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vidury Kamajų ir kur yra vienintelė rajone 
natūrali orkestro duobė II

Kamajų bažnyčios statinių komplekso dalis. Vargu ar derėtų stende reklamuoti tokius pastatus: o jei kas susigundys apžiūrėti iš arčiau?    
L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.
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Pasitraukimų gausa pasižymėjusiose
„Samsonas Rally Rokiškis“ varžybose 
triumfavo Nikolajus Gryazinas

Šeštadienio vakarą Ro-
kiškyje finišavo dvi dienas 
trukusios „Samsonas Rally 
Rokiškis“ varžybos. Jas lai-
mėjo itin didelį stabilumą 
pademonstravęs ekipažas iš 
Rusijos – Nikolajus Grya-
zinas ir Konstantinas Alek-
sandrovas, važiavę „Hyun-
dai NG i20 R5“ automobiliu.

Pergalę rusų ekipažas šven-
tė laimėjęs devynis iš šešio-
likos greičio ruožų. Už savęs 
35,7 sek. jie paliko „Agroro-
deo“ duetą – Vaidotą Žalą su 
Andriu Malnieku.

Beje, pastarasis ekipažas 
antrąją vietą užsitikrino tik pa-
skutinėje varžybų dalyje, mat 
įpusėjus raliui šią poziciją iš 

„Agrorodeo“ duetas – Vaidotas Žala su Andriu Malnieku tik paskutiniuose 
etapuose išplėšė antrąją vietą.                                              Organizatorių nuotr.

jų buvo perėmę Suomijos ralio 
čempionai Teemu Asunmaa su 
šturmanu Topi Luhtinen. Visgi 
„Agrorodeo“ duetas sugebėjo 
susigrąžinti iniciatyvą į savo 
rankas bei laimėję paskutinius 
tris greičio ruožus vėl sugrįžo 

į antrąją vietą.
Automobilių dviem varo-

maisiais ratais įskaitoje nuga-
lėtojais tapo latvių ekipažas 
- Martins Sesks su šturmanu 
Renaru Franciu. Jie sužibėjo ir 
absoliučioje įskaitoje, kurioje 

pasiekė aštuntą vietą iš 78-ių 
ralyje besivaržiusių ekipažų.

„Samsonas Rally Rokiškis“ 
varžybos šiemet pažymėtos 
itin gausiu įvairių incidentų 
skaičiumi. Ralio dėl avarijų, 
technikos gedimų ir kitų prie-
žasčių nebaigė net 36 duetai, 
o tai sudaro beveik pusę visų 
startavusių ekipažų.

Iš devynių valstybių susirin-
kę „Samsonas Rally Rokiškis“ 
dalyviai dvi dienas varžėsi še-
šiolikoje greičio ruožų. Jų ben-
dras ilgis – beveik 140 kilome-
trų. Tai buvo antrasis Lietuvos 
ralio čempionato etapas, bei  
pirmasis Latvijos ralio čempi-
onato ir „Baltic Rally Trophy“ 
čempionato etapas.

Organizatorių inform.

Ralio metu rajone –
perversmas? Arba kodėl
zarasiškiai pasisavino
mūsų rajono merą?

Rajono meras ko tai į save nepanašus...                  „Rokiškio Sirenos“ nuotr.

Samsonas Rally Rokiškis 
2020 metu facebooke ėmė 
sklisti žinia: ralio leidinyje 
rajono meras Ramūnas Go-
deliauskas kažkoks, kaip čia 
mandagiai pasakius, į save 
nepanašus. Ir žemesnis, ir 
stambesnis, ir ševeliūra ne 
tokia vešli. Ir Zarasų savi-
valdybės meras netgi.  Iš 
pažiūros, sakytum, kaip du 
vandens lašai panašus į Za-
rasų rajono merą Nikolajų 
Gusevą. Bet parašas po nuo-
trauka skelbia... Ramūnas 
Godeliauskas.

Savo facebook paskyroje 
apie tai paskelbė ir rajono me-
ras Ramūnas Godeliauskas. 
Panašu, kad jis dėl klaidos 
nepyksta.

Kaip tokios klaidos at-
siranda? Tai tipinė maketa-
vimo klaida. Maketuotojas, 
kad nereiktų formuoti atskirų 
parašų po tekstais, paprastai 
sumaketuoja vieną, o po to jį 
nukopijuoja bei įklijuoja prie 
kitos nuotraukos. Ir tiesiog 
pakeičia tekstinę informaci-

ją. Tai ganėtinai atsakingas 
momentas. Klaida įvyksta, jei 
tuo metu maketuotoją kažkas 
sutrukdo: užkalbina, paskam-
bina ar pan. Jis tiesiog atsi-
traukia nuo darbo, ir pamirš-
ta, kurioje užduoties vietoje 
buvo atitrauktas. Jis mano, 
kad darbą su šiuo objektu 
pabaigė, ir pereina prie kito 
puslapio formavimo. Pana-
šu, kad pirma buvo sukurtas 
prierašas po Ramūno Gode-
liausko nuotrauka, o paskui 
jis tiesiog perkeltas prie Ni-
kolajaus Gusevo. Pareigos 
prieraše buvo pakeistos, be-
liko pakeisti pavardę, ir tuo 
metu kažkas atitraukė make-
tuotojo dėmesį. 

Paprastai maketuotojas 
tikrina savo darbą: ieško ko-
rektūros klaidų, stebi, kad 
nebūtų „nukąstas“ tekstas ir 
pan. Tačiau tokią klaidą ne 
zarasiškiui ir ne rokiškėnui 
(kurie žino, kaip atrodo jų ra-
jonų merai) pastebėti faktiškai 
neįmanoma.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Respublikos gatvėje sulaikytas 
neblaivus, peiliu ginkluotas vyras

Sekmadienį, rugpjūčio 2-sios vakarą, apie 20.45 val. Rokiškyje, Respu-
blikos g., neblaivus (3,05 prom. girtumas) vyras (gim. 1992 m.) laikydamas 
rankoje ilgą peilį, atvirai demonstravo peilį matant pašaliniams asmenims. 
Įtariamasis sulaikytas.

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komsiariato inform.

Rokiškio savaitės įvykių apžvalga

Savaitės apžvalgos vedėjas Sigitas Daščioras.                                                                               „Rokiškio Sirenos“ nuotr.

Startavo vienas didžiau-
sių vasaros sezono renginių: 
ilgai lauktas, arbai labai ne-
lauktas ralis. Rajono keliais 
skriejo automobiliai. Rokiš-
kėnai turėjo už ką sirgti: dėl 
prizų varžysis ir mūsų rajo-
no atstovai.

Tačiau greičio ir dulkių 
fiesta patinka ne visiems. 
Ūkininkai skundžiasi pa-
baidytais galvijais ir sunio-
kotais žvyrkeliais. Rajono 
savivaldybė žada po ralio 
viską sutvarkyti, ir tikina, 
kad tam lėšų pakaks.

Skundams graudžiais bal-
sais atitaria visažiniai inter-
neto komentatoriai. Vos pa-
skelbus greičio ruožų sąrašą, 
pasipylė komentarai: nemėgs-
tantieji ralio skundėsi: ir ke-
lius suniokos, ir koroną atveš.

Pastarasis argumentas neį-
tikinamas: korona šįsyk buvo 
greitesnė už ralį. Dar dieną iki 
ralio starto rajono savivaldybė 
gavo pranešimą, kad Kama-
juose saviizoliuojasi asmuo, 
kuriam nustatytas šis virusas. 
Skeptikai teigia: per anksti 
korona viruso pavojų skelb-
ti: mat keturi aliarmai iki šiol 
buvo keliami veltui.

Rajono teatro mėgėjai iš 
pradžių pandėliečius, vėliau 
Bajorų gyventojus pakvie-
tė pažiūrėti į korona viruso 
epidemiją su ironija. Corona 
comedija sulaukė didelio dė-
mesio: Pandėlyje dėmesys jai 
buvo toks, kad prireikė antro-
jo spektaklio. Nors juokas sti-
prina imunitetą, apie tai, kad 

korona virusas vis dar šalia, 
žiūrovams priminė saugiu ats-
tumu salėje išdėstytos kėdės.

O nuo šeštadienio, kaip 
juokauja rokiškėnai, jau vėl 
reikia iš spintų traukti saugiai 
ten paslėptus „antsnukius“: be 
jų į uždaras patalpas nebeįeisi.

Rajono politinėje padan-
gėje šiokio tokio gyvumo su-
teikė rajono tarybos posėdis. 
Jis – vienintelė proga kai ku-
rioms „kalbančioms galvoms“ 
parodyti gražbylystės talentą. 
Juolab, artėjant Seimo rin-
kimams. Tai dėkinga proga, 
kol posėdžių vėl neperkėlė į 
virtualią erdvę, tiesioginiame 
eteryje ir išmintimi sublizgė-
ti, ir konkurentams krimstelti. 
Visgi prognozuota, kad politi-
kai nedaugiažodžiaus. Viskas 
vėl per tą ralį: kaži ar politikai 
norėtų praleisti jo startą. Ne 
tiek dėl meilės automobilių 
sportui, kiek dėl galimybės 
patekti į televizijos ir spaudos 
reportažus.

Rajono ūkininkams ra-

mybės neduoda vilkai.  Nors 
dar gerokai per anksti mokyti 
jauniklius, pilkieji jau tikrina 
galvijų augintojų budrumą. 
Paskutinysis jų išpuolis, lai-
mė, apsiėjo be aukų. 

Švietimo naujienose paga-
liau bent viena gera žinia: yra 
pirmasis šimtukas. Gimtosios 
kalbos. Tiesa, dešimt procen-
tų rajono moksleivių, laikiusį 
gimtosios kalbos egzaminą, 30 
balų kartelės įveikti nepavyko.

Sporto pasaulyje džiugių 
žinių mažai. Futbolo mėgėjai 
vis dar nesulaukia progų pasi-
grožėti rokiškėnų sportininkų 
žaidimu. Jau trečia komanda 
nenori laiku atvažiuoti į mūsų 
miestą žaisti. Įdomu, kodėl? 

O per rajono miestelius ir 
kaimus, lyg pabaidyta gali-
mos antrosios koronaviruso 
bangos, ritasi atlaidų ir šven-
čių fiesta. Ką tik Pandėlyje 
nugriaudėjo Oninės, patikri-
nusios sodininkystės įgūdžius: 
kas geriausiai žoliapjovę vai-
ruoja, kas ploniausias ripkas 

benzopjūklu raiko. Ir koks ap-
rangos kodas labiausiai tinka 
prie trimerio. 

Duokiškėnai, garsinda-
mi savo miestelį, dar turi kur 
temptis: milijonai žmonių vis 
dar miršta, nežinodami apie 
Duokiškį. Tačiau jo baladės 
šią istorijos klaidą nors šiek 
tiek taiso.

O šį savaitgalį su raliu 
bandė konkuruoti Kazliškio 
„Kazlėkynė“. Perspektyvos 
laimėti – geros: ir drėgmės 
kazlėkams pakanka, ir mėnu-
lio fazė jiems dygti tinkama.

Kaip tinkama dygti ir „gry-
bams“ keliuose. Kokių tik ne-
sąmonių girti už vairo nepri-
krečia. Tai stulpus aplinkelyje 
išvartė ir kaimynų tvorų di-
zainą patobulino. Tai mopedu 
pareigūnams prieš nosis girtas 
pravinguriavo. Kai kam vel-
nio lašų nepakanka: pareigū-
nams įkliuvo ir baltų miltelių 
mylėtojas.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Pirmosios 200 eurų vienkartinės išmokos pensininkams ir neįgaliesiems – ketvirtadienį
Šią savaitę, kaip ir buvo 

žadėta, „Sodra“ pradės mo-
kėti valdžios pavasarį paža-
dėtas 200 eurų vienkartines 
išmokas pensininkams ir ne-
įgaliesiems. 

Pirmosios išmokos gavėjus 
pasieks šį ketvirtadienį.  

„Pradėsime šią savaitę. Pa-
prastai išmokos pradedamos 
mokėti apie aštuntą (mėnesio 
– BNS) dieną, tai šį mėnesį, 

turbūt, pradėsime šeštą dieną. 
Nes daug mokėjimų pavedi-
mų, tai siekiant paskirstyti 
racionaliai mokėjimų srautus, 
kai kurie gavėjai gaus diena 
anksčiau ar vėliau negu įpras-

tai“, – BNS pirmadienį prane-
šė „Sodros“ Komunikacijos 
skyriaus atstovė Malgožata 
Kozič.  Iš viso gavėjams bus 
išmokėta apie 180 mln. eurų. 

BNS inform.
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Apie ralį žiūrovo akimis: išnaudotas ir prarastas progas 
bei galimybes pasitempti 

Greičio ruožas Rokiškyje. Žmonių minia. O kur, atleiskite, tualetas? L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Ralis Rokiškyje šiemet įplieskė 
kaip niekad daug ginčų: jaunimas 
prieš vyresniuosius, interneto turė-
tojai (Dieve, koks stebuklas XXI a.) 
prieš tuos, kurie nemoka ir nemato 
reikalo mokytis juo naudotis, adrena-
lino mėgėjai prieš tylos ir lakštingalų 
suokimo vidury miesto garbintojus. 
Vieniems tai proga bent dvi dienas 
pamatyti gyvą, energija ir džiaugsmu 
pulsuojantį Rokiškį. Kitiems – tai trys 
dienos karo veiksmų zonoje, garsiai 
piktinantis, kad dabar iki parduotu-
vės teks paėjėti 50 metrų tolėliau.

Iš karto deklaruoju savo požiūrį į au-
tomobilių sportą: aš juo nesižaviu. Na, 
tiesiog žinau, kas yra Benediktas Va-
nagas, Vaidotas Žala na ir dar girdėtos 
Švedo, Notkaus ir kelių kitų pavardės. 
Iš rokiškėnų meistrų žinau Virginijų 
Daudžvardį, Matą Valiulį su Giedriumi 
Firantu ir Petrą Šiaučiūną. O kitų daly-
vių pavardės lyg ir kažkur girdėtos, bet 
nieko nesako. Pasidomiu, kiek lietuvių 
važiuoja ir kaip jiems sekasi Dakaro 
ralyje. Maždaug prieš porą metų „Pu-
pelės“ kavinėje sutikau tokį malonų vy-
ruką, su kuriuo, kol ruošė abiems kavą, 
šnekėjome žvėrių ant kelio tema. Išėjus 
iš kavinės, mano vyras klausė, apie ką 
aš su pačiu Martynu Samsonu kalbėjau. 
Neatpažinau mūsiškio ralio krikštatė-
vio. Ir nuotraukos su Benediktu Vanagu 
vis dar neturiu. Taigi, perdėta meile au-
tomobilių sportui manęs neapkaltinsi...

Ralis man ne kiek šventė, kiek dar-
bas. Apie patį ralį sunku ką nors naujo 
parašyti: žinios skrieja esamuoju laiku, 
ir prasmės turi tik tiesioginės translia-
cijos. Nes kol atvažiuosi iš ruožo, kol 
parašysi straipsnį, sukelsi nuotraukas, 
jau bus pralėkę mažiausiai dar du grei-
čio ruožai ir žinios jau bus beviltiškai 
pasenę. Todėl grožintis automobiliais, 
lankantis greičio ruožuose, man ralis 
buvo trys dienos, kai reikia tolėliau pa-
likti automobilį ir daugiau vaikščioti. 
Vaikščioti aš mėgstu. Taigi, bevaikščio-
jant šventiškai šurmuliuojančio miesto 
gatvėmis, ralio spaudos centre ir greičio 
ruožuose per šias dienas galima pasida-
ryti daug įdomių atradimų.

