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Savaitgalį - du smurto 
atvejai
Rugpjūčio 16-os vakarą 
gautas pranešimas, kad 
Rokiškio r., Raišių k., 
neblaivus (1,4 prom. 
girtumas) vyras (gim. 
1988 m.) kieme smurtavo 
prieš vyrą (gim. 1971 m.). 
Įtariamasis sulaikytas. 
Rugpjūčio 15-sios vakarą 
gautas pranešimas, kad 
Rokiškio r., Kriaunų k., 
poilsiavietėje, automobiliu 
„VW Passat“ atvažiavo  
nepažįstami du vyrai, 
kurie išlipę iš automobilio 
apkaltino vyrą (gim. 
1970 m.) pavogus jiems 
priklausančius dokumentus ir 

smurtavo prieš jį.

Per Žolines 
gaisrininkai 
kviesti keturis kartus
Rugpjūčio 15-ąją, šventinę 
Žolinių dieną, gaisrininkai 
buvo kviesti keturis kartus:
14:01 val. gautas pranešimas, 
kad Respublikos g., 
Rokiškyje, sankryžoje iš 
traktoriaus išsiliejo apie 
30 litrų tepalų. Atvykus 
gaisrininkams, iš traktoriaus, 
200 m ilgio juostoje, ant 
važiuojamosios kelio dalies 
buvo išbėgę tepalai. Teršalai 
surinkti panaudojus 110 
kg sorbento, kelio danga 
neutralizuota panaudojus 30 l 

dispergatoriaus.
15:27 val. gautas pranešimas, 
kad Vosgučių k., Pandėlio 
sen., dega javai. Gaisro metu 
išdegė apie 15 ha javų ir 
ražienų.
15:03 val. gautas pranešimas, 
kad Apaščios k., Pandėlio 
sen., kad dega laukas. 
Atvykus gaisrininkams, 
užgesinta apie 20 a plote 
degusios ražienos.
20:40 val. gautas pranešimas, 
kad Skuomantų k., Juodupės 
sen., dega kombainas.

Apvogė ūkinį 
pastatą:
išnešė net kopėčias
Rugpjūčio 14 d., apie 

11.00 val. pranešta, kad 
Rokiškio rajone, Lukštinių 
kaime, sugadinus ūkinio 
pastato duris iš jo pavogtas 
darbastalis, suvirinimo 
aparatas su apsauginiu 
veido skydeliu, elektrinis 
diskinis pjūklas, elektrinis 
grąžtas, benzininis trimeris, 
įrankių komplektas, cilindrų 
sustūmimo komplektas su 
dėže, aliumininės kopėčios. 
Nuostolis - 672 eurai

Panevėžio VPK ir 
Panevėžio apskrities 

priešgaisrinės gelbėjimo 
valdybos 

Rokiškio priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos 

inform.

KRIMINALAI

Rokiškio savaitės įvykių apžvalga

Sigitas Daščioras – apie įdomiausius savaitės įvykius.

„Rokiškio Sirenos“ in-
terneto svetainės www.ro-
kiskiosirena.lt lankytojai 
jau praėjusį penktadienį 
galėjo pamatyti filmuotą sa-
vaitės įvykių apžvalgą. Jos 
tekstinė versija – laikraščio 
skaitytojų dėmesiui.

Praėjusios savaitės svar-
biausia naujiena, be abejonės, 
tapo įvykęs Rokiškio autobu-
sų parko direktoriaus konkur-
sas. Kaip ir nemažai pastarųjų 
konkursų, šiame taip pat pa-
noro jėgas bandyti tik vienas 
kandidatas. Kitados, Autobusų 
parkas, kitados buvo puiki vie-
ta direktoriauti. O šiemet – tik 
galvos skausmas: ir technika – 
beviltiškai pasenusi, ir maršru-
tai nepelningi, o ir keleivių per 
karantiną nebeliko. Tačiau štai 
kritikos dėl prastų rezultatų ga-
lima gauti be vargo.

