Tai-
gi, nebus problemų juos trans-
portuojant. Esant netolygiam 
drėgnumui, jie neskilinėja. 
Minkštimas tvirtas, nors sul-
tingas. Pomidoras nevande-
ningas. Sėklos didokos, jų 
nemažai. Skonis, kaip jau 
minėjau, saldus, išraiškingas. 
O kvapas... Iš tiesų juntamas 
ananaso poskonis.

Dėl tvirtumo šis pomido-
ras labai tinka valgyti vietoje 
vaisių. Arba patiekti su mė-
sos gaminiais, sūriais tiesiog 
supjaustytas. Vaisiai ne per 
dideli, tinkami konservuo-
ti nepjaustyti. Salotoms ar 
sultims, padažams „Ananas 
blue“ yra per skanus. Akivaiz-
du, kad ir kitąmet aš auginsiu 
šią puikią veislę.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Šią savaitę pratyboms į Lietuvą atvyksta JAV karių batalionas
Šią savaitę vieno mėnesio 

pratyboms į Lietuvą atvyksta 
batalionas Jungtinių Valstijų 
karių, jie apsistos Pabradėje.

„Kalbame apie batalioną, tai 
yra 800-900 karių. Jie pas mus 
bus iki spalio pradžios, rugsėjo 
pabaigos, tačiau tikslus išvažia-
vimo laikas nėra nustatytas“, – 
BNS trečiadienį sakė Gynybos 
štabo viešųjų ryšių karininkas 
kapitonas Andrius Dilda.

Jo teigimu, JAV kariai turėtų 
atvykti savaitgalį, kartu batalio-
nas atsigabens ir kelias dešimtis 
vienetų sunkiosios karinės tech-

nikos.
„Tai yra sunkusis amerikie-

čių batalionas, jų pagrindinė 
ginkluotė yra tankai „Abrams“, 
šarvuočiai „Bradley“. Sunkio-
sios technikos turėtų būti tarp 
30 ir 40 vienetų“, – teigė kari-
ninkas.

Krašto apsaugos ministeri-
ja pabrėžia, kad tai – iš anksto 
planuotos JAV karių pratybos, 
kurios nesiejamos su jokiais 
įvykiais regione.

Nuo praėjusių metų spalio 
Lietuvoje buvo dislokuotas JAV 
karių batalionas, amerikiečiai 
buvo atsigabenę apie 30 tankų 

„Abrams“, daugiau nei 20 pėsti-
ninkų kovos mašinų „Bradley“ 
ir kitų karinių priemonių.

JAV kariai misiją planavo 
baigti pavasarį, tačiau korona-
viruso pandemija pakoregavo jų 
planus ir oficialiai amerikiečiai 
misiją baigė birželio viduryje. 
JAV kariai rotaciniais pagrin-
dais turėtų atvykti ir artimiau-
siais metais. 

Siekiant atgrasyti Rusiją, 
Lietuvoje nuo 2017 metų taip 
pat yra dislokuotas Vokietijo-
je vadovaujamas tarptautinis 
NATO batalionas.

BNS inform.

Vyriausybė leido į Lietuvą atvykti užsieniečių 
vaikams, taip pat į artimųjų laidotuves

Vyriausybė  leido į Lietuvą 
atvykti trečiųjų šalių užsie-
niečių, susituokusių ar suda-
riusių partnerystės sutartį su 
Lietuvos piliečiais, vaikams.

Taip pat be kliūčių leista už-
sieniečiams atvykti į artimųjų 
laidotuves. Vidaus reikalų mi-
nisterijos parengtuose pakei-

timuose nurodoma, kad būtų 
atsisakoma kliūčių atvykti su 
užsieniečiais susituokusių ar 
partnerystėje gyvenančių asme-
nų vaikams ar įvaikiams. Pažy-
mima, kad „praktikoje daugėja 
atvejų“ ir kai užsieniečiai ne-
gali laisvai atvykti į Lietuvoje 
vykstančias artimųjų laidotu-

ves.Iki šiol minėtiems trečiųjų 
šalių užsieniečiams leidžiama 
atvykti tik su atskiru Vyriausy-
bės sutikimu.  Išimtys dėl šių 
atvykstančių asmenų izoliaci-
jos, reikalavimai dėl testavimo 
būtų sureguliuotinos operacijų 
vadovo sprendimais.

BNS inform.

Darbo užmokesčio atotrūkis tarp regionų per ketvirtį sumažėjo
Vidutinis mėnesinis bru-

to darbo užmokestis šalies 
ūkyje antrąjį šių metų ke-
tvirtį Vilniaus regione buvo 
1557 eurai ir per ketvirtį 
padidėjo 0,9 procento. Vi-
durio ir vakarų Lietuvos 
regione bruto darbo užmo-
kestis buvo 1273 eurai ir 
per ketvirtį išaugo 1,5 pro-
cento.

Bruto darbo užmokesčio 
atotrūkis tarp šių regionų antrą-
jį ketvirtį siekė 284 eurus, tuo 
metu pirmąjį ketvirtį – 288,7 

euro, pranešė Statistikos depar-
tamentas.