Pirmasis džiugus atradimas, apie 
kurį pranešė spaudos centre – Rokiškis 
yra puikus miestas: per visas varžybų 
dienas nenutiko nė vienas su šiuo ren-
giniu susijęs incidentas, kuriam spręsti 
būtų prireikę policijos pagalbos. Kitas 
didelis pliusas, vėlgi išgirstas iš kolegų 
žurnalistų, – miestas pagaliau mokosi 
išnaudoti privalumus, kuriuos teikia 
šios varžybos. Antai, vos paskelbus, 
kad renkamos vietos ralio dalyviams 
apgyvendinti, oficialioje varžybų pa-
skyroje pasipylė komentarai: „Sodyba 
su pirtimi. Priimtume 4 žmones. Tel...“. 
Pasitempė ir kavinės: pakeitė darbo lai-
ką, išplėtė staliukų skaičių. Taigi, ėmė 
suprasti, kad šventė yra tai, kas gali neš-
ti ne tik problemas, bet ir pajamas. Deja, 
laisvų nišų dar daug. Štai ralio greičio 
ruožuose vienintelė prekybos maisto 
produktais ir gėrimais vieta buvo kur? 
Teisingai, prie V. Žalos tramplino. O 
kituose ruožuose tikriausiai nėra norin-
čiųjų nusipirkti kokio gėrimo ar van-
dens. Ruožuose buvo nemažai šeimų su 
mažyliais, kurie mielai suvalgytų kokių 
ledų ar vafliuką. Taip pat ir šeimų su au-

gintiniais. Jie irgi mielai nupirktų bent 
jau vandens šuneliui palakinti. Taip pat 
klestėtų ir sulankstomų kėdučių, pagal-
vėlių prisėsti (mielosios kolegės mezgė-
jos – idėja jums) ir kitokių rankdarbių 
prekyba. Tai kodėl niekas to nedaro?

Kur reiktų pasitempti organizato-
riams? Pirmiausia, paties renginio for-
matas ir su tuo susijusi prekyba bilietais. 
Kalbėkime atvirai: jei nesate ralio fana-
tas, pirkti bilietą tiesiog neapsimoka. Ir 
taip sakau ne dėl to, kad aš turiu akre-
ditaciją. Paskaičiuokime. Jei jūs nusi-
pirkote bilietą, dar neprasidėjus varžy-
boms, turite daryti pirmąjį sprendimą: 
arba dalyvauti atidarymo šventėje (ne-
mokama), arba vietoj jos važiuoti į 1-3 
arba į 2 greičio ruožus. Kodėl? Nes jei 
išvažiuosite iš miesto jau po atidarymo, 
iki greičio ruožų tiesiog nespėsite atva-
žiuoti. Taigi, jei apsisprendėte dalyvauti 
pirmuosiuose ruožuose, vargiai bespė-
site į 4-5 ruožus, vykstančius mieste. 
Mat teoriškai pirmosios dienos greičio 
ruožai lyg ir netoli, tačiau jums prireiks 
laiko išvažiuoti, o ir mieste pasistatyti 
automobilį pavėlavusiems reikia palin-
kėti sėkmės. Mes atvažiavome į miesto 
ruožus prieš pusvalandį, o automobilį 
teko statyti prie Kūno kultūros ir sporto 
centro šaudyklos.

Be to, jei rinksitės strategiją išlydėti 
iš Nepriklausomybės aikštės sportinin-
kus ir pažiūrėti miesto greičio ruožus, 
jie, kaip ir koncertas vakare, nieko ne-
kainuos. Vadinasi, praktiškai bilietas 
reikalingas tik antrai ralio dienai.

Neprofesionalus ralio žiūrovas (o 
tokių dauguma), ypač, jei jis ne vieti-
nis, antrąją ralio dieną, geriausiu atveju, 
spės pamatyti du-tris ruožus. Kodėl? 
Visų pirma, ralio ruožo trasa uždaroma 
likus valandai iki pirmosios mašinos 
starto. Ir atidaroma tik tuomet, kai ta tra-
sa pravažiuoja vadinamoji „šluota“. Iki 
tol nei pėsčiomis, nei automobiliu raižy-
ti po greičio ruožo trasą negalima. Jūsų 
pačių labui. O antrosios dienos ruožai 
suplanuoti taip, kad juose faktiškai nėra 
pertraukos. Pavyzdžiui, 11-ajame ruože 
pravažiavus paskutinei „gazelkai“, toje 
pačioje vietoje jau po 10 min. prasidėjo 
13-asis greičio ruožas. Visi ralio auto-
mobiliai vieną kartą tą ruožą pravažiuo-
ja maždaug per valandą. Taigi, vienoje 
vietoje esate uždaryti maždaug 2 val. 
Žinoma, jei gerai išmanote rajono ke-
lius ir keliukus (va čia ir paaiškėja, kad 
turėti vyrą karį savanorį yra nemenka 
nauda), galite laiko šiek tiek sutaupyti. 
Taigi, reziumuojant, galima pasakyti, 
kad bilieto faktiškai reikia antrajai ra-
lio dienai. Kitaip sakant, dviems-trims 
greičio ruožams bei koncertui.

Su spaudos centro vadovu kalbėjo-
mės apie tai, ar nebūtų galima ralio il-
ginti: taip žmonės, įsigiję bilietus, galėtų 
pamatyti gerokai daugiau. Pašnekovas 
sakė, kad tris dienas vyksta pasaulio 
čempionato etapai, tačiau juose nuva-
žiuojama dukart daugiau kilometrų, ne 
Samsonas Rally Rokiškis. Mūsų ralyje 
nuvažiuota kiek daugiau nei 140 sporti-
nių kilometrų. Didžiausias automobilio 
išvystytas greitis buvo per 170 km/h.

Kolegos žurnalistai rokiškėnams 
pataria rinktis dvi strategijas. Viena jų 
– jau minėtoji: pasirenki patogią vietą 
ir grožiesi visų ralio dalyvių važiavimu. 
Kita: pažiūrėti kokių 15-kos greičiau-
siųjų pasirodymus, ir nerti į kitą greičio 
ruožą. Tuomet jau patarimas: apsigin-
kluokite geru žemėlapiu ir automobilį 
palikite taip, kad išvažiuoti galėtumėte 
nekirtę ralio trasos.

Nors žiūrovai kasmet drausmingė-
ja, ir kamikadzių, lakstančių po trasą, 
skaičius mažėja, visgi „drąsuolių“ pasi-
taiko. Tą pasakojo greičio ruožą stebėję 
asmenys. Vienam pilietis su traktoriumi 
per trasą į laukus veržėsi, kitam žiūrovų 
grupelė vis taikydavosi kelią perbėgti. 
„Jie piktinosi, kad draudžiu per trasą 
eiti. Aš kelis kartus garsiai pakartojau, 
kad eiti negalima. Įspėjau, kad ir kiti 
žiūrovai bus liudininkai, jog tie žmonės 
ne kartą buvo perspėti“, – sakė trasą 
saugojęs asmuo.

Rajono žmonės ne tik į ralio trasas 
veržėsi. Rokiškėnas, kurio pareikalauja-
ma laikytis taisyklių, žvėrėja akyse. Tuo 
įsitikino miela panelė, saugojusi užtva-
rą prie bažnyčios. Mergina neslėpė, kad 
ko tik apie save ir ralį neprisiklausė. 
Mat jei kas leistų, tai ne tik prie par-
duotuvės, bet ir į parduotuvę rokiškėnai 
automobiliais važiuotų. Paėjėti 50 m – 
nepakeliamas iššūkis garbei ir orumui.

Čia jau akmenėlis, tiksliau riebus 
akmuo būtų ir į rajono vadovų dar-
žą. Pirmiausia, šiemet apie uždarytas 
gatves gyventojai nebuvo informuoti 
spaudoje. Todėl ne visi spėjo pasiimti 
leidimus įvažiuoti ir dėl to kilo barnių.

Kitas nestrategavimo pavyzdys: 
puikiai žinome, kad Rokiškio centre 
net ir nedidelės šventės metu nėra kur 
pastatyti automobilį. „Rokiškis – Lie-
tuvos kultūros sostinė“ atidarymo metu 
ši problema buvo kuo puikiausiai iš-
spręsta: paleisti mokyklų mikroautobu-
sai, nemokamai vežę žmones į šventės 
vietą. Taip buvo išvengta automobilių 
kamščių, miestas nebuvo užkištas ma-
šinomis. Kodėl dabar to negalima pa-
daryti? Kam senukui traukti iš garažo 
mašinėlę, važiuoti į centrą apsipirkti, 
kai artimiausia vieta, kur galima pasta-

tyti mašiną yra... prie senųjų kapinių. 
Miesto greičio ruožų metu taip pat kone 
iki Bajorų buvo pristatyta mašinų.

Atskiras ačiū pusgalviui (kitaip to 
žmogaus nepavadinsi), leidusiam sta-
tyti automobilius prie bažnyčios tvoros. 
Pandėlio gatvėje toje vietoje yra vingis 
ir matomumas faktiškai nulinis. Šį ruo-
žą ir jo pavojus aš žinau mintinai, nes 
labai dažnai ten važiuoju. Taigi, važiuo-
jant šia atkarpa apie bažnyčios kampą, 
vairuotojas privalo ne tik griežtai laiky-
tis savosios eismo juostos (ištisinė linija, 
kaip suprantate, nupiešta ne veltui), bet 
ir gerokai sulėtinti. Mat iš sodų minan-
tys dviratininkai turi bjaurią ydą: minti 
kelio viduriu arba priešpriešine juosta. 
O dabar, šioje pavojingoje vietoje vie-
noje juostoje sustačius automobilius, 
nuo miesto centro į Pagoję važiuojan-
tys vairuotojai turėjo išvažiuoti į prieš-
priešinę juostą, rizikuodami kaktomuša 
susidurti arba su dviratininku, arba su 
priešais atvažiuojančiu automobiliu, 
kuris, beje, netgi neturi kur pasitraukti. 
Taigi, šioje vietoje „ožių ant liepto“ pa-
simatymas tiesiog užprogramuotas.

Toliau: skundžiamės, kad autobusai 
važinėja pustuščiai. Pasiskaičiuokime, 
kada vėliausiai iš Rokiškio galima iš-
važiuoti į Obelius, Pandėlį, Jūžintus, 
Juodupę, Kamajus? Akivaizdu, kad ten 
gyvenantys žmonės į ralį gali atvykti 
tik savo transportu. O kodėl negalima 
šiomis dienomis (ir ne tik ralio, bet ir, 
pavyzdžiui, Rokiškio miesto gimtadie-
nio metu), pasiųsti keletą papildomų 
maršrutų? Kad žmonės galėtų pasigro-
žėti raliu, jo koncertu? Gal tada ir besi-
piktinančiųjų bus mažiau?

Kitas su tuo susijęs pasiūlymas: ar 
autobusų parkas negalėtų suorganizuoti 
pavėžėjimo į greičio ruožus? Niekas ne-
sako, kad nemokamai. Kodėl negalima 
už porą eurų nuvežti žmones, tarkime: iš 
autobusų stoties ar nuo bažnyčios į ralį, 
pasibaigus jam, parvežti atgal į Rokiškį? 
Juk vežami žmonės į paplūdimius, apsi-
pirkti ir pan. Ir tie maršrutai apsimoka. 
Kodėl čia nepadarius to paties? Ir par-
kui uždarbis, ir žmonėms nereiktų sukti 
galvos, kaip nuvažiuot. Reikia didesnio 
lankstumo, strategavimo į priekį.

Atskiros plytos nebe į daržą, nebe į 
langą, o į galvą nusipelno tie, kurie or-
ganizavo miesto greičio ruožų aptarnavi-
mą. Jūs man mandagiai paaiškinkite, kur 
buvo tualetas greičio ruože nuo Laisvės 
gatvės iki Krašto muziejaus? Ir kiek toje 
atkarpoje buvo žmonių? Įskaitant šeimas 
su mažais vaikais. Suaugę gali pakentėti. 
Bet XXI a. vesti vaiką į krūmus daryti 
didelių ir mažų reikalų, rizikuojant įminti 
į ankstesnių krūmų lankytojų organizmo 
veiklos produktus, yra mažiausiai neoru. 
Taip pat neoru ir ne dangiškai kvepianti 
Nepriklausomybės aikštė.

Dar viena pražiopsota proga yra 
mūsų miesto garsinimas. Aš po miestą 
vaikščiojau daug. Samsonas Rally Ro-
kiškis atributikos buvo daug ir visokios. 
Nuo pjaustymo lentučių ir sulankstomų 
kėdučių su šaltkrepšiais, iki lipdukų, 
kepurėlių, striukų ir net pliušinių meš-
kiukų. Štai B. Vanago stovyklavietėje 
buvo galima įsigyti nuo kelis eurus kai-
nuojančio šratinuko, Vyčio lipdukų, iki 
pusšimtį eurų kainuojančių džemperių. 
Nesinori reklamuoti, bet daiktai tikrai 
gražūs ir kokybiški. Ir pažiūrėkite, kiek 

žmonių vilkėjo marškinėlius su Vyčio 
atvaizdu? Labai norėtųsi įvairovės: kad 
daugiau mūsų sportininkų pardavinėtų 
savo atributiką. Nes ne iš vieno žiūrovo 
girdėjau, kad jie mielai įsigytų marški-
nėlius su šio ralio sparnuota fraze tapu-
sia „No rally, no sex“.

O kur, dovanokite, Rokiškio atri-
butikos palapinė? Kur žmogus galėjo 
nusipirkti puodelį, šaldytuvo magne-
tuką, ar marškinėlius su mūsų miesto 
simboliais? Dar sakytum, kad nėra ką 
pasiūlyt. Betgi yra prigaminta visokiau-
sių ir gražių, ir smagių daiktų. Kada jūs 
dar tiems žmonėms ruošiatės Rokiškį 
rodyti? Tokios palapinės turėtų būti ant 
kiekvieno kampo. Atskiras ačiū už ne-
didelį tautodailininkų turgelį penktadie-
nį. Mieli Rokiškio amatininkai, meistrai 
– tai vienintelė proga, kai mieste yra 
tiek daug užsieniečių. Kodėl nepasinau-
dojate ja parduoti savo gaminius? Taip 
pat reiktų labiau reklamuoti gražiausias 
mūsų miesto vietas: muziejų, bažny-
čią, kad svečiai užsuktų čia pasižiūrėti. 
Juk vien tik žurnalistų buvo iš Latvijos, 
Estijos, Suomijos, Vokietijos. Lenkty-
nininkus atlydėjo jų šeimos, sirgaliai. 
Jiems reikia atributų, neįkyriai, bet kas-
dien primenančių apie mūsų miestą.