Ir ankstesnei, ir dabartinei 
rajono valdžiai tikru dantų 
skausmu tapo Obelių „Žalio-
sios“ klausimas. Jau pernai 
spalį bendruomenės namai tu-
rėjo veikti, tačiau dar ir šį spa-
lį nebus baigti statyti. O štai 
rajono savivaldybei naujovės 
sutarčių klausimu gerokai at-
sirūgo. Jei ankstesnė rajono 
valdžia pirmą kartą rajono 
istorijoje sumokėjo avansą 
rangovams, tai ši valdžia Cen-
trinei projektų valdymo agen-
tūrai sumokės ir už avansą, 
ir baudą, kad ateityje nekiltų 
noras per lengvai avansus da-
linti ir preliminarias sutartis 
keisti. Taigi  Obelių „Žalioji“ 
pamažu, bet užtikrintai keičia 
spalvą į auksinę.

Tikėkimės, kad šios staty-
bos netaps amžinomis. Ir ne-
teks taip ir nebaigto pastato 
įtraukti į apleistų ir neprižiū-
rimų statinių sąrašą. Šiame 
garbingame sąraše – jau 18-ka 
objektų. Ir neabejotina, kad jis 
bus greitai papildytas. O pas-
tatų savininkai, nepanorę in-
vestuoti į savo turto priežiūrą, 
galės tam skirtus pinigus ati-
duoti valstybei Nekilnojamojo 
turto mokesčio pavidalu.

O štai miesto vizitine 
kortele ar galerija po atviru 
dangumi tapusiomis langinė-
mis rūpinasi ir „Tyzenhauzų 
paveldas“, ir rajono savival-
dybė. Ir kartu nuspręsta ne 
tik vis naujas tapyti, bet ir 
ankstesnių plenerų darbais 
pasirūpinti. Pirmosios langi-
nės atnaujintos jau pernai. O 
šiemet dvylika plenero daly-
vių padirbėjo iš peties. Tiesa, 
vienas langines teko nurašyti 
į nuostolį: vietoje nebeatku-
riamų dėmių, kurios kitados 
buvo puokštėmis, nupieštos 
naujos.

Rajone netrūko ir links-
mybių. Pirmiausia eisena nuo 
bažnyčios iki Krašto muzie-
jaus miestiečius pradžiugino 
Juozo Tumo-Vaižganto gim-
nazijos abiturientai. Brandos 
atestatai įteikti šešių klasių 
moksleiviams. Nors abiturien-
tų būrys šiemet ir kiek dides-
nis, nei pernai, tačiau ilgai tuo 
nepasidžiaugsime: gimstamu-
mas rajone drastiškai mažėja.

O šeštadienį viso rajono 
bendruomenės buvo pakvies-
tos į Juodupę lipdyti bendruo-
menių korio. Konferencija ir 
šventė sulaukė kiek mažesnio 
dėmesio, nei tikėtasi, nes gra-
sina korona virusas. Organi-
zatoriai verti pagyros už daug 
dalykų. Mažų mažiausiai už 
tai, kad neįsileido į mugę 
prekiautojų kiniškais nieku-
čiais. Įdomi ir bendruomenių 
korio, kuriam sausainėlius 
kepė viso rajono visuomeni-

ninkai, idėja. Pagyros verta ir 
veiklioji Onuškio bendruome-
nės siela Elena Blažienė. Už 
nuolatos atrandamus talentus. 
Ir įspūdingo grožio kardelius. 
Kuriais buvo išpuošta ne tik 
bendruomenės salė, bet ir 
šį savaitgalį – Onuškio baž-
nyčia. Ir praėjusį savaitgalį 
juodupėnai, ir šį – onuškėnai 
galės pasidžiaugti įspūdingu 
jaunos talentės arfininkės Gie-
drės Julijos Tutkutės koncertu. 