Vidutinis mėnesinis bruto 
darbo užmokestis šalies ūkyje 
per ketvirtį padidėjo visose aps-
krityse, išskyrus Alytaus, kurio-
je 0,9 proc. sumažėjo.

Didžiausią – 1557 eurus – 
bruto darbo užmokestį gavo Vil-
niaus apskrities įmonių, įstaigų 
ir organizacijų darbuotojai. Ma-
žiausiai – 1111 eurų – uždirbo 
Tauragės apskrities darbuotojai.

Vidutinis mėnesinis neto 
darbo užmokestis per ketvirtį iš-
augo visose apskrityse (nuo 0,8 

iki 2,6 proc.), išskyrus Alytaus, 
kurioje 0,7 proc. sumažėjo.

Statistikų teigimu, darbo už-
mokesčio padidėjimui antrąjį 
ketvirtį įtakos turėjo išmokėtos 
didesnės vienkartinės premijos, 
priedai ir piniginės išmokos, 
sezoniniai svyravimai, padidin-
tas darbo užmokestis gydymo 
įstaigų darbuotojams, kovojan-
tiems su Covid-19 infekcija, 
išmokėtos priemokos pareigū-
nams ir kitiems darbuotojams, 
dalyvavusiems suvaldant eks-
tremalią situaciją.

BNS inform.

Grūdų supirkimo kainos rugpjūtį mažėjo
Lietuvoje rugpjūčio antroje 

pusėje grūdų supirkimo kai-
nos buvo mažesnės negu 2019 
metais tuo pačiu metu, skelbia 
žemės ūkio leidinys „Agrorin-
ka“.

Lietuvos grūdų supirkimo 
įmonėse rugpjūčio 17–23 die-

nomis rugiai buvo superkami 
vidutiniškai po 101,6 euro už 
toną – 5,1 proc. pigiau nei prieš 
savaitę ir 8,3 proc. pigiau nei 
prieš metus.

Kvietrugiai ir kviečiai supirkti 
panašiomis kainomis kaip ir prieš 
savaitę – atitinkamai po 125,4 euro 
ir 151,5 euro, bet 4,7 proc. ir 4,4 

proc. pigiau negu prieš metus.
Pašarinių miežių kaina per 

savaitę didėjo 3 proc. iki 126,8 
euro, bet buvo 2,3 proc. mažes-
nė nei prieš metus, rapsų kaina 
per savaitę beveik nesikeitė ir 
buvo 350,2 euro, bet per metus 
mažėjo 3,3 procento.

BNS inform.
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5-10 m/s

Rugsėjo 5 d. Naktį 12
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PV, 
5-10 m/s

Rugsėjo 7 d. Naktį 9
Dieną 20

PV,
4-9 m/s
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

aktyvuoti, išsiuntę trumpąją 
žinutę tel. 1215.

***
Vyras su žmona barasi tris 

valandas. Vyras, pavargęs:
– Gerai, tegul būna, kaip 

tu nori!
– Vėlu, aš jau persigalvojau.
***
Vaikinas ir mergina žiūri 

romantišką filmą. Ji, meiliai:
– Kaip manai, ar jie 

susituoks?
– Ko gero. Tokie filmai 

dažnai baigiasi tragiškai.
***
– Mama, mama, mano 

lovoje baidyklė!
– Kokią iš naktinio klubo 

parsitempei, tokią ir turėk.
***
Jei nori pamesti, tai paslėpk 

tik tau vienam žinomoje vietoje.
***
Vienas jaunas tėtis hipsteris 

giriasi kitam:
– Vakar dukrytę į kaimą 

vežėm, norėjau ožį parodyti.
– O kam?
– Kad pamatytų tikrą ir 

mažiau tikėtų, ką jos mama 
sako.

***
– Petrai, tu ko darbe 

miegi?!
– Mano mažas sūnelis 

neleido naktį išsimiegoti.
– Tai atsinešk vaiką į darbą. 

Kad bent čia neleistų miegoti.
***

Močiutė Agota nusprendė 
įkelti į feisbuką savo 
nuotraukų albumą: kuri 
surinks daugiau patiktukų, tą 
ir paprašys iškalti paminkle.

***
Anksčiau aš maniau, 

kad baisiausias pasaulyje 
užsiėmimas – mokytis. 
Dabar jau žinau, kad 
baisiausia, kas gali nutikti, – 
mokytis su savo vaiku.

***
Futbolas – kai proletarai 

Orų prognozė rugsėjo 4-7 d.

žiūri, kaip 22 milijonieriai 
žaidžia kanuoliu.

***
Grybautojų komanda 

pasiklydo miške, ir tris dienas, 
kol juos rado policija, mito 
tik grybais. Apklausus juos 
paaiškėjo, kad parodymai 
nesutampa. Ne tik detalėmis, 
bet ištisomis epochomis.

***
– Močiute, ar tu mano 

tokios raudonos tabletės su 
širdele nepaėmei?