Dar viena vieta, kur reiktų mums 
visiems pasitempti, tai amžinas lietuvio 
noras, kad išdvėstų kaimyno karvė. Šiuo 
atveju, kad apsiverstų lenktynininko au-
tomobilis. Kaip sakė greičio ruože prie 
Žiobiškio sutiktas ralio fanatas, kitur 
žmonės ploja už tai, kad lenktynininkas 
techniškai įveikė sudėtingą posūkį. Pas 
mus gi tik ir laukiama, kad kas nors nu-
sivers kūliais nuo trasos. Šiuo atžvilgiu 
ralis buvo sėkmingas: trasos nebaigė 
daugiau nei trečdalis ekipažų. Nepaisant 
to, kad ralį laimėjo ekipažas iš Rusijos, 
tikruoju laimėtoju galima drąsiai skelb-
ti rokiškėno Mariaus Žiukelio ekipažą. 
Kuris pelnytai gali džiaugtis stebuklin-
gu išsigelbėjimu, kai automobilio stiklą 
pervėrė didžiulis mietas. Atskiro pagy-
rimo už rinkodarą nusipelno P. Šiaučiū-
nas, už taiklų komandos pavadinimą: 
„Avela Racing Team“. Užsieniečiui, 
kuris kirčiuotų e raidę, tai skamba kil-
niai: Avela. O mums – ironiškai, taikliai 
ir, svarbiausia, rokiškietiškai.

Ralio didelis pliusas yra tai, žiūrovai 
išties yra draugiški. Čia nieko tokio, 
atsiklausus, paglostyti kaimyno šunį. 
Prieš išlankstant kėdutes paklausti ap-
linkinių, ar neužstosite vaizdo. Pasikal-
bėti su trasos kaimynu, ypač ralio fana-
tu. Kur gi kitur sužinosi, kad „gazelka“ 
gali išvystyti iki 170 km/ val. greitį? 
O, be to, jai remontuoti naudojamos 
originalios detalės. Kaip visada, pačios 
populiariausios remonto priemonės vis 
dar yra lipni juosta ir paprasti laidų su-
trauktukai.

 Ir jei ankstesniais metais būdavo to-
kių, kurie dar gerokai iki greičio ruožo 
pradžios jau prilupę miegodavo „su 
vaizdu į Žalos trampliną“, tai dabar ne-
blaivių žiūrovų buvo gerokai mažiau.

Ir, o taip, ralis ir kelius niokojo, ir 
javų laukus žiūrovai apmindė. Ir netgi 
kai kurie lenktynininkai netyčia savo 
automobilių radiatorius rugiais papuo-
šė. Būna. Organizatoriai teigė: ralis ap-
draustas, tad ir žala bus atlyginta.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Pėsčiųjų tako įrengimo darbai 
Ąžuolų gatvėje beveik baigti

Pėsčiųjų tako įrengi-
mo darbai Ąžuolų gatvėje 
(autorės nuotr.) Rokiškyje 
iš pažiūros yra baigti. Ta-
keliai iškloti trinkelėmis, 
nuo kelio pusės išasfaltuoti 
įvažiavimai į kiemus, šalia 
takelio jau matosi atželian-
ti žalioji veja. Tose vietose, 
kur ąžuolų šaknys visai ša-
lia tako, įrengtos grotelės 
ir užpilta skalda. Objekto 
tvarkymo darbus atliekan-

ti UAB „JK ranga“ pės-
čiųjų taką turėjo baigti iki 
rugpjūčio mėnesio.

Rokiškio rajono savival-
dybės administracijos Staty-
bos ir infrastruktūros plėtros 
skyriaus vedėjos pavaduotoja 
Aušra Vingelienė sako, kad 
darbus atlikęs rangovas dar 
nėra pilnai atsiskaitęs: „Ran-
govui yra pateiktos pastabos, 
atsižvelgus į jas atliktos ko-

rekcijos objekte atlikti darbai 
bus perduoti vertinti techninę 
priežiūrą vykdančiai įmonei,“ 
–  sakė A.Vingelienė.

Ąžuolų gatvėje pėsčiųjų 
tako įrengimas buvo numa-
tytas Rokiškio rajono tarybai 
patvirtinus vietinės reikšmės 
kelių, gatvių ir takų statybos, 
rekonstrukcijos ar remonto 
2019-2021 metų prioritetinį 
sąrašą.

Enrika PAVILONIENĖ

Ralio pasekmes šiemet šalins 
rajono savivaldybė

Rokiškio rajono ramy-
bę drumstė galingų vari-
klių griausmas, ir žvyr-
keliais, keldamos tumulus 
dulkių, skriejo greičiau-
sių sportininkų mašinos. 
Tačiau po dviejų dienų 
„Samsonas Rally Rokiš-
kis“ greičio fiestos liks ir 
šiek tiek nuosėdų: nuo 
pernai rajono gyvento-
jai keikia nepakankamai 
sutvarkytus kelius, o ūki-
ninkai prieš ralį skundėsi, 
kad mašinos ir būriai žiū-
rovų vėl baidys laukuose 
ganomus gyvulius.

Oficialių skundų 
nebuvo
„Samsonas Rally Rokiš-

kis“ rajono keliais ir žvy-
rkeliais sutraukia gausybę 
žiūrovų. Žinoma, jiems 
specialiai įrengtų tribūnų ir 
takelių nėra, todėl ne vienas 
stebėti ralį renkasi, pavyz-
džiui, ūkininkų javų laukus. 
Ar daug nuostolių padaro 
žiūrovai? Rokiškio rajono 
ūkininkų sąjungos vadovė 
Lina Meilutė-Datkūnienė 
„Rokiškio Sirenai“ komen-

tavo, kad po pernykščio ralio 
jokių nusiskundimų dėl to iš 
kolegų ūkininkų nebuvo gau-
ta.

Tačiau tam tikrų nuoskau-
dų ūkininkai turi: jie tik prieš 
porą dienų iki ralio sužinojo, 
kuriais keliais drieksis ralio 
maršrutai. „Trūksta komuni-
kacijos. Būtų gerai, kad apie 
greičio ruožus ūkininkai būtų 
informuojami iš anksto, kad 
spėtų toliau nuo triukšmo ir 
dulkių perkelti gyvulių ban-
das“, – sakė pašnekovė.

Kelius savivaldybė 
tvarkys pati
Nemažai diskusijų kyla ir 

dėl ralio metu suniokotų ra-
jono žvyrkelių. Nors pernai 
buvo sakoma, kad ralio ren-
gėjai yra apsidraudę ir jei bus 
kokios žalos, jie sutvarkys 
kelius. Visgi, kaip pripažino 
rajono savivaldybės adminis-
tracijos direktorius Andrius 
Burnickas, ne viską pavyko 
sutvarkyti sklandžiai ir iš 
pirmo karto. „Nebesinori šie-
met dirbti auklėmis ir nuolat 
tikrinti, ar tikrai gerai tie ke-
liai suremontuoti“, – sakė jis. 

Todėl savivaldybė priėmė 
kitokį sprendimą: sportinin-
kų išniokotus kelius tvarkys 
pati, o medžiagoms ir darbui 
išleistos lėšos bus įskaitytos 
kaip savivaldybės indėlis į 
ralio organizavimą.

Kadangi šis sprendimas 
buvo priimtas iš anksto, pa-
sak A. Burnicko, seniūnijų, 
kurių keliuose drieksis ra-
lio greičio ruožai, vadovai 
buvo įspėti iki ralio pabaigos 
nežvyruoti tų kelių, kuriais 
bus lenktyniaujama. Po ralio 
šie keliai bus tvarkomi išties 
kokybiškai: savivaldybės 
administracijos direktorius 
užtikrino, kad lėšų žvyravi-
mui tikrai pakaks. Jis taip pat 
patikino, kad seniūnai buvo iš 
anksto įspėti, kad informuo-
tų vietos ūkininkus ir kitus 
asmenis, kurių veiklai gali 
kliudyti ralis, kad šie perkeltų 
savo gyvulių bandas, pasirū-
pintų laukų apsauga.

Pašnekovas taip pat pati-
kino, kad pernai skundų dėl 
ralio metu padarytos žalos iš 
ūkininkų nebuvo gauta.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Kamajuose saviizoliuojasi, įtariama, 
korona virusu infekuotas asmuo

Liepos 30-osios rytą rajo-
no savivaldybės Ekstremalių 
situacijų komisijos vadovas 
Andrius Burnickas  (nuotr.) 
gavo Nacionalinio sveikatos 
centro pranešimą, kad mūsų 
rajone, Kamajuose saviizo-
liuojasi galimai korona viru-
su infekuotas asmuo.

A. Burnickas „Rokiškio 
Sirenai“ komentavo, kad kol 
kas žinių apie minėtąjį as-
menį yra nedaug. Pašneko-
vas susiekė su Nacionaliniu 
sveikatos centru. „Norėjome 
žinoti, ar tas asmuo tik de-
klaravęs gyvenamąją vietą 

mūsų rajone, ar yra nuolatinis 
gyventojas. Mums pranešė 
tik tiek, kad jis saviizoliuo-
jasi Kamajuose“, – sakė A. 
Burnickas. Daugiau duomenų 
nei apie patį asmenį, nei jo 
darbovietę rajono savivaldy-
bė kol kas neturi.

Pasak pašnekovo, išsiaiš-
kinta, kad minėtasis asmuo 
yra, preliminariais duome-
nimis, grįžęs iš Rusijos. Iš 
jos grįžusiems asmenims ir 
taip būtina saviizoliacija, tad 
akivaizdu, kad jei jis iš tiesų 
infekuotas, tai viruso išpliti-
mo pavojus nėra didelis. „Iš 
to, ką žinome, panašu, kad 

tai galimai bus besimptomis 
atvejis. Jei, žinoma, antrojo 
tyrimo rezultatai bus teigia-
mi“, – sakė A. Burnickas.

Ar šis asmuo iš tikrųjų 
serga, paaiškės neužilgo: 
liepos 31-ąją jam bus atlie-
kamas pakartotinis korona 
viruso testas. „Rokiškio 
Sirena“ primena, kad nuo 
epidemijos pradžios tai 
penktasis atvejis rajone, kai 
pirmasis tyrimas rodo, jog 
asmuo infekuotas. Ankstesni 
keturi įtarimai po pakartoti-
nio tyrimo nepasitvirtino.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Kaip Rokiškio kavinės ir restoranai 
ruošėsi „Samsonas Rally Rokiškis“?

Iki „Samsonas Rally Ro-
kiškis“ likus vos kelioms 
dienoms apklausėme Ro-
kiškio kavinių bei restora-
nų  šeimininkų, kaip jie ke-
tina pasiruošti „Samsonas 
Rally Rokiškis“  ar tikisi 
gausesnio klientų antplū-
džio nei įprastai.

Ypatingas intensyvumas 
„Senas grafas“ savininkė 

Audronė Šablinskienė tikisi 
ir žino, jog klientų tikrai bus 
gausu. Šiomis ralio dienomis 
kavinė dirbs itin intensyviai, 
nes yra įsipareigojusi „Sam-
sonas Rally Rokiškis“ orga-
nizatoriams patiekti vaišes 
penktadienio vakarui, VIP 
zonoje ir pabaigtuvių vaišes 
ruoš šeštadienį, dvaro terito-
rijoje, taip pat kavinė pasirū-
pins ir pačiais ralio dalyviais. 
Pašnekovė teigė, jog keisis 
kavinės meniu, kurį planuoja 
siaurinti, jog galėtų kuo efek-
tyviau ir greičiau paruošti pa-
tiekalus miesto svečiams. A. 
Šablinskienė taip pat pridūrė, 
kad lauko prekyba planuoja 
neužsiimti ralio dienomis.

Nenustoja stebinti 
klientų
„Grill Bankas“ šią vasarą 

nenustoja džiuginti rokiškė-
nus savo neseniai atsidariusia 
lauko terasa, gyva muzika, 
jaukumu bei gardžiais patie-
kalais. Paklausę kavinės at-
stovo Ž. Katino, kaip ketina 

nustebinti ralio metu atvyks-
tančius klientus, pašnekovas 
atsakė, jog žada atvežti dar 
vieną  Josper Grill ir užkurti 
jį lauke. Pasak Ž. Katino res-
toranas tikisi didesnio antplū-
džio nei įprastai ir dirbs kiek 
įmanoma gausesnėmis pajė-
gomis.

Jaučiasi ramūs
Kavinės „Pupelė“  savinin-

kė Laura Viduolytė-Pupelie-
nė teigė, jog jaučiasi ramiai. 
Kavinė jau ne pirmus metus 
bus ralio įkarštyje, tad yra 
sukaupę patirtį ir žino, jog 
klientų bus tikrai gausu, o ir 
pačias pajegas stiprins dvi-
gubai. Pasak pašnekovės ka-
vinė turi nuolatinius klientus, 
komandas, kurios susitarė iš 
anksto dėl maitinimo. Paš-
nekovė tpridūrė, jog šiemet 
pagal pageidavimą keitėsi ir 
darbo laikas. Klientai galė-
jo pasidžiaugti: kavinė ralio 
dienomis dirbo nuo 7:30 iki 
vidurnakčio.

„Pipirini pizza“ vienas va-

dovų Audrius Dagys džiaugė-
si, jog Rokiškyje nors kažkas 
vyksta ir ramiai laukė ralio 
dienų. Paklaustas, kaip ketina 
picerija pasiruošti, pašneko-
vas atsakė, jog pasistiprinti 
pajėgas reikės, bet ne taip, 
kaip Rugsėjo 1-ąją. A. Dagys 
taip pat pridūrė, kad picerija 
visada yra pasiruošusi aptar-
nauti ir sutikti klientus vidu-
tiniu pajėgumu, tad įtampos 
dėl artėjančio ralio vadovas 
nejaučia. 

Ralio dienomis 
nedirbo
„Henrietos kavinukė“ tu-

rėjo nuliūdinti klientus, nes 
ralio dienomis nedirbo. Pasak 
jos atstovės, praėjęs  savait-
galis kavinukei labai užimtas 
ir rezervuotas, tad persiplėšti 
neįmanoma, ir teko rinktis 
prioritetus. 

Su viešbučio „Pagunda” 
savininku nebuvo galimybės 
susisiekti, nes jis šiuo metu 
išvykęs.

Aurelija RAKAUSKAITĖ

Ragina atidžiau stebėti rizikingus klientus, 
atidžiau aiškintis tapatybę

Lietuvos komerciniai 
bankai, kredito unijos, elek-
troninių pinigų ir mokėji-
mo įstaigos turėtų atidžiau 
stebėti didesnės rizikos 
klientus, ypatingą dėmesį 
skiriant pinigų plovimo ir 
teroristų finansavimo pre-
vencijai ir kliento tapatybės 
nustatymui, teigia Lietuvos 

bankas.
Anot LB, koronaviruso 

ekonomikai padaryta žala gali 
paskatinti finansinių nusikalti-
mų, pavyzdžiui, sukčiavimo, 
kibernetinių atakų, padirbtų 
ir piratinių prekių platinimo, 
fiktyvių elektroninių parduo-
tuvių, neteisėtų investavimo 
platformų, nelegalių lošimų ir 

panašių atvejų augimą.
Gyventojai gali susivilioti 

galimybe  investuoti į sudėtin-
gas finansines priemones (ypač 
Forex valiutų rinkoje), išmė-
ginti laimę azartinių lošimų 
svetainėse, susigundyti pigio-
mis neegzistuojančiomis pre-
kėmis ir taip prarasti pinigus.