Bajorų tradicinis autokro-
sas „Šermukšniukas“ sutrau-
kė nemažą būrį žiūrovų. Tie-
sa, aršių bulių kautynių laukę 
žiūrovai kiek nusivylė: dau-
guma bulių kanopas užlenkė 
dar iki finalinio važiavimo. 
Užtat galėjo grožėtis neuž-
mušama Vytauto Vainausko 
„Pobieda“ – Vampyru.

O štai Rokiškio futbolo 
klubo sirgaliams belieka ti-
kėtis, kad ir į mūsų miesto 
stadioną atvyks žaisti varžo-
vų komandos. Paklaustas, ko 
Panevėžio apskrities futbolo 
komandos bijo važiuoti į Ro-
kiškį, klubo vadovas Erikas 
Gaigalas neslepia: didžiau-
sias baubas panevėžiečiams: 
tolimas kelias į mūsų miestą. 
Belieka tikėtis, kad šį ir kitą 
savaitgalį panevėžiečiai visgi 
suteiks progą rokiškėnams iš-
vysti futbolo rungtynes ir pa-
sirgti už savo komandą.

Rajono keliuose – ne-
blaivių erelių šėlsmas. Apie 
tai, kad vienos šeimos galva 
mėgsta važinėti gerokai „ap-

šilęs“, jau ne kartą kalbėjo 
juodupėnai. Ar čia tas erelis 
įkliuvo, sunku pasakyti: po-
licija neatskleidžia neblaivių 
vairuotojų asmens duomenų. 
Tačiau Vaiko teisių apsaugos 
tarnybai bus kur pritaikyti 
atvejo vadybą: netinkamą pa-
vyzdį nepilnamečiams rodė 
ne tik girtas tėtis, bet ir šalia 
jo mašinoje sėdėjusi tokia pat 
mama. Akivaizdu, kad šiems 
taurelės mėgėjams nerūpi ne 
tik aplinkinių, bet ir nuosavų 
atžalų saugumas.

Liūdnai turėtų atsidusti ir 
tie, kurie nori rūkyti, bet ne-
nori mokėti akcizo mokesčio. 
Rokiškėnams nepavyko atsi-
gabenti iš Baltarusijos kon-
trabandinių cigarečių.

Netgi jei cigaretes ir pa-
vyksta atgabenti į Rokiškį, 
tai dar nereiškia, kad jos klius 
rūkaliams. Štai vienas toks 
rokiškėnas, įsigudrinęs nuo 
2005 m. nedirbti, bet namuo-
se sukrauti 345 tūkst. Eur 
grynais lobį. Ir lobio šaltinis 
buvo čia pat – daugiau nei 9 
tūkst. pakelių cigarečių, pa-
puoštų svetimos valstybės 
banderolėmis. 

Ir brakonieriams nepavy-
ko papildyti savo piniginių. 
Aplinkosaugininkai prie Pe-
triošiškio ežero patykojo, 
kada jie ateis tinklų patikrinti. 
Laimikiu: trimis lynais, tin-
klais ir brakonieriais džiau-
gėsi aplinkosaugininkai.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Avarijoje Zarasų rajone 
žuvo Kamajų 
Antano Strazdo gimnazijos 
prezidentas

Paaiškėjo rugpjūčio 15-ąją avarijoje Zarasų rajone 
sunkiai sužaloto ir ligoninėje mirusio jaunuolio tapaty-
bė. Tai – Kamajų Antano Strazdo gimnazijos preziden-
tas Edvinas Mikalaičiūnas (Rokiškio rajono moksleivių 
tarybos facebook paskyros nuotr.). Rokiškio rajono 
moksleivių taryba šiltu tekstu pagerbė jaunuolio at-
minimą ir pakvietė jį pažinojusius žmones pasidalinti 
prisiminimais. 