– O kam rūpi tavo tabletė, 
kai virtuvėj šitoks drakonas!

***
Sunkiausia yra pasieniečių 

šuniui, saugančiam Šiaurės 
ir Pietų Korėjų sieną. Vienas 
netikslus žingsnis, ir...

***
Skambutis 4 val. nakties 

budinčiam gydytojui:
– Daktare, aš ką tik 

suvalgiau silkę ir užgėriau ją 
puodeliu pieno...

– Na ir ką? Ir tai priežastis 

skambinti 4 val. ryto?
– Aš tik norėjau paklaust, 

ar slyvas reikia plaut, ar jau 
nebesvarbu?

***
Po kokių trijų tūkstančių 

metų archeologai atkas 
soliariumą ir paskelbs, kad 
necivilizuoti kanibalai kepė 
žmones.

***
Kalbasi du:
– Aš bėgu namo, pamiršau 

lygintuvą išjungti.
– Tai pas tave viskas 

sudegs!
– Tai ne! Išsilygins!
***
– Ką raktu išbraižyti ant 

pikto kaimyno mašinos 
kapoto, kad nebūtų per daug 
įžeidu?

– Parašyk „Atsiprašau“.
***
Vienas vyrukas klausia 

kito:
– Ką labiau norėtum 

turėti: 5 tūkst. Eur, ar penkias 
dukteris?

– Aišku, kad penkias 
dukteris.

– O kodėl?
– Nes dabar turiu 

aštuonias.
***
Vaistinėje:
– Ar turite aktyvuotos 

anglies?
– Aktyvuotos neturime, 

tik paprastą. Bet jūs galite ją 

8-699-606608-699-60660

DIENOS BBQ! DIENOS BBQ! 

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

Du paaugiai galerijoje 
atsiskyrė nuo klasės ir netyčia 
pateko į itin abstraktaus 
meno ekspoziciją. Berniukai 
susižvalgė ir vienas šnibžda 
kitam:

– Staigiai maunam iš čia, 
kol neapkaltino, kad mes čia 
išterliojom.

***
Mūsų prezidentas 

vakar ruošėsi kasmetiniam 
pokalbiui su tauta. Visą dieną 
klausimus sau rašė.

***
Supemamytė mokykloje 

kalbasi su sūnaus pradinių 
klasių mokytoja:

– Mano sūnelis turi tiek 
nuostabių idėjų!

– Tikrai, ypač rašybos 
toblulinimo klausimais.

***
Laukiniai Vakarai. Operos 

spektaklis. Sūnelis klausia 
kaubojaus:

– Tėti, o kodėl šitas 
dainininkas taip linguoja?

– O tau kaip atrodo?
– Į judantį taikinį sunkiau 

pataikyt!
– Būtent.
***
Panelė vaikinui aklame 

pasimatyme:
– Jūs tikriausiai 

futbolininkas būsite?
–Taip. O kaip atspėjot?
– Jūs puikiai 

glebėsčiuojatės ir bučiuojatės.

BALDAI

• Dvigulę lovą. Matmenys180x190 
cm. Be spintelių 50 Eur, su 
spintelėmis 150 Eur.  
Tel. 8 693 15 791. Rokiškis
• Viengulę lovą. Būklė 9/10. Kaina 

50 Eur. Tel. 8 622 61 786.  
Rokiškis
• Naują, kampinę vonią. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 605 90 025. 
Rokiškis
• Dviaukštę lovą. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 637 04 057. Rokiškis

• Ištiesiamą kampą, labai geros 
būklės. Kaina 200 Eur. Tel. 8 622 
69 106. Rokiškis
• Pakabinamą veidrodį su stikline 
lentynėle. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Universalų stalą. Galima ištiesti, 

reguliuojamas aukštis. Kaina 18 
Eur. Tel. 8 618 33 617.  
Rokiškis
• Dvi kėdes ant ratukų. Reikia 
valyti,yra defektų. Kaina 9 Eur už 
abi, pasiimti patiems.  
Tel. 8 622 10 954. Rokiškis
• Fotelį. Išskleidžiamas miegoti, 
bet miegota ant jo nebuvo. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 683 53 395.  
Rokiškis
• Geros būklės virtuvės baldus.  
Tel. 8 601 04 331. Rokiškis
• Du labai geros būklės, gražius 
fotelius. 1 vnt. kaina 20 Eur.  
Tel. 8 675 22 562. Rokiškis
• Dvi kėdes. Su defektais, reikia 
išvalyti. Kaina už abi 10 Eur.  
Tel. 8 618 58 842.  
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas turi padovanoti ne seną, 
melžiamą ožką. Jūužintai. 
Tel. 8 620 55 998.

• Gal kas turite sukaupę žurnalų: 
Savaitė, Prie kavos, Ji bei laikraščio 
Lietuvos rytas šeštadienio 
priedus, Gyvenimo būdas kuriuos 

galėtumėte padovanoti? Galima 
atsiėmimo vieta - Rokiškis, 
Kupiškis arba vieta tarp šių miestų. 
Tel. 8 618 13 368. 