BNS inform.
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Praeities adoruotojų klubas, kam reikalingos Kleboniškės 
vidury Kamajų ir kur yra vienintelė rajone natūrali orkestro duobė II

Senoji Kamajų ligoninė. Kamajiškius žavi langus puošiantys liūtai. O rūsyje išliko originalus šildymo katilas. Jis dar yra 
tik todėl, kad metalo vagys nesugebėjo jo išvilkti.

Apgriuvęs tvartas parapijai irgi niekam nebereikalingas. 

Panoręs čia užsukti kultūros paveldo gerbėjas rizikuoja gauti plyta į galvą. 

Kamajų parapija gali griauti tik šį, sovietmečiu pastatytą statinį.                                                
L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

„Rokiškio Sirena“ tęsia 
praėjusį penktadienį pradėtą 
pasakojimą apie Kamajų baž-
nyčios statinių kompleksą: 
teoriškai – kultūros paveldą, 
vertą „viešosios pagarbos“, o 
praktiškai avarinius statinius. 
Klebonas A. Šukys norėjo 
bent jau pačius problematiš-
kiausius griauti: jie jau kelia 
pavojų aplinkiniams. Tačiau 
negavo leidimo. Apskritai, si-
tuacija su šiuo paveldui pui-
kiai primena sovietinį anek-
dotą: „Kolūkio susirinkimo 
dienotvarkė: 1. Daržnės sta-
tyba. 2. Komunizmo statyba. 
Kadangi daržinės statybai 
nėra lentų, buvo pereita prie 
antrojo klausimo“. 

Kol adoruojami kokliai,
griūva bažnyčios
Dvasininkas atviras: parapi-

ja neturi galimybių remontuoti 
špitolę (kurios realią būklę ilius-
truojančios nuotraukos buvo 
pateiktos penktadienio, liepos 
31-osios „Rokiškio Sirenoje) ir 
kitus nuotraukose viršuje mato-
mus pastatus. Vienintelė išeitis, 
dvasininko manymu: špitolę, 
tvartą, griuvėsius, o, galbūt, ir 
senąją ligoninę parduoti už sim-
bolinį eurą (parapijai apmokant 
dokumentų tvarkymo ir notaro 
paslaugų kaštus), kad būtų ga-
lima pastatus naujajam savinin-
kui nusigriauti. Nes laikyti juos 
tokius toliau nebėra jokios pras-
mės: parapija niekada nebeturės 
lėšų juos sutvarkyti. 

Tačiau, iš pateikto Kultūros 
paveldo departamento direk-
toriaus Vidmanto Bezaro pasi-
rašyto dokumento matyti, kad 
braukti špitolę iš kultūros pa-

veldo sąrašų nesiruošiama. A. 
Šukys, gavęs šį raštą, nenuleido 
rankų, ir nusiuntė pakartotinę 
užklausą. Pernai rugsėjį jis gavo 
lygiai tokį pat atsakymą ir iš 
Kultūros paveldo departamento 
Panevėžio skyriaus vedėjo.

Dvasininkas atviras: jei pa-
rapija ir turėtų pinigų, ji tikrai 
jų nešvaistytų špitolėms ir ligo-
ninėms: pirmiausia būtų rūpina-
masi ne kaimo gryčios su dviem 
Dievas žino kur įmūrytais kaž-
kokiais kokliais, o tikrosios 
vertybės – Kamajų bažnyčios 
remontu. 

O problemų čia daug: visų 
pirma, pastatas lūžęs pusiau. Jo 
stogo remontas – aktuali tema 
jau daugelį metų. Nes dabar virš 
centrinio altoriaus galima pa-
matyti gyvus Šventosios Dva-
sios simbolius. Prasta lietvamz-
džių sistema ir dėl to pažeistos 
bažnyčios sienos bei pamatai. 
Problemas galima vardinti ir 
vardinti. Ir spręsti jas nėra ga-
limybių. Jei parapijos sąskaitoje 
yra pusaštunto tūkstančio eurų, 
tai bent jau rimtesniam remon-
tui reiktų šimtą kartų didesnės 

sumos. O iš kur ją gauti?
Valstybės skirtas lėšas Pa-

nevėžio vyskupija, kurioje yra 
daugiau nei 110 bažnyčių, jau 
kelintus metus iš eilės skiria tik 
dviems remontuojamoms šven-
tovėms – šiek tiek Salako, o di-
džiąją dalį – Salų. Jos remontas 
greitai baigtųsi, jei rangovams 
būtų garantuota, kad šiemet 
gaus atlygį už darbus. Deja...

Su tokiais remonto tempais, 
Kamajų bažnyčiai savosios ei-
lės remontui reiktų laukti ilgus 
dešimtmečius. Nes absoliuti 
dauguma šalies šventovių yra 
panašios – avarinės ar artimos 
jai būklės. Neskaitlingos, netur-
tingos ir senstančios parapijos 
neturi iš ko finansuoti remonto 
darbų. 

Kurių sąmatas vien titulas 
„kultūros paveldo objektasׅ“ 
išaugina nuo kelių iki dešim-
ties kartų. Pradedant tyrimais, 
projektais, sertifikuotomis įmo-
nėmis ir t. t. Jau nekalbant apie 
tokius sveiku protu nesuvokia-
mus marazmus, kaip už pusę 
milijono eurų restauruojamoje 
šventovėje nepakeisti pasenu-

sios elektros instaliacijos bei 
neįrengti priešgaisrinės signali-
zacijos (Salų bažnyčios atvejis). 

Tik atsirašinėjimas
„Rokiškio Sirena“ prime-

na, kad kunigas A. Šukys su 
kultūros paveldo sargais ietis 
buvo surėmęs ir šį pavasarį, kai 
pabandė perdažyti Duokiškio 
bažnyčią. Tuokart parapijai pa-
vyko iškovoti pergalę: bažnyčią 

tvarkyti leista be brangaus, per 
5 tūkst. Eur turėjusio atsieiti 
projekto. 

Tuokart dvasininkas kal-
bėjo ir dėl Kamajų bažnyčios 
remonto. Šių metų gegužės 
5  d. dvasininkas išsiuntė tokį 
laišką: „Laba diena, Kovo 6 d. 
po Jūsų apžiūros Duokiškyje, 
kalbėjomės telefonu ir minė-
jote apie Lietuvos ir užsienio 
fondus dėl bažnyčių restaura-

vimo ir pan. Prašome: * išvar-
dinkite fondus.  * pažymėkite, 
kokiais fondais pasinaudojo 
konkrečios Panevėžio vysku-
pijos bažnyčios. * išvardinkite, 
kokių fondų dėka KPD Valsty-
bės saugomus objektus pilnai 
ar dalinai sutvarkė“.

Ir gavo štai tokį atsakymą:
„Labas rytas, gerb. kun. An-

driau, KPD neadministruoja 
jokių fondų, išskyrus tai, kad 
priima paraiškas tvarkybos 
darbų programai, kurią admi-
nistruoja Kultūros ministerija. 
Lietuvos Respublikos nekil-
nojamojo kultūros paveldo 
apsaugos įstatymo 14 str. nu-
statyta, jog už kultūros pavel-
do išsaugojimą yra atsakin-
gas tokio objekto valdytojas, 
kuris ir tegali teikti paraišką 
Kultūros paveldo departamen-
to prie Kultūros ministerijos 
direktoriaus 2009 m. gegužės 
26 d. įsakymo Nr. Į-210 „Dėl 
Kultūros paveldo departamen-
to prie kultūros ministerijos 
direktoriaus 2007 m. birželio 
20 d. įsakymo Nr. Į-256 ,,Dėl 
Prašymų finansuoti kultūros 
paveldo objektų tvarkybos ir 
neatidėliotinus saugojimo dar-
bus iš Lietuvos Respublikos 
ir Šventojo Sosto sutarties dėl 
bendradarbiavimo švietimo ir 
kultūros srityje (paveldotvar-
ka) įgyvendinimo programai 
skirtų valstybės biudžeto lėšų 
teikimo tvarkos aprašo patvir-
tinimo“ pakeitimo“ nustatyta 
tvarka. Kiekvienas turto val-
dytojas turėtų vadovautis bo-
nus pater familias standartais, 
Jūs galėtumėte pabendrauti su 
savo kolegomis, kurie jau turi 
bendradarbiavimo su įvairiais 
fondais patirtį. Paraiškas tvar-
kybos darbų programai galima 
teikti KPD iki einamųjų metų 
rugsėjo 20 d. Pagarbiai Arūnas 
Umbrasas Kultūros paveldo 
departamento prie Kultūros 
ministerijos Panevėžio sky-
riaus vedėjas“.

Kaip matyti iš šio rašto, jo-
kių konkrečių atsakymų nesu-
laukta. Žinoma, kunigui siūlyti 
dėl statinių remonto bendrauti 
su kolegomis, mažiausiai nai-
vu: akivaizdu, kad dvasininkas 
tą ir be pamokymų daro.

Į 11 p.
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BALDAI

• Tulpės formos kriauklę. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 616 18 300.  
Rokiškis
• 3 dalių sekciją. Kaina 168 Eur. 
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Dvi lovas, jungiamos kampu. 
Kaina 125 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Išskleidžiamą tachtą. Kaina 93 
Eur. Tel. 8 685 42 153.  
Rokiškis
• Viengulę lovą. Galima išmontuoti. 
Kaina 72 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Dvigulį fotelį su nedidele dėže 
patalynei. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Sofą-lovą. Plati, su dėže 
patalynei. Kaina 135 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Sofą-lovą. 140 cm pločio, su dėže 
patalynei. Kaina 87 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Senovinę komodą. Šiek tiek 
pabraižyta, bet naudotis netrukdo. 
Pasiimti patiems, jei tokios 
galimybės nėra, už papildomą 
mokestį galime atvežti. Kaina 90 
Eur. Tel. 8 628 31 932.  
Rokiškis
• Geros būklės fotelius, 2 vnt. 
Kaina po 18 Eur. Tel. 8 615 53 423. 
Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju 2,55 ha pievą  
nusišienauti, Panemunėlio gelž. 
stotyje, Šetekšnų k., Rokiškio raj. 
Tel. 8 695 74 290. 
• Dovanoju 1 mėnesio katytę ir 

du kačiukus. Patys ėda, naudojasi 
kraiko dėžute, tvarkingi ir 
žaismingi ieško ištikimų bei 
mylinčių šeimininkų!  
Tel. 8 692 65 078. Rokiškis
• Dovanojame Siamo kačiukus. 
Savarankiški ir tvarkingi.  
Tel. 8 624 51 640. Rokiškis
• Dovanoju gerą, didelį šunį.  
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Vieną kartą avėtus odinius 
batelius. Dydis 36. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 621 95 444. Rokiškis
• Juodus odinius moteriškus 
sportinius batelius lenktu padu. 
Korėja. 40 dydis. Kaina 42 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Baltus odinius moteriškus 
sportinius batelius. Vokietija. 38 
dydis. Kaina 37 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Naujus šalikėlius. Kainos 7-9 Eur. 
Tel. 8 678 05 029. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Kolonėlė Marsall.  
Tel. 8 682 31 964. Rokiškis
• Žemų dažnių kolonėlę. 12-tukas, 
600 W. Kaina galutinė. Rokiškis, 
Utena. Siunčiu. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 694 12 079.

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Veršingą telyčaitę. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 671 55 706. 
Rokiškis
• Rokiškio raj., Obelių sen., 
Zarinkiškių kaime trijų veršių 
karvę. Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 630 23 272. 
• Mėsinius paršelius. Atjunkyti. 
Tel. 8 607 51 525. Rokiškis
• Melžiamą trijų ožiukų ožką. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 612 35 527. 
Rokiškis
• Dvi geros veislės melžiamas 
ožkas. Tel. 8 658 60 969.  

Rokiškis
• Mėsai ir gyvus triušius. Įvairaus 
amžiaus. Tel. 8 658 60 969. 
Rokiškis
• Triušiukus. Yra ir patelių 
ir patinų. Kaina 5-10 Eur, 
priklausomai nuo amžiaus. 
Obeliuose. Tel. 8 676 30 362. 
• Persų, egzotų veislės mišrūną 
kačiuką. 3,5 mėn. Juodas, ilgesnio 
plauko. Linksmas, meilus. Kaina 
120 Eur. Tel. 8 678 27 164. 
Rokiškis
• Dvi karves, ir veršingą telyčią. 
Tel. 8 656 80 743. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Moteris ieško darbo. Skaldau 
malkas, galiu ravėti daržus.  
Tel. 8 622 67 426. Rokiškis
• Ieškau darbo statybose.  
Tel. 8 626 84 356. Rokiškis
• Vyras ieško darbo. Turi B 
kategorijos vairuotojo pažymėjimą. 
Darbas gali būti laikinas.  
Tel. 8 605 68 135. Rokiškis
• 37 m. vaikinas ieško darbo. Gali 
dirbti įvairius darbus, turi autokaro 
vairuotojo pažymėjimą. Siūlyti 
įvairius variantus.  
Tel. 8 648 79 299. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu prižiūrėti 
sodybas, pjauti malkas, kapoti, 
pjauti žolę su jūsų įrankiais ir t.t. 
Tel. 8 641 69 409. Kupiškis

SIŪLO DARBĄ

• Darbo pobūdis: sodybos pastatų ir 
teritorijos priežiūra (pvz. šlavimas, 
žolės pjovimas, sniego kasimas); 
tvarkos užtikrinimas. Reikalavimai: 

atsakingumas; sąžiningumas; 
pareigingumas; tvarkingumas; 
nagingumas; Nuosavas transportas. 
Tel. 8 699 88 334. Rokiškis
• Ieškomas mechanizatorius-
operatorius darbui traktoriais 
ir kombainu, taip pat įvairiems 
technikos remonto darbams. Darbo 
vieta 12 km nuo Rokiškio, kelyje 
Rokiškis - Juodupė.  
Tel. 8 620 75 675. Rokiškis
• Siūlome papildomą darbą 
pardavimų vadybininkui, realizuoti 
duoną. Tel. 8 697 59 320.  

Rokiškis
• Ieškome meistro atlikti balkonų 
remonto darbus Vilniuje. 
Apdaila, grindų betonavimas, 
grindų dėjimas, apšiltinimas, 
cetrio plokščių montavimas. 
Darbas viduje ar nuo keltuvo. 
Apgyvendinsiu. Alga mokama kas 
savaitę. Kaina 2200 Eur.  
Tel. 8 604 74 745. Rokiškis
• Darbui Aukštakalniuose ieškome 
padėklų kalėjo. Atlyginimas 
priklauso nuo išdirbio, nuo 615 Eur. 
neatskaičius mokesčių.  
Tel. 8 615 70 863. Rokiškis
• Reikalingas pagalbinis 
darbininkas. Tel. 8 682 60 643. 
Rokiškis
• Siūlo darbą vilkiko miškavežio 
vairuotojui. Reisai Lietuva-Latvija. 
Taip pat šaltkalviui remontininkui, 
darbą, susijusį su krovininiu 
transportu. Tel. 8 687 33 067. 
Rokiškis
• Įmonė UAB Daivida ieško: 
rūkytojo padėjėjo; vakuumuotojos, 
BC kat. vairuotojo, pardavėjos 
Obeliuose. Jeigu manote, kad 
galite užimti laisvą darbo vietą 
- susisiekite nurodytu telefonu. 
Kaina 700 Eur. Tel. 8 686 94 750. 
Rokiškis
• Labai skubiai reika darbščios, 
sąžiningos, be jokių žalingų 
įpročių, moters/merginos sodybos 
priežiūrai! Būtų geriau vairuojanti. 
Objektas - netoli Pandėlio. 
Susidomėjus skambinti.  
Tel. 8 625 28 988. Rokiškis
• Ieškau meistro bute sudėti 
laminuotą grindų dangą.  
Tel. 8 621 80 949. Rokiškis
• Ieškomi miško darbininkai, 
pjovėjai ir pagalbiniai darbininkai. 
Tel. 8 672 50 117. Rokiškis
• Siūlomi įvairaus pobūdžio 
darbai Škotijoje. Suteikiame 
apgyvendinimą, transportą, Jums 
nereikės niekuo rūpintis.  