„Šiandieną mūsų komandą sukrėtė skaudi netektis, 
netikėtai užgęso RRMT viceprezidento, Kamajų Antano 
Strazdo gimnazijos prezidento, Edvino Mikalaičiūno gy-
vybė. Jis buvo drąsus ir aktyvus visuomeninėje veiklo-
je, svariai prisidėjo prie reikšmingų mūsų organizacijos 
pokyčių bei sprendimų, prisiminsime jį kaip pozityvo 
bei optimizmo nešėją, teisybės ieškotoją, kuris visuo-
met buvo nuoširdus ir į mūsų komandą įnešdavo ne tik 
kūrybingų idėjų, bet ir jaukumo atmosferą. Tai, ne tik 
mūsų, bet ir visos Lietuvos moksleivių sąjungos skaus-
mas, kiekvienam jis buvo artimas bei mylimas kolega, 
pažįstamas, draugas, brolis. Visa RRMT komanda reiškia 
užuojautą šeimai bei artimiesiems. Kviečiame atsimini-
mais apie Edviną pasidalinti komentaruose“, – rašoma 
Rokiškio rajono moksleivių tarybos facebook paskyroje.

„Rokiškio Sirena“ primena, kad nelaimė įvyko ankstų 
rugpjūčio 15-osios rytą. Policijos departementas infor-
mavo taip: rugpjūčio  15 d. apie 9.20 val. Zarasų rajone, 
Imbrado kaime susidūrė automobiliai „Audi“ ir „Volvo“. 
Tą pačią dieną apie 12.50 val.  „Audi“ vairuotojas (gimęs 
2002 metais) nuo patirtų sužalojimų ligoninėje mirė.

 Kaip teigė portalas lrytas.lt, prie „Audi“ vairo sėdėjo 
18 metų vaikinas. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento Situacijų koordinavimo skyriaus atstovai 
portalui lrytas.lt pranešė, jog panaudojus specialią įrangą, 
jaunuolis buvo ištrauktas ir perduotas medikams.  Vaduo-
jant jį iš spąstais tapusios mašinos, buvo sukarpytos auto-
mobilio kostrukcijos. Policijos atstovai prieš 11 valandą 
informavo, jog sunkią traumą patyręs vaikinas išvežtas į 
ligoninę.  Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisa-
riato atstovė Asta Šuminienė portalui rytas.lt 13 valandą 
pranešė naujausias, itin liūdnas žinias, jog 18-metis mirė. 
Tragiškos avarijos aplinkybes aiškinasi policija.

„Rokiškio Sirena“ žmonės nuoširdžiai užjaučia Edvino 
Mikalaičiūno šeimą, artimuosius ir visus jį pažinojusius.

„Rokiškio Sirenos“, BNS 
ir Lrytas.lt inform.
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Daina Dieva: muzika kalba ir miesto gatvių
vienatvės, ir prieaušrio pievų garsais

Jau visai netrukus, pačio-
je rugpjūčio pabaigoje: 24-
29 d. rokiškėnus pažvelgti 
į kultūrą kitaip ragins jau-
natviškas, įdomus, provo-
kuojantis šiuolaikinio meno 
festivalis „Startas“. Jame 
galėsime susipažinti ir su 
unikalia kūrėja Daina Die-
va. Apie ją Lietuvos muzikos 
informacijos centre rašoma: 
„Savo muzikoje Daina Dieva 
kuria aidinčius atmosferiš-
kus garsovaizdžius, pagrįs-
tus ne vien elektronika, bet 
ir gyvai naudojamais instru-
mentais, vokalo ir aplinkos 
garsų įrašais, kurie, jungia-
mi gilaus drone stiliaus, ku-
ria sapnišką dark ambient 
ir post-folk žanrų garso mo-
nolitą“. Fantastiško grožio ir 
preciziško kruopštumo, jau-
trumo kūriniuose atsispindi 
autorės ne tik turtingas sielos 
pasaulis, bet ir puoselėjamos 
darnos, dėmesio aplinkai, 
gamtosaugos idėjos. Įžval-
gomis apie kūrybinį procesą 
Daina Dieva su „Rokiškio 

Sirenos“ skaitytojais dalino-
si labai atvirame, šiltame ir 
šviesiame pokalbyje.