Tel. +44 776 023 3864.  
Tel. 8 696 41 479. Rokiškis

KITA

• Visiškai naują šildymo katilą 
Kalvis KO 2A (kairinis).  
Tel. 8 621 31 995. Rokiškis
• Būdą nedideliam arba vidutinio 
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dydžio šuniui. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 612 17 377. Rokiškis
• Sauskelnes suaugusiems, 
pakuotės kaina 8 Eur.  
Tel. 8 608 32 153. Rokiškis
• Naują, nenaudotą, cirkuliacinį 
siurblį U25-60/180 Thermomag. 
Kaina 27 Eur. Tel. 8 610 49 507. 
Rokiškis
• Mažai naudotą kraujospūdžio 
matuoklį Microlife BP A6 Pc. Gali 
naudoti su 4 vnt. AAA baterijomis 
adapteriu, tada nereikia baterijų. 
Naujo kaina be akcijos 82 Eur. 
Galimas siuntimas. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 35 Eur. 
Tel. 8 628 31 932. Rokiškis
• Mažai naudotą Iqos, geros būklės, 
be defektų. Tel. 8 673 59 331. 

Zarasai
• Išilginio pjovimo stakles. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 682 60 643. 
Rokiškis
• 2 rūšių mišrias malkas. Skaldytas 
arba kapotas. Ir atraižas.  
Tel. 8 670 84 095. Rokiškis
• Dvipusius pledus, 210x160 cm. 
Buvo naudoti kaip lovos užtiesalai, 
išskalbti. Kaina 13 Eur.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Kelio užtvarą. 4 m ilgio. 
Rakinamas, tvirtas. Kaina 160 Eur. 
Tel. 8 685 86 234. Rokiškis
• Metalinį seifą. Kaina 105 Eur. 
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius. 50 vnt. 
Vieneto kaina 0,7 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Mišrias malkas, mažais kiekiais. 
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Sausas malkas, atraižas. Atvežu. 
Tel. 8 609 95 180. Rokiškis
• Šiaudus ritiniais.  
Tel. 8 609 95 180. Rokiškis
• Reaktyvinės elektros energijos 
skaitiklį. 380V, 5A. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Du trifazius elektros kirtiklius. 

100 A ir 250 A. 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 20 A. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Elektrinį perjungėją, žvaigždė/
trikampis. 500 V, 25 A. Kaina 12 
Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Laboratorinį ampervoltmetrą, M 
253, nuolatinei srovei ir įtampai. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Naudotus, magnetinius paleidėjus 
PME-211. 380 /230V, 25A.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• AM/FM, stereo tiunerį SONY ST-
2950F. 1976 m. Kaina 25 Eur.  
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
• Braškių daigus. Tel. 8 624 69 717. 
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Puikios būklės, mažai naudotą 
monitorių Philips 328P6AUBREB. 
Sukiojasi ekrano padėtis ir 
reguliuojamas aukštis. Yra dėže, 
laidai. Kaina 270 Eur.  
Tel. 8 676 02 460. Rokiškis
• Stacionarų kompiuterį. 
Procesorius E5500. 4GB RAM, 256 
GB kietasis diskas. Windows 10. 
Pelė ir klaviatura. Kaina 42 Eur. 
Tel. 8 675 00 301. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• iPhone 8 telefoną. Kaina 260 Eur. 
Tel. 8 607 68 436. Rokiškis
• Telefoną Samsung Galaxy J7. 
Geros būklės. Tel. 8 627 48 642. 
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Žieminius česnakus. Kaina 1 kg - 
4 Eur. Tel. 8 611 68 512.  
Rokiškis
• Juoduosius serbentus. Išsiskinti 

patiems. Tel. 8 698 86 898. 
Rokiškis
• Avies mėsą. Skani, be lajaus.  
Tel. 8 679 57 645. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Elektrinį pianiną. Naudotas, 
bet įdealios būklės, išsamesnė 
informacija – asmenine žinute. 
Kaina 200 Eur, galima derinti.  
Tel. 8 618 83 466. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Sodybą Sodeliuose, naujos 
statybos, 50 a žemės sklypas, plius 
padarytas projektas naujo namo 
statybai, netoli pagrindinis kelias, 
labai gera vieta ramiam gyvenimui 
ir susisiekimui. Kaina 15000 Eur. 
Tel. 8 606 76 601. 
• Sodą jaukioje kaiminystėje, su 
2 kambarių (19 kv.m) mūriniu 
nameliu. Viduje yra krosnelė, 
kūrenimui kietu kuru. 6,15 a 
sklypas sodų bendrijoje Dobilas, 
adresu Rokiškio r., Uljanavos k., 
Tulpių g. 4. Kaina 4000 Eur.  
Tel. 8 676 58 033.
• Tvarkingą 1 kambario butą Vilties 
g. Plotas 37 kv. m, mūrinis namas, 
antras aukštas, didelis balkonas, su 
baldais. Kaina 20500 Eur.  
Tel. 8 617 15 069. Rokiškis
• Dalį namo Rokiškyje, Pergalės 
g. 120 kv. m,  itin erdvi svetainė 
sujungta su virtuve, patalpą šildo 
jaukus židinys. Viskas buvo daroma 
sau. 6 a žemės sklypas. Kaina 

38800 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• Butą Laibgaliuose. Tik 7 min. 
iki Rokiškio. 2 kambariai, 57 
kv.m,  mūrinis namas. šarvo 
durys, plastikiniai langai. Butui 
reikalingas remontas. Šildymas 
kietu kuru, yra vonia. Butui 
priklauso rūsys, ūkinis pastatas. 
Kaina 6800 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• Sodybą prie miško, Rokiškio raj., 
Juodupės sen. Erdvus 58 a sklypas, 
suformuotas atliekant geodezinius 
matavimus, 15 a tvenkinys. Naujai 
pastatyta pavėsinė, supynės bei 
smėlio dėžė vaikams. Kaina 10900 
Eur. Tel. 8 621 04 666.
• Garažą Pagojėje. Sutvarkytas 
stogas, skardinės durys, trifazė 
elektros instaliacija. Kaina 2500 
Eur. Tel. 8 658 88 388.  
Rokiškis
• Naują namą Rokiškyje, Janulionio 
g. Statybos metai – 2016, namo 
plotas 131,95 kv. m, sklypo 
plotas 16,41 a. Namas apšiltintas, 
išvedžiota elektros instaliacija, 
grindinis šildymas, vandentiekis, 
apsaugos sistema su kameromis. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 646 16 322. 
• Medinio namo dalį Laisvės 
gatvėje. Yra 2 a dirbamos  žemės, 

rūsys, pagalbiniai pastatai. Atvestos 
miesto komunikacijos. Įrengtas 
tualetas, įrenginėjamas dušas. 
Pirkėjui pageidaujant, galimi kiti 
remonto darbai. Kaina derinama. 
Kaina 7700 Eur. Tel. 8 611 31 634. 
Rokiškis
• Tvarkingą garažą Panevėžio 
g. Pietinė pusė, duobė, rūsys po 
visu garažu, apskardintos durys. 
Kaina 5300 Eur. Tel. 8 622 61 786. 
Rokiškis
• Žemės sklypą Rokiškio r. sav., 
Obelių sen., Visdievų k. Kadastrinis 
nr. 7395/0001:35 Zarinkiškių k.v. 
Sklypo plotas 1,0500 ha. Kaina 
1000 Eur. Tel. 8 615 10 997.
• Sodybą Obeliuose. 4 kambariai ir 
virtuvė Gyvenamas plotas 90 kv. m, 
namų valda 15 a. Ūkinis pastatas, 
šulinys. Kaina 12500 Eur.  
Tel. 8 675 24 546.
• Sodybą Rokiškio raj., 
Pandėlyje. 3 kambariai ir virtuvė. 
Gyvenamasis plotas 56 kv. m. 
Namų valda 18 a. Kaina 7000 Eur. 
Tel. 8 646 90 708. 
• 20 a sklypus Jakšto ir Janulionio 
gatvėse. Visos komunikacijos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• 7 a sodą Uljanavos kaime su 
mūriniu namu ir rąstine pirtimi. 
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:15 Džesika Flečer
10:00 Miuncheno 
kriminalinė policija 
10:45 Hadsonas ir Reksas 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 (Ne)emigrantai
13:00 Įdomiosios 
atostogos
14:00 Žinios
16:30 Šoka Lietuva
16:45 Seselė Beti
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Gimę tą pačią 
dieną
19:30 Pasaulio puodai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Ekspedicija „Nuo 
Baltijos iki Bengalijos“
22:30 Dviračio žinios
23:00 Kostiumuotieji

23:45 Čikagos policija 4 
00:30 Veranda
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Stilius
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Gimę tą pačią dieną
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Kostiumuotieji
04:50 Dienos tema
05:15 Seselė Beti

05:20 Naujakuriai 
06:25 Transformeriai. 
Maskuotės meistrai
06:55 Žuvėliokai 
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis
07:55 Viešbutis 
09:00 Šviesoforas
10:00 Palaužti sparnai 
12:00 Tikroji žvaigždė
13:00 Parduotas gyvenimas 
15:00 Simpsonai 

16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios
19:30 Viešbutis 
20:30 Blogoms merginoms – 
viskas 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Atominė apokalipsė
23:55 Majų baikerių klubas 
01:05 Einšteinas 
02:00 Legendos 
02:45 Imperija
04:20 Majų baikerių klubas 
05:15 Naujakuriai 
05:35 Einšteinas

06:30 Iš širdies į širdį
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Kalnietis
11:00 Nuo... Iki...
11:30 Būrėja 
13:30 Turtuolė varguolė
14:30 Našlaitės
15:30 Laukinis miestas
16:30 Labas vakaras, Lietuva

17:30 Stebuklas
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Turtuolė varguolė 
21:00 Nuo... Iki...
21:30 Žinios
22:30 Ypatinga užduotis
00:25 Mirtinas ginklas
01:20 Nakties įkaitas
03:15 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
04:55 Kalnietis

06:25 CSI. Majamis
07:25 Mano virtuvė 
geriausia
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės
09:35 Ekstrasensai tiria 
10:35 Kobra 11
11:35 Greitojo reagavimo 
būrys
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės
13:35 Mano virtuvė 
geriausia 

14:55 Sudužusių žibintų 
gatvės
16:00 Ekstrasensai tiria 
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11
18:30 CSI. Majamis
19:30 Greitojo reagavimo būrys
20:30 Pričiupom!
21:00 Šešios kulkos
23:20 Sukrečiantis skrydis
01:20 Ekstremalūs išbandymai
02:15 Nusivylusios namų 
šeimininkės
03:00 Visa menanti

05.30 Merginos iš Ukrainos
06.30 4 kampai
07.00 Laikykitės ten. Pokalbiai
08.00 „Netikėtas teisingumas“
09.00 „Pone prezidente” 
09.30 „Brangioji, aš 
perskambinsiu”
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11.00 „Reali mistika“
12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių

12.30 „Pone prezidente” 
13.00 „Merginos iš Ukrainos“ 
14.00 „Paslaptys“
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 4 kampai
17.00 Laikykitės ten. Pokalbiai
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19.30 „Brangioji, aš 
perskambinsiu”
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“
21.30 „Paslaptys“
22.30 Reporteris
23.00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu”
23.30 Laikykitės ten. Pokalbiai
00.30 „Reali mistika“ 
01.30 „Paslaptys“ 
02.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03.20 Laikykitės ten. Pokalbiai
04.00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu”
04.25 „Pone prezidente”
04.45 „Reali mistika“
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:15 Džesika Flečer
10:00 Miuncheno 
kriminalinė policija  
10:45 Hadsonas ir Reksas 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Pasaulio puodai
13:00 Įdomiosios atostogos
14:00 Žinios
16:30 Šoka Lietuva
16:45 Seselė Beti
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Stambiu planu. 
Simonas Norbutas
19:30 Pasaulio teisuoliai
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema
21:30 Ekspedicija „Nuo 
Baltijos iki Bengalijos“
22:30 Dviračio žinios
23:00 Kostiumuotieji
23:45 Čikagos policija 4

00:30 Laikinosios sostinės 
fenomenas
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vakaras su Edita
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Stambiu planu. Simonas 
Norbutas
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Kostiumuotieji
04:50 Dienos tema 
05:15 Seselė Beti

05:15 Naujakuriai 
05:35 Einšteinas 
06:25 Transformeriai. 
Maskuotės meistrai 
06:55 Žuvėliokai 
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis 
07:55 Viešbutis
09:00 Šviesoforas 
10:00 Palaužti sparnai 
12:00 Tikroji žvaigždė 

13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Viešbutis 
20:30 Blogoms merginoms – 
viskas 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Drakono akys
23:50 Majų baikerių klubas
01:10 Einšteinas 
02:00 Legendos
02:50 Imperija 
04:35 Majų baikerių klubas
05:40 Naujakuriai

06:30 Iš širdies į širdį
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Kalnietis
11:00 Nuo... Iki... 
11:30 Būrėja 
13:30 Turtuolė varguolė
14:30 Našlaitės
15:30 Laukinis miestas

16:30 Labas vakaras, 
Lietuva
17:30 Stebuklas
18:30 Žinios 
19:30 KK2
20:00 Turtuolė varguolė
21:00 Nuo... Iki.... 
21:30 Žinios 
22:30 Pavojingas sandėris
00:40 Mirtinas ginklas
01:35 Ypatinga užduotis
03:05 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
04:40 Alchemija. VDU karta
05:10 RETROSPEKTYVA

06:25 CSI. Majamis
07:25 Mano virtuvė 
geriausia
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės
09:35 Ekstrasensai tiria 
10:35 Kobra 11
11:35 Greitojo reagavimo 
būrys
12:35 Nusivylusios namų 

šeimininkės
13:35 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Sudužusių žibintų 
gatvės
16:00 Ekstrasensai tiria 
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11
18:30 CSI. Majamis
19:30 Greitojo reagavimo būrys
20:30 Pričiupom!
21:00 Spąstai
22:55 Šešios kulkos 
01:10 Būk ekstremalas 
02:05 Nusivylusios namų 
šeimininkės
02:50 Visa menanti

06.00 „Gluchariovas“ 
06.30 Skonio reikalas
07.00 Laikykitės ten. Pokalbiai
08.00 „Netikėtas teisingumas“ 
09.00 „Pone prezidente” 
09.30 „Brangioji, aš 
perskambinsiu”
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11.00 „Reali mistika“ 

12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių
12.30 „Pone prezidente”
13.00 „Gluchariovas“ 
14.00 „Paslaptys“
15.00 „Reali mistika“
16.00 Reporteris
16.30 Skonio reikalas
17.00 Laikykitės ten. Pokalbiai
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19.30 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Paslaptys“ 
22.30 Reporteris
23.00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu”
23.30 Laikykitės ten. Pokalbiai
00.30 „Reali mistika“ 
01.30 „Paslaptys“
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03.20 Laikykitės ten. Pokalbiai
04.00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu”
04.25 „Pone prezidente”
04.45 „Reali mistika“
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07 06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:15 Džesika Flečer
10:00 Miuncheno 
kriminalinė policija 
10:45 Hadsonas ir Reksas
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Pasaulio teisuoliai
13:00 Įdomiosios atostogos
14:00 Žinios
16:30 Šoka Lietuva
16:45 Seselė Beti
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Visi kalba
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Auksinis protas. 
Vasara
22:20 Atgal į ateitį 
00:15 Vargdieniai

02:45 Šoka Lietuva 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Šventadienio mintys
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Kultūros diena. 
Savaitės apžvalga
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Šoka Lietuva
05:15 Seselė Beti

05:40 Naujakuriai
06:25 Transformeriai. 
Maskuotės meistrai
06:55 Žuvėliokai 
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis 
07:55 Viešbutis 
09:00 Šviesoforas
10:00 Palaužti sparnai
12:00 Tikroji žvaigždė 
13:00 Parduotas gyvenimas 
15:00 Simpsonai

16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Džiunglių knyga
21:10 Iksmenai. Apokalipsė
00:05 Lemtingas posūkis 3
01:50 Šeimos susitikimas 
03:40 Atominė apokalipsė 
05:10 Naujakuriai

06:30 Iš širdies į širdį
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Kalnietis
11:00 Nuo... Iki...
11:30 Būrėja
13:30 Turtuolė varguolė
14:30 Našlaitės
15:30 Laukinis miestas
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva
18:30 Žinios 
19:30 KK2 penktadienis

21:00 Pabėgimo planas 2
22:55 Mano motinos 
prakeikimas
00:55 Tempk jį čia! 
02:40 Pavojingas sandėris
04:20 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:25 CSI. Majamis
07:25 Mano virtuvė 
geriausia 
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės
09:35 Ekstrasensai tiria
10:35 Kobra 11
11:35 Greitojo reagavimo būrys
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės
13:35 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Sudužusių žibintų 
gatvės
16:00 Ekstrasensai tiria 
17:00 Info diena

17:30 Kobra 11
18:30 CSI. Majamis
19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Mobilusis
23:20 Spąstai 
01:10 Būk ekstremalas 
02:05 Nusivylusios namų 
šeimininkės
02:50 Visa menanti

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

15.00 „Reali mistika“
16.00 Reporteris
16.30 Pagaliau savaitgalis
17.00 Laikykitės ten. Pokalbiai
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19.30 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“
21.30 „Paslaptys“ 
22.30 Reporteris
23.00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu”
23.30 Laikykitės ten. Pokalbiai
00.30 „Reali mistika“ 
01.30 „Paslaptys“ 
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“
03.20 Laikykitės ten. Pokalbiai
04.00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
04.25 „Pone prezidente”
04.45 „Reali mistika“ 
05.35 Pagaliau savaitgalis
06.00 „Pone prezidente”

Kaina 13000 Eur.  
Tel. 8 617 25 087. Rokiškis
• 36 a sklypą statyboms. 
Elektra, vieta tvenkiniui, geras 
privažiavimas. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 616 93 529. Rokiškis
• 2 kambarių, 50 kv. m butą 
Jaunystės g. 10, pirmas aukštas. 
Strategiškai gera vieta. Buto 
privalumai: dažytos sienos, 
laminatas, plastikiniai langai, šarvo 
durys, nauji radiatoriai, nauja 
santechnika. Tarpininkus prašau 
nesikreipti. Kaina 29500 Eur.  
Tel. 8 682 40 782. Rokiškis
• Sodybą 16 km nuo Rokiškio, 
netoli pagrindinio kelio Rokiškis-
Panevėžys. Prie sodybos yra 3,68 
ha žemės, ūkinis pastatas klėtis 
medinė pirtis šulinys netoliese 
tvenkinys ir upė Šetekšna. Rami 
graži vieta. Kaina 20000 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. 
• Sodo sklypą miesto ribose. Maži 
mokesčiai, kraštinis, ribojasi su 
mišku, sukeltas dideliu sluoksniu 
juodžemio, sklypo plotas 9 a. 
Ideali vieta gyvenamo namo ar 

pirties statybai. Su rimtu pirkėju 
galimos derybos. Tel. 8 605 26 260. 
Rokiškis
• 46 kv.m butą Vytauto g., 
Rokiškyje. Atskiras įėjimas, 
centrinis šildymas, miesto 
vandentiekis. Kaina 15000 Eur.  
Tel. 8 606 48 794. 
• Erdvų, 79,66 kv. m, 4 kambarių 
butą Juodupėje, Tekstilininku g. 
Mūrinis namas, 5 aukštas, tvarkinga 
laiptinė. Bute pradėtas remontas, 
ilgas balkonas. butas ne kampinis. 
skolų nėra. Iki Rokiškio tik 15 min. 
Kaina 3500 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• Tvarkingą, mūrinį namą 
Čedasuose. 18 km iki Rokiškio. 
73 kv. m, 3 kambariai, virtuvė, 
rūsys, veranda ir patalpa voniai, 
tualetui įsirengti. Šildomas kietuoju 
kuru. Komunikaciju nėra, kraštinė 
sodyba, 17 a sklypas, rami vieta, 
ūkinis pastatas. Kaina 12800 Eur. 
Tel. 8 600 98 909.
• Dviejų kambarių butą Bajoruose. 
Antrasis aukštas, šildymas 
kietuoju kuru. Naujas kaminas, 

plastikiniai langai, šarvo durys, 
stogo danga. Vandentiekis miesto, 
boileris elektra/kietasis kuras. 
Butui priklauso: rūsys, 2 garažai, 
3 ūkiniai pastatai, 1,3 ha žemės. 
Kaina 25000 Eur.  
Tel. 8 647 62 688. 
• Mėgstantiems individualumą ir 
gamtos prieglobstį, sklypą: 36 a, 
kraštinis, ribojasi su valstybiniu 
mišku, vienintelis kaimynas ir 
tas pakankamai toli. Sklypas 
į kalniuką. Pakraštyje jau yra 
brandžių pušų. Tik 1 km nuo 
miesto, Dimitriškių gyvenvietėje. 
Tel. 8 610 77 145. Zarasai

NUOMA

• Ieškau išsinuomoti 2 kambarių 
butą su baldais ilgesniam laikui. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 639 42 455. 
Rokiškis
• Domina buto Rokiškyje nuoma, 
naujumas nesvarbu, svarbu 
tvarkinga buitinė technika ir san. 
mazgai. Esu tvarkinga, dirbanti 
ir atsakinga. Tel. 8 604 02 750. 
Rokiškis

• Išsinuomočiau 3-4 kambarių 
butą arba namą. Tel. 8 616 43 313. 
Rokiškis

PASLAUGOS

• Automobilių, krovinių, žemės 
ūkio technikos transportavimas. 

Savivarčio paslaugos.  
Tel. 8 604 86 441. Rokiškis
• Gera kaina atvežame: žvyrą, 

smėlį, skaldą, atsijas. Statybinio 
laužo, grunto išvežimas. Vežame 
mažais ir dideliais kiekiais, 
padidinto pravažumo transportu. 
Tel. 8 604 86 441. Rokiškis
• Techninė pagalba kelyje. Avarinis 
automobilių atrakinimas. Sumaišyto 
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kuro ištraukimas, išvalymas 
ir paruošimas eksploatacijai. 

Užvedimas išsikrovus 
akumuliatoriui. Tel. 8 604 86 441. 

Rokiškis

PERKA

• Perku įvairias plokštes, 
mikroschemas, tranzitorius, 
kondensatorius, reles, magnetinius 
paleidėjus, skaičiavimo-matavimo, 
telekomunikacijų techniką, 

kompiuterius, jungtis, kontaktus, 
oscilografus, dažnometrius, 
savirasčius, racijas ir kt. Pasiimu iš 
namų. Tel. 8 606 84 377.  
Rokiškis
• Superkame traktorius, 
sunkvežimius, žemės ūkio 
padargus, sunkiąją techniką, 
priekabas, dokumentus.  
Tel. 8 644 04 409. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Vaikišką vežimėlį. Reiktų 
pasitvarkyti, pasivalyti. Yra daug 
priedų. Kaina 40 Eur.  

Tel. 8 648 79 299. Rokiškis
• Geros būklės vaikštynę. Galima 
pasikeisti į supamą padėtį. 
Žaisliukai visi yra, groja. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 621 95 444.  
Rokiškis
• Mažai naudotą lavinamąjį 
kilimėlį, pirktas naujas. Pridedu 
vieną pakabinamą žaisliuką. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 621 95 444.  
Rokiškis
• Dviratuką. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Nenaują, geros būklės, vaikišką 
dviratį. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 686 26 668. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Trimerį su priedais. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Galingą traktoriuką-žoliapjovę. 
Iš Danijos. Nauji diržai, peiliai, 
akumuliatorius. Galia 20hp. 2 
cilindrų. Pjauna 115 cm. Pjauna 
seną aukštą žolę. Bus parduodamas 
nuo kitos savaitės antradienio. 
Galima rezervacija. Kaina 1000 
Eur. Tel. 8 684 20 231.  
Rokiškis
• Mažai naudotą lenkišką trimerį. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 614 19 157. 
Rokiškis
• Traktoriukus-žoliapjoves Cub 
Cadet cc1000 rd. Dyzeliniai, vieno 
cilindro variklis 7 kW. Traktoriukai 
koja valdomas automatai, el. 
bunkeris, autopilotas, dviejų peilių, 
pakeisti tepalai, filtrai, pjovimo 
plotis 108 cm. Kaina 1750 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Mažai naudotą, inversinį stalą 
Insportline. Naudojamas stuburo 
ligoms gydyti. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Sėdmaišį, kaina 40 Eur.  
Tel. 8 605 90 025. Rokiškis
• Knygas. Tik perskaitytos, kaip 
naujos. Kaina 2 Eur.  
Tel. 8 678 05 029. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Nebrūsuotas, colines lentas, 3 
kubai, tąšus 15/15, 14 vienetų.  
Tel. 8 610 06 145.  
Rokiškis
• Naudotą betono maišyklę. Kaina 
95 Eur. Tel. 8 629 45 390.  
Rokiškis
• Metalinę siją Heb24. Ilgis 2,34 m, 
aukštis 24 cm, plotis 24 cm. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 682 60 643.  
Rokiškis
• Naudotą, neblogai išsilaikiusį 
šiferį. Apie 400 lapų, dydis 1,25x1 
m. Kaina 0,50 Eur/lapas.  
Tel. 8 610 10 341.  
Rokiškis
• Pigiai didelį kiekį naudoto šiferio. 
Pasiimti patiems Pandėlyje.  
Tel. 8 674 12 217. Rokiškis
• Dvejas naudotas buto duris. 
Vienerios durys su stiklu. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• 1998 m.  Audi A4 Avant. 1,6 l, 
74 kW, benzinas, mėlynos spalvos. 
TA iki 2020.08.05. Galiu parduoti 
be perregistravimo. Kaina 450 Eur. 
Tel. 8 682 34 955. Rokiškis
• Volvo D3 V70 universalą. 120 
kW. TA ir draudimas galioja. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Tel. 8 675 04 581. Rokiškis
• Prižiūrėtą mopedą Alpha 2019 
m. Rida 2950 km. Daiktadėžė. 
Padovanosiu beveik naują šalmą. 
Skubiai! Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 685 18 977. Rokiškis
• Puikiai išlaikytą ir prižiūrėtą 
automobilį Volvo S80. 2,4 l, 103 
kW, benzinas, mechaninė pavarų 
dėžė. 2001 m., TA iki 2022.07.14. 
Kaina 1000 Eur. Tel. 8 622 94 107. 
Rokiškis
• 1995 m. VW Golf 1,9 l, TDI, 66 
kW. Lengvai užsiveda. Kėbulas 
ir duslintuvas paveikti korozijos. 
Kaina 320 Eur. Tel. 8 600 46 193. 
Rokiškis
• VW Sharan 2001 m., kėbulas 
gražus, variklis užsiveda ir 
veikia puikiai, rankinis veikia, 
kondicionierius šaldo. Kaina 600 
Eur. Tel. 8 619 32 390.  
Rokiškis
• VW Passat. Dugnas gražus, 
prieš 3 metus buvo padengtas 
antikorozine danga. Trūkumai 
-  keleivio pusės slenkstis parūdijęs 
ir palinkęs. TA galioja dar pusantrų 
metų. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 602 81 716. Rokiškis
• Priekabą 1pts2 su dokumentais. 
Kaina 650 Eur. Tel. 8 601 36 926. 
Rokiškis
• Priekabas T-25, T-40 ir mini 
traktoriams. Tel. 8 605 26 260. 
Rokiškis
• Savadarbes priekabas traktoriams. 
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Ford Focus. 1999 m., 1,4 l, 
55 kW, benzinas. Užsiveda, 
važiuoja gerai, sankaba pakeista, 
ratlankiai originalūs, pridedamos 
žieminės, dygliuotos padangos. 
TA pasibaigusi 2020-05. Reikia 
remontuoti slenksčius. Kaina 300 
Eur. Tel. 8 686 49 301.  
Rokiškis
• Škoda Oktavia. 2001 m., 1,9 l, 
81 kW, universalas, kablys, TA 
metams. Pakeisti diržai, tepalai, 
filtrai, autopilotas, šildomos 
sėdynės, kondicionierius. Veikia 
viskas taip kaip priklauso, lieti 
ratai, spalva sidabrinė. Kaina 1700 
Eur. Tel. 8 685 75 884.  
Rokiškis
• Audi A4. 1996 m., 1,9 l, TDI, 66 
kW. Kaina 499 Eur.  
Tel. 8 612 67 305. Rokiškis
• Opel Meriva. 2005 m., TA beveik 
dvejiems metams. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 700 
Eur. Tel. 8 610 79 195.  
Rokiškis
• Mylėtą ir prižiūrėtą Audi 100 
Avant automobilį. Pagamintas 
1987-05-08. Variklio galia: 100 
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Rugpjūčio 4-oji, 
antradienis, 
32 savaitė

Iki Naujųjų liko 149 dienos
Saulė teka 5.34 val., 
leidžiasi 21.15 val. 

Dienos ilgumas 15.41 val. 
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Domantas, Domas, Dominyka, 

Dominykas, Domitas, Gerimantas, 
Gerimantė, Gerutė, Gerutis, 

Irta, Irtautas, Irtautė, Milgeda, 
Milgedas, Milgedė, Milgeidas, 

Milgeidė.
Rytoj:  Nona, Osvaldas, Rimtas, 

Vaida, Vaidas, Vilija.
Poryt:  Bilvina, Bilvinas, Bilvinė, 
Bylotė, Daiva, Josbutas, Josbutė, 

Josgailas, Josgailė. Karolina, 
Vaidutis.

Dienos citata
„Menkas liūdesys šnekus, 
didis sielvartas bežadis“ 

(Vergilijus).