– Kaip Jūs pati apibūdin-
tumėte savo kuriamą muzi-
ką?

– Iš vienos pusės, vengiu 
apibrėžti tai, ką kuriu, stilistinė-
mis kategorijomis, iš kitos pu-
sės suprantu, kad kai kuriems 
apibrėžimas palengvina kelią į 
kūrinį. Tad paprastai apibūdi-
nu keliais raktažodžiais, o jie 
kinta priklausomai nuo to, prie 
kokios kompozicijos, kokio 
kūrinio darbuojuosi. Turbūt 
bendriausi raktažodžiai mano 
garsynui ir mitopoetikai būtų 
tamsi melancholija. Gal būtent 
ji yra gija, susiejanti miestišką 
naktinių gatvių vienatvę, prie-
šaušrio pievų garsyną ir tekstus 
į vieną visumą.

– Kada ir kaip, Jūsų ma-
nymu, žodis, garsas tampa 
muzika?

– Nežinau, tiesą sakant. 
Mano kuriami garsai retai at-
siranda iš žodžių. O ar garsas 

tampa muzika, ar lieka triukš-
mu, veikiausiai tėra konteksto 
- muzikinės tradicijos, kultū-
rinio diskurso, - ir mūsų atvi-
rumo girdėti klausimas. Mano 
garsai atsiranda kaip atsakas į 
emocinius ir vizualinius im-
pulsus, tad daugiausiai dirbu 
tarsi dialogiškai - su aplinkos 
dalykais, garsais, įvykiais, po-
jūčiais, į kuriuos „reaguoju“ 
juos abstrahuodama į garsines 
formas.

– Jūsų muzika: instru-
mentinės muzikos, miesto, 
gamtos garsų sintezė, subti-
li, kalbanti daugybe detalių. 
Kaip pavyksta visa tai su-
jungti į darnią visumą?

 – Nesu tikra, ar visada 
pavyksta. Vienas svarbesnių 
žingsnių mano kūrybiniame 
procese, nepriklausomai nuo 
to, ar kuriu garsinį, ar vizuali-
nį - performanso - kūrinį, yra 
įsiklausymas.

Mėgstu vaikščioti ilgokus 
atstumus pėsčiomis ir įsiklau-
syti į besisluoksniuojančius 
garsinius pasakojimus, stebėti, 

kaip jie skleidžiasi skirtingose 
erdvėse skirtingu paros metu, 
skirtingomis oro sąlygomis. 
Man įdomu, kaip garsiniai įvy-
kiai veikia aplink esančius fizi-
nius kūnus. Vis geriau suvokiu, 
kaip tampriai visi dalykai susi-
ję daugialypiais ryšiais.

Tad mano darbuose ele-
mentai susijungia į visumą - ne 
visuomet darnią, kartais ypa-
tingai triukšmingą - gan orga-
niškai, nugula sluoksniais, o aš 
pati, regis, tik tyrinėju kaip jie 
vieni kitus veikia ir kaip veikia 
klausančiąją (mane), ir ieškau 
tinkamos vietos vienam garsui 
rastis, o kitam nutilti.

– Jūs esat ir labai visuome-
niškas žmogus: nuo perfor-
mansų, kūrybinių dirbtuvių 
iki labai aktyvios visuomeni-
nės veiklos, aktualaus kalbė-
jimo svarbiausiomis proble-
momis. Renkate ir aktualiai 
pateikiate informaciją iš viso 
pasaulio gamtosauginėmis 
temomis. Kaip viską spėjate?

– Po teisybei, nespėju. Kar-
tais jaučiuosi lyg stovėčiau 
chaoso aky, bet argi ne taip iš 
tiesų ir gyvenam?