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1704 m. per Ispanijos įpė-
dinystės karą jungtinės anglų 
ir olandų pajėgos užėmė is-
panų miestą Gibraltarą, kuris 
nuo tų laikų iki dabar tebėra 
Didžiosios Britanijos kolonija, 
nors ir su savivalda.

1789 m. per Prancūzijos 
revoliuciją atšauktos visos 
feodalų privilegijos ir teisės.

1792 m. gimė poetas 
Persis Bišas Šelis, vienas žy-
miausių anglų romantikų ir 
mąstytojų. Jis buvo išmestas 
iš Oksfordo universiteto už 
pamfletą ateizmo tema.

1914 m. Vokietija įsiveržė į 
Belgiją, o vidurnaktį pasibaigus 
Londono ultimatumui, kad vo-
kiečiai pasitrauktų iš Belgijos, 
Didžioji Britanija paskelbė karą 
Vokietijai. Jungtinės Amerikos 
Valstijos liko neutralios.

Šiandien
Lietuvos 
istorijoje

1998 m. Lietuva kartu su 
kitomis 12 Europos valstybių 
prisijungė prie naujojo Europos 
Sąjungos ginklų eksporto ko-
dekso, kuris įpareigoja laikytis 
moralės normų parduodant 
karinę įrangą.

Post scriptum
Glostyk gaidį kiek nori – 

vis tiek kiaušinio nesudės.

LAISVALAIKIS Pikantiškas krapų sviestas per 5 minutes
Ingredientai: 
• 100 g sviesto
• 10 g šviežių krapų (be stam-
bių kotelių)
• 1 didelė arba 2 mažos česna-
ko skiltelės 
• druskos pagal skonį
Gaminimas: Geriausia tinka 
kambario temperatūros svies-
tas.  Jeigu ką tik ištraukėte iš 
šaldytuvo, tiesiog supjaustyki-
te smulkiais kubeliais. Sviestą, 
krapus, druską ir į kelias dalis 
perpjautas česnako skilteles 

dėkite į dubenį ir sutrinkite rankiniu elektriniu trintuvu (vadinamu blenderiu) iki dau-
gmaž vientisos konsistencijos. Žinoma, galima trinti ir kitokiu elektriniu trintuvu.
Krapų sviestas pagamintas. Tepkite jį ant duonelės, gardinkite bulvytes.
Patarimai:
• Nesuvalgytą krapų sviestą laikykite šaldytuve sandariame indelyje. Ten jis puikiai 
išsilaikys apie savaitę.
• Jeigu norite, kad krapų sviestas būtų minkštesnis ir lengviau tepamas net ir lai-
komas šaldytuve, sutrynę papildomai įpilkite 3-4 šaukštus alyvuogių aliejaus, tada 
dar kartą lengvai pertrinkite. Toks sviestas iš pradžių atrodys skystesnis, bet pabuvęs 
šaldytuve sutvirtės.
• Krapų sviesto galite pasiruošti ir daugiau bei užšaldyti.

kW; Darbinis tūris: 2,3 l; Degalų 
tipas: benzinas-dujos; Automobilio 
svoris: 1290 kg. TA galioja iki 
2021-08-26. Yra rūdžių. Važinėja 
moteris. Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 625 06 843. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• R15 5/100 ratlankius. Tinka VW, 
Škoda. Su padangomis 195/65 R15. 
Kaina 110 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Originalius gražius juodos 
spalvos R16 5/112 Škoda 
ratlankius. Kaina 220 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• VW Golf 3, 1,9 l, TDI, 66 kW 
dalimis. Tel. 8 603 87 554.  
Rokiškis
• Audi B4. 1,9 l, 66 kW, dalimis. 
Tel. 8 603 87 554. Rokiškis
• Audi A4 B6 Avant. 2002 m., 2,5 l, 
dyzelis dalimis. Tel. 8 603 87 554. 
Rokiškis
• Vasarines padangas R20 275/45 
4vnt. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 608 20 518. Rokiškis
• Ratlankius. 2 vnt.,  25 R28. 
Kaina 185 Eur. Tel. 8 620 55 819. 
Rokiškis
• Dalimis Peugeot 307. 2 l, dyzelis, 
79 kW, 2002 m. Geras variklis, 
sankaba, turbina, vairo kolonėlė. 
Važiuoklės, kėbulo detalės.  
Tel. 8 615 65 652. Rokiškis
• Automagnetolą CDR2005, 
Siemens VDO. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 633 01 255. Anykščiai
• 2006 m. Opel Astra dalimis.  
Tel. 8 699 86 773. Rokiškis
• Lietus ratlankius su padangomis. 
225/45, R17, atstumas tarp centrų 
100 mm. Tinka VW Golf 4, škodai. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 610 19 607. 
Rokiškis
• Naudotą, VW Passat B5+ variklio 
dangtį. Pilkos spalvos. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Dalimis VW Golf 3, Opel Zafira, 
Opel Astra, VW Passat B5, Mazda 

Premaxy. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• 1999 m. VW Sharan dalimis. 1,9 
l, TDI, 81 kW. Yra ir kablys.  
Tel. 8 646 82 607. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Arklinį grėblį, Zid variklį, 
mažąsias ir didžiąsias akėčias, 
dujų balioną, elektros variklį 7,5 
kW, lenkišką dalgį, dviejų korpusų 
plūgą, ratus bulviakasei.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Mtz-80 priekinius ratus. Padangos 
geros. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 610 19 607. Rokiškis
• Naudotą arklinį plūgą, 22 cm, 20 
cm, 13 cm diametro skriemulius. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Statinę-cisterną. 5 kubų. Kaina 
derinama. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 672 20 201. Rokiškis
• Traktorių DT-20 su T-25 varikliu.
Užsiveda starteriu, nėra dokumentų. 
Išsamesnė telefonu. Kaina 700 Eur. 
Tel. 8 628 47 947. Kupiškis
• Traktorių MTZ 80, tvarkingas. 
Išsamesnė telefonu. Kaina 2700 
Eur. Tel. 8 688 03 340.  
Kupiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Televizorių Šilelis su 
skaitmeniniu imtuvu. Kaina 85 Eur. 
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Tvarkingą televizorių Samsung. 
Tiesiog tapo nebereikalingas, Kaina 
derinama. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 626 12 117. Rokiškis
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Finansų ministerija vidaus rinkoje pasiskolino 35 mln. eurų
Vyriausybės vertybinių 

popierių (VVP) emisijos, iki 
kurios išpirkimo liko 2305 
dienos, papildymo aukcione 
obligacijų išplatinta už 35 
mln. eurų, vidutinė palūka-

nų norma buvo 0,002 proc.
Ši emisija pradėta platin-

ti pernai lapkričio 25 dieną, 
paskutiniame jos papildymo 
aukcione birželio 29 dieną 
obligacijų taip pat parduota 

už 35 mln. eurų, vidutinės pa-
lūkanos buvo 0,084 procento. 
Po aukciono bendras emisijos 
nominalus dydis pasiekė 165 
mln. eurų.

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

AVINAS. No-
rėsite poilsio ir 
ramybės, tačiau 
žvaigždės jums 

yra paruošusios staigmenų. 
Šiuo laikotarpiu gali tekti pri-
imti rimtus sprendimus, kurie 
turės įtakos jūsų artimai atei-
čiai. Jei vis pasvarstote apie 
gyvenamosios vietos keitimą, 
dabar tam bus tikrai palankus 
metas, tad pasinaudokite šia 
galimybe. Taip pat gali tekti 
pasvarstyti apie galimybę įsi-
tvirtinti naujoje darbovietėje, 
tačiau šie pokyčiai į naudą.

JAUTIS. Jums 
bus sunku apsi-
spręsti, ko iš tie-
sų norite: įvairių 

galimybių šiuo metu turėsite 
kaip niekad daug, todėl rasti 
tinkamiausią sprendimą ne-
bus labai paprasta. Vis dėlto, 
viskas tikrai įmanoma, tačiau 
žvaigždės pataria vadovautis 
ne širdimi, bet sveiku protu. 
Galvokite apie tai, kokie pa-
siūlymai jums bus naudin-
giausi finansiškai, ir būtent 
toks kriterijus leis paprasčiau 
apsispręsti.

DVYNIAI. Jus 
gali pradžiuginti 
netikėtai pasieku-
si naujiena, kuri 

privers iš naujo susidėlioti 
savo planus. Kiek įmanoma 
mažiau planuokite, nes įvai-
rūs netikėtumai gali visiškai 
sujaukti jūsų dienotvarkę. 
Nors smulkių darbų tikrai 
netrūks, tačiau su viskuo pui-
kiai susidorosite, ir savaitės 
pabaigoje jausitės tikrai daug 
pasiekę. Jei t užduočių įvei-
kimas pasirodys pernelyg ke-
blus, nebijokite prašyti drau-
gų ar artimųjų pagalbos.

VĖŽYS. Ne 
viskas auksas, kas 
auksu žiba. Galite 
sulaukti pasiūly-

mo, kurie iš pirmo žvilgsnio 
atrodys labai patrauklūs, ta-
čiau vėliau paaiškės, kad be 
reikalo tuo susigundėte. Prieš 
priimdami bet kokius spren-
dimus pirmiausia gerai pagal-
vokite, ar jie jums bus tikrai 
naudingi. Žvaigždės pataria 
pasitarti su savo draugais ar 
šeimos nariais – iš šalies si-
tuacija gali atrodyti visiškai 
kitokia nei jums patiems.

Astrologinė prognozė savaitei 
LIŪTAS. Jūsų 

laukia pokyčiai, 
kuriems tikriau-
siai nebūsite pa-

siruošę. Geriausia nieko ne-
planuoti, nes žvaigždės jums 
žada nemažai netikėtumų. 
Nesinervinkite, kad visi pla-
nai grius, teks greitai reaguoti 
į pakitusias aplinkybes.  Iš-
sigąsti tikrai neverta – tikė-
tina, kad artėjantys pokyčiai 
jums bus tikrai į naudą. Dau-
giau dėmesio skirkite pradė-
tų darbų užbaigimui, tačiau 
pasistenkite nepradėti naujų 
projektų, nes jų įgyvendini-
mas gali tapti tikru iššūkiu.

M E R G E L Ė . 
Būsite pasiruo-
šę tiesiog kalnus 
nuversti, tačiau 

žvaigždės pataria nepersisteng-
ti, nes priešingu atveju jūsų 
entuziazmas labai greitai per-
degs. Užsibrėžkite nedidelius 
tikslus, kuriuos galėsite įgy-
vendinti be didelių pastangų. 
Kuo mažiau jėgų iššvaistysite, 
tuo greičiau galėsite pasiekti 
užsibrėžtą tikslą. Namuose ne-
sikivirčykite, o jei taip nutiks, 
lengvai susitaikysite. 

S VA R S T Y -
KLĖS. Optimiz-
mas ir iniciatyva 
bus tiesiog užkre-

čiantys: jais pavergsite aplinki-
nių širdis. Nors visai neseniai 
teko išgyventi gana įtemptą 
laikotarpį, tačiau panašu, kad 
visos negandos liko užmaršty. 
Žvaigždės jums žada naujas 
malonias patirtis bei naudin-
gas pažintis, todėl būkite ati-
dūs, ir nepražiopsokite puikių 
galimybių. Darbinėje veikloje 
jokių permainų nenusimato, 
tačiau tuomet, jei planuojate 
keisti darbą, dabar tą daryti 
gana palanku, nes rasite tinka-
miausią veiklą.

S K O R P I O -
NAS. Gali atrodyti, 
kad nerandate savo 
vietos po saule, to-

dėl pagalvokite, ką galėtumėte 
pakeisti. Jei jūsų nedžiugina 
nusistovėjusi rutina, raskite 
būdų, kaip galėtumėte tą ištai-
syti. Net ir nedideli pokyčiai 
jums gali būti tikrai į naudą, 
todėl šiek tiek atsitraukite nuo 
kasdienių darbų, ir imkitės 
tam tikrų veiksmų.  Šiuo metu 

tikrai turėsite progų pakeisti 
savo gyvenimą, todėl žvaigž-
dės pataria būti labai atidiems 
ir apdairiems.

ŠAULYS. Jūsų 
laukia pokyčiai, 
kuriems tikriausiai 
nebūsite pasiruošę. 

Šiuo laikotarpiu geriausia nie-
ko neplanuoti, nes žvaigždės 
jums žada nemažai netikė-
tumų. Išsigąsti tikrai neverta 
– tikėtina, kad artėjantys po-
kyčiai jums bus tikrai į naudą. 
Daugiau dėmesio skirkite pra-
dėtų darbų užbaigimui, tačiau 
pasistenkite nepradėti naujų 
projektų, nes jų įgyvendinimas 
gali tapti tikru iššūkiu.

OŽIARAGIS. 
Jūsų ir aplinkinių 
nuomonės gali ne-
sutapti, todėl tai 

pakurstys nesutarimus. Kad 
ir kokie teisūs jaustumėtės, 
žvaigždės pataria nebūti per-
nelyg užsispyrusiems, ir iš-
klausyti, ką jums sako kiti. 
Net ir tuomet, jei sulauksite 
nepagrįstos kritikos, pasisten-
kite nesivelti į konfliktus, kurie 
paprasčiausiai bus bevaisiai ar 
net žalingi. O jei konfliktuosi-
te, venkite įsikarščiuoti.

VANDENIS. 
Skrajosite pade-
besiais. Jūsų min-
tys bus apsėstos 

kur kas malonesniais dalykais 
nei darbas, būsite išsiblaškę. 
VTai nėra pasiteisinimas laiku 
neatlikti patikėtų darbų, tad 
pasistenkite susiimti, ir pir-
menybę teikite pareigoms. Jei 
atrodys, kad darbų eiga nėra 
tokia sklandi, paprašykite ap-
linkinių pagalbos, ir tai gali ge-
rokai paspartinti procesą.

ŽUVYS. Jūsų 
laukia išban-
dymai, kuriuos 
įveikę galėsite 

džiaugtis kur kas malonesniu 
laikotarpiu. Nors gali atrody-
ti, kad net ir pačios didžiau-
sios pastangos neduoda jokių 
rezultatų, tačiau pakentėkite 
ir nemeskite pradėtų darbų: 
labai greitai viskas atrodys 
kitaip. Jei vis svarstote apie 
galimybę keisti darbovietę 
ar profesinę sritį, dabar bus 
tikrai palankus metas imtis 
atitinkamų veiksmų, nes su-
lauksite sėkmės.

PRO MEMORIA
Juodupės seniūnija:
MINDAUGAS ZOKAS  1972-09-12 – 2020-07-26
GENOVAITĖ LINGIENĖ  1933-06-04 – 2020-07-29
Kaimiškoji seniūnija:
RIMANTAS SADAUSKAS 1944-09-04 – 2020-07-29
Kamajų seniūnija:
BRONĖ TRAKIENĖ 1941-03-13 – 2020-07-26
Obelių seniūnija:
JONAS BAKANAS 1930-02-13 –  2020-07-25

Praeities adoruotojų klubas,  kam reikalingos 
Kleboniškės vidury Kamajų ir kur yra 
vienintelė rajone natūrali orkestro duobė II

Iš 5 p.
Nes daugumos šalies baž-

nyčių situacija ta pati: jos arba 
avarinės, arba artimos tokiai 
būklės. Jei remontuojama tik 
pora vyskupijos bažnyčių, ir 
jų remontas tęsiasi po kelerius 
metus, tai tikriausiai nebe-
reiktų klausti, kada ateis eilė 
remontuoti va tokias špitoles, 
ligonines bei tvartelius.

Kodėl kyla
problemos?
Paveldosaugininkų ir pas-

tatų, ypač religinės paskirties, 
savininkų konfliktas yra savai-
me užprogramuotas.

Kaip sako kunigas A. Šu-
kys, parapijai apskritai nerei-
kėjo šių pastatų susigrąžinti. 
Tačiau tuomet Lietuvos Kata-
likų bažnyčios perspektyvos 
atrodė kitaip, nei dabar. O da-
bar gyventojų, ypač darbingų, 
skaičiaus mažėjimas provin-
cijoje, visuomenės sekulia-
rėjimo tendencijos atskleidė 
daug iššūkių. Nemažai parapi-
jų reikia tą pasakyti jau tiesiai 
šviesiai, nepajėgios išlaikyti 
savo kunigą. Juk ne veltui ir 
Duokškis, ir Salos tapo aptar-
naujamomis parapijomis. Ir 
net trijose parapijose dirbantys 
dvasininkai negyvena praban-
giai: Rokiškio dekanate važi-
nėjančių „Teslomis“ nėra. 

Parapijoms sunku išlaikyti 
tokius bažnyčios tarnus, kaip 
zakristijonas, vargonininkas. 
Ką jau kalbėti apie tai, kad 
reikia investuoti į aplinkos 
tvarkymą ir, kas juokingiausia, 
netgi šiukšlių išvežimo mo-
kestį (ir ne tik bažnyčiai kaip 
kompleksui, bet ir visiems 
statiniams atskirai. Nors būtų 
labai įdomu pamatyti, kiek 

šiukšlių generuoja, pavyz-
džiui, varpinė).

Vis sunkiau surinkti lėšų 
netgi einamiesiems bažnyčios 
pastato remontams.

Kaip jau rašyta, tokie sta-
tinių kompleksai, kaip Ka-
majuose, parapijai visiškai 
nereikalingi. Net jei ir būtų 
reikalingi, esant dabartiniams 
ištekliams, ji turėtų jų atsi-
sakyti, siekdama sumažinti 
elementarias eksploatacijos 
išlaidas.

Taigi akivaizdu, kad vis-
kas, ką parapija gali sau leisti 
saugodama tokius pastatus, 
yra nebent nauja spyna ir stop 
juosta.

Paveldosaugininkams gi 
tokie pastatai atrodo vertin-
gi savaime. Tačiau iš pateik-
tų duomenų matyti, kad jie 
niekaip negali ir nesiruošia 
prisidėti prie jų saugojimo ir 
restauravimo. Ši našta visiškai 
perkelta ant savininkų (šiuo 
atveju, parapijos) pečių. Kuri 
netgi savo turtu laisvai dispo-
nuoti negali. O restauruoti jo 
neturi ir tikslo, ir elementariai 
nepajėgia finansiškai

Todėl ir gaunasi situacija 
be išeities: kultūros „verty-
bės“ akivaizdžiai nyksta.

Ir ne tik nyksta, bet ir kelia 
pavojų aplinkiniams. Netgi 
griauti jas yra nepaprastai bran-
gu.

Išvados paprastos: parapija 
nepajėgi pasirūpinti tokių pas-
tatų išsaugojimu. Jei taibūtų 
tik Kamajų problema, tuomet 
būtų galima priekaištauti pa-
rapijai ir dvasininkui.

Tačiau tokių bažnyčių 
Rokiškio ir aplinkiniuose 
dekanatuose apstu. Štai, pa-

vyzdžiui, unikalios statybos 
Onuškio bažnyčios remonto 
klausimas laikas nuo laiko 
kyla jau nuo gerų 2003-ųjų, o 
pastatas kaip stovėjo avarinės 
būklės, taip ir tebestovi.

Išeitis būtų labai paprasta: 
valstybei ir jos institucijoms 
pagaliau suvokti, kad ji nega-
li kažkam primesti prievolės 
saugoti niekam nereikalingą 
turtą. Ir atsisakyti ambicijų 
kiekvieną statinį skelbti kul-
tūros vertybe, neturint jokių 
finansinių galimybių užtikrinti 
jo restauravimą bei priežiūrą.

Nes dabar, saugant šimtus 
objektų, de facto nesaugomas 
nė vienas. Jei valstybė finan-
siškai įsipareigotų prižiūrėti tą, 
ką ji paskelbė kultūros verty-
be, kultūros paveldo objektais, 
tikriausiai netaptų griuvėsių 
kompleksai, kaip Kamajuose.

Valstybės institucijoms pats 
metas suvokti, kad parapijoms 
jau ir bažnyčias tvarkyti nepa-
keliama našta. Todėl būtina la-
bai rimtai persižiūrėti kultūros 
paveldo objektų sąrašus, pasi-
liekant tik pačius vertingiau-
sius statinius.

O likusius leisti tvarkyti 
bešimtus tūkstančių kainuo-
jančių ekspertizių ir projektų. 
Kol dar yra kam tuos pastatus 
tvarkyti. Nes metas suvok-
ti, kad sekmadienį į bažnyčią 
atėjusios močiutės nesuaukos 
tiek lėšų, kad būtų galima jo-
mis išlaikyti sertifikuotas res-
tauratorių, architektų ir kitas 
komandas.

Realiai laiko tokiems poky-
čiams yra tik maždaug dešim-
tmetis, ir tai geriausiu atveju.

Lina DŪDAITĖ– 
KRALIKIENĖ

Už JAV skirtus 24 mln. eurų modernizuota kariuomenės 
aviacijos bazė Šiauliuose

Už Jungtinių Valstijų 
skirtus 24 mln. eurų mo-
dernizuota Karinių oro 
pajėgų Aviacijos bazė 
Šiauliuose

Kaip pirmadienį informa-
vo Krašto apsaugos ministe-
rija, už šiuos pinigus įreng-
ti infrastruktūros objektai 
–  nauji transporto priemo-
nių ir antžeminės įrangos 
remonto angarai, operacijų 

centras, trys peronai, moder-
nios naikintuvų gaudyklės ir 
vieno iš peronų apšvietimas, 
keletas orlaivių riedėjimui 
skirtų takų ir aikštelių, taip 
pat – antžeminio transporto 
judėjimo keliai. Pasak KAM, 
tai gerina Karinių oro pajėgų 
aviacijos bazės pasirengimą 
priimti atvykstančius NATO 
sąjungininkus, didina sąvei-
kumą ir atgrasymą. Trečia-
dienį šiuos objektus planuoja 

apžiūrėti krašto apsaugos vi-
ceministras Eimutis Misiūnas, 
JAV ambasadorius Lietuvoje 
Robertas Gilchristas, JAV oro 
pajėgų vadavietės Logistikos, 
inžinerijos ir pajėgų apsaugos 
departamento direktorius Ro-
naldas E. Jolly, Lietuvos ka-
riuomenės Karinių oro pajėgų 
vadas Dainius Guzas bei kiti 
JAV ir Lietuvos kariuomenių 
atstovai.

BNS inform.
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

– Kaip jūsų naujasis sarginis 
šuo?

– Tiesiog puikus! Trečia 
diena namo neįleidžia.

***
Mama liepė sūneliui gerai 

nusiprausti veidą. Iš vonios jis 
šaukia:

– O ausys tai dar veidas, ar 
jau pakaušis?

***
Žiūriu į politikus ir galvoju: 

ir kam Šėtonui tiek beviltiškų 
sielų?

***
Vaikinas ūkininkas nusiveda 

panelę į restoraną. Jis siūlo ką 
nors užsisakyti. Ji užsisako tik 
salotų:

– Aš gi nenoriu būti riebia 
karve.

– Patikėk, liesa karvė atrodo 
ne ką geriau.

***
Porelė apžiūrinėja parodoje 

modernisto paveikslą. Žmona 
klausia:

– Kaip tu manai, kas 
čia nupiešta: saulėtekis ar 
saulėlydis?

Vyras:
– Aišku, kad saulėlydis. Aš 

šitą veikėją pažįstu. Jis be pietų 
neatsikelia.

***
Pirmadienis. Į darbą atėjo 

vyrukas sugipsuota ranka. 
Draugai klausia:

– Kas nutiko?
– Tai va, vakar šventėm. 

Ir aš užkandą pabandžiau iš 
pelėkautų ištraukti.

***
Senas chirurgas moko jauną 

kolegą:
– Šiandien jūsų pirmoji 

operacija. Būkite labai 
susikaupęs ir atidus. Nė 
minutei nepraraskite dėmesio. 
Antraip skalpeliu pirštą 

įsipjausite.
***
– Petrai, Petrai, tu man 

prisisapnavai erotiniame 
sapne!

– Ir ką aš jame dariau?
– Atėjai ir viską sugadinai.
***
Našlė atėjo į laidotuvių 

biurą tartis dėl laidotuvių. 
Vadybininkas siūlo:

– Aplink karstą bus 
dvidešimt žvakių. Tai kainuos 
100 Eur. Jei norite pigiau, 
pastatysim 10 žvakių, kainuos 
50 Eur. Na, jei jau visai pinigų 
neturite, pastatysime keturias 
ir kainuos tai 20 Eur.

– O gal ir vienos pakaktų?
– Bet, ponia, tada jau 

laidotuvės visai liūdnai 
atrodys.

***
Geriau verkti pas 

psichologą, nei juoktis pas 
psichiatrą.

***
Vaikystė baigiasi tuomet, 

kai pradedi apeiti balas.
***
Petriukas aunasi guminius 

batus. Mama:
– Bet juk gatvėje nėra 

purvo.
– Tu nesijaudink, aš rasiu.
***
Teismas. Teisėjas apklausia 

liudininkę.
– Ponia, kaip jūs galėjote 

nepastebėti, kad po jūsų lova 
slepiasi vyras?

– Aš ir pastebėjau. Tik 
galvojau, kad ten slepiasi ne 
plėšikas, o mano vyras. Juk 
mes ryte gerokai apsibarėm.

***
– Šefe, jūsų darbuotojai 

paskelbė bado streiką!
– Ir ko jie reikalauja?
– Pavalgyt.

– Daugiau man 
nebeskambink, tarp mūsų 
viskas baigta! – pasakė Petras 
žadintuvui, apsivertė ant kito 
šono ir užmigo.

***
Dirbdami visada 

atiduokite save darbui 100 
proc.: 12 proc. – pirmadienį, 
23 proc. – antradienį, 30 
proc. – trečiadienį, 30 proc. 
– ketvirtadienį, 5 proc. - 
penktadienį.

***
Kokio telefoninio sekso 

norėtų moterys:
– Brangusis, aš guliu 

ant lovos... O tu imi lėtai, 
atsargiai plauti indus... Taip... 
Dar... O dabar tu imi skudurą 
ir pradedi šluostyti grindis... 
Taip... Greičiau, greičiau! 
Ochhh... Achhh... Pavargai? 

Orų prognozė rugpjūčio 4-6 d.

Na gerai, pailsėk truputį, išnešk 
šiukšles...

***
– Pasiruoškite blogiausiam!
– Gydytojau, aš mirsiu?
– Ne, rytoj – į darbą!
***
Rūpestingas žmogus 

atsakomybę švelniai perkelia. 
Nerūpestingas – tiesiog 
numeta.

***
– Kai jis mirė, visą turtą 

buvo užrašęs vaikų namams.
– Ir daug to turto?
– Nemažai. Dvylika vaikų.
***
Kas anksti keliasi, tas apie 

pietus jau krauna mobilųjį 
telefoną.

***
– Atleiskite, jūs vedėte iš 

išskaičiavimo?

– Ne visai taip. Greičiau jau 
iš apsiskaičiavimo.

***
Gerbiamos ponios, jei 

atsikėlėte puikios nuotaikos, tai 
imkite ir pasisverkite.

***
Karantino metu mama, 

auginanti penkis mokyklinio 
amžiaus vaikus, galutinai 
įsitikino: į mokyklinę rinkliavą 
užuolaidoms investuoti išties 
verta.

***
Moterys užknisa: valandą 

knisą spintą, dar valandą 
dažosi. Su vyrais daug 
paprasčiau: kas iškrito iš 
spintos, tą ir apsivilko.

***
Asfalto volo vairuotojas 

buvo nubaustas už tai, kad 
nesivežioja atsarginio rato. Kai 

pabandė ginčytis, gavo baudą 
dar ir už tai, kad padangos be 
protektoriaus.

***
Korona viruso epidemija 

parodė, kad sėkmingiausiai 
jis gydomas ne ten, kur geri 
gydytojai, o ten, kur sukalbami 
statistikos specialistai.

***
Kodėl vyrai niekada 

negrasina žmonoms, kad išeis 
pas tėvą?

***
Raudonkepuraitė striksi iki 

močiutės namelio. Pabeldžia į 
duris. Močiutė:

– Patrauk, vaikeli, už 
virvutės, ir durys atsidarys...

– Močiut, nuimk pagaliau 
atotampas, čia aš, tavo anūkė.

***
– Padavėjau, mano peilis 

atšipęs!
– O jūs jį į šnicelį 

pagaląskite.
***
Drakulos telefone adresų 

knygelėje asmenys išrūšiuoti 
pagal kraujo grupę.

***
Gydytojo dukrelė ilgą 

laiką manė, kad tėtis dirba 
vienu metu saldainių fabrike ir 
brendžio gamykloje.

***
Aiškinausi santykius su 

vyru. Aš užkimau, jis apkurto. 
Bandžiau gestais rodyti, tai po 
smūgio nuvirto. Nevykėlis.

***
Bibliotekoje:
– Kur čia, sakykit, literatūra 

apie savižudybes?
– Turėtų būti antroj lentynoj, 

kairėje.
– Bet ten tuščia.
– Deja, niekas tų knygų 

negrąžina.
***

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.

• Pertvarkysiu gėlynus ir nebrangiai 
parduosiu daugiametes gėles: 
vilkdalgius (irisus), viendienes, 
melsves, šalavijus, piliarožes. Kam 
reikia, užsisakykit iš anksto, kai 
kasiu – pranešiu. Tel. 8 615 41 365. 
Rokiškis
• Avižas. Maišo kaina 4 Eur.  
Tel. 8 610 19 607. Rokiškis
• Vasarinius miežius. Kaina 150 
Eur. Tel. 8 650 68 045.  
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Seną, bet veikiančią skalbimo 
mašiną Gorenje. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną ČAIKA 
134. Kaina 105 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Ketursiūlį overloką. Vokiškas. Kaina 
95 Eur. Tel. 8 670 27 742. Rokiškis
• Dvi mikrobangų krosneles, su 
griliumi. Nenaudotos, pagamintos 
Vokietijoje. Kaina 50 ir 65 Eur.  
Tel. 8 610 77 145. Rokiškis

• Drabužių džiovyklę. Drabužiaii 
sukabinami, džiovina karštas oras, 
reguliuojama temperatūra, yra 
laikmatis. Kaina 105 Eur.  
Tel. 8 670 27 742. Rokiškis
• Naudotą, bet puikiai veikiančia, 
įmontuojamą kepimo krosnelę. 
Kelios kepimo funkcijos, du 
ventiliatoriai. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 610 77 145. Rokiškis
• Naudotus, automatinius kavos 
aparatus, patikrinti, paruošti darbui. 
Su garantija. Tel. 8 610 77 145. 
Rokiškis