Kūrybiniai dalykai man gy-
vybiškai svarbūs, tačiau lygiai 
taip pat esu ir šios milžiniškos 
ekosistemos, kuri patiria siau-
bingą katastrofą, dalis. Manau, 
kad Lietuvos medijoje per ma-
žai dėmesio skiriama klimato 
katastrofai, lygiai taip pat ir 
edukacinėse programose per 
mažai kalbama apie tai, kaip 
atrodys artimiausia šio pasau-
lio ateitis. Tad kol pajėgiu, 
bandau dalintis bent dalimi in-
formacijos iš šio svarbaus lau-
ko, kurį stebiu. Tikiuosi, kad 
netrukus žiniasklaida prisiims 
daugiau atsakomybės už tai, 
ką rašo ir tos informacijos rasis 
daugiau, ne tik mažiausio re-
gimumo skiltyse. Nes ekosis-
temos griūtis yra kur kas svar-
biau už pop-figūrų vestuves, 
išpardavimus ir kitą šlamštą, 
kuris tik atitraukia dėmesį.

Kita vertus, tai, kuo domiuo-

si ir ką tyrinėju ne-meniniais 
metodais, randa vietą mano 
kūrybinėse ir edukacijos prak-
tikose. Ekosistemų destrukciją 
ir rūšių išnykimą galima aptarti 
per aktyvaus klausymo užsiė-
mimus, kaip kad tokius, kokius 
siūliau reziduodama Start|as 
festivalyje pernai. Patirti kito-
kias buvimo kartu galimybes, 
empatiškesnį buvimą su savi-
mi ir kitomis, nebūtinai žmo-
giškosiomis būtybėmis, galima 
per performanso meno dirbtu-
ves, tyrinėjant savo kūną ir tai, 
kaip jaučiame kitus (kūnus).

Lygiai taip mano kūrybinė 
praktika persismelkia į akade-
minę veiklą - socialinių tyrėjų 
konferencijoje sykį kviečiau į 
balso ir judesio praktikos užsi-
ėmimus.

Taigi, pasikartojant, visko 
tikrai nespėju, ir gal dėl to savo 
kūrybinėje ir akademinėje prak-
tikoje generuoju hibridines for-
mas tarp sričių, kuriose dirbu.

 – Jūsų švari, subtili, dar-
na ir dėmesiu detalėms gar-
sėjanti kūryba koreliuoja 
su Jūsų visuomenine veikla: 
visuomenės ir gamtos darnos 
paieškomis. O juk šiandien 
menininkams savotiškai ma-
dinga susitelkti į save, į savo 
kūrybą, ieškojimus, tarsi 
ignoruojant visuomenės gy-
venimą, jos problemas. Kaip 
manote, ar kūrėjui svarbu 
jausti ne tik savo vidaus, 
bet ir visuomenės pulsą? Ar 
visuomenei svarbus kūrėjo 
balsas?

– Susitelkimas vien į save 
būdingas ne tik menininkams 
- toks buvimas yra skatina-
mas ir palaikomas neolibera-
liosios sąrangos ir įtvirtintas 
kaip vertybė. Turime suvokti, 
kad esame tik dalis visumos. 
Sistemoje, kurioje gyvename 
ir kuri priimama tarsi savaime 
suprantama, atskiro asmens in-
teresai tarsi svarbesni, nei pvz. 
pasaulio ekosistemos išliki-
mas, materialus turėjimas svar-
besnis už buvimą. Tą matome 

pvz. konflikto dėl kaukių dėvė-
jimo pandemijos metu atveju: 
aiškindami, kad kaukė varžo jų 
teises, žmonės negalvoja, kad 
pernešę virusą jie gali atimti 
kažkieno kito teisę į gyvenimą.

Būdami po vieną esame 
silpnesni, labiau pažeidžiami. 
Darvinizmas įsteigė "stipriau-
siųjų išlikimo" mitą, kuris 
naudingas tokiai destruktyviai 
sistemai, kokioje dabar ir gy-
vename, palaikyti. Tačiau šiuo 
metu gausybė biologų ir ekolo-
gų kalba, kad išlikimo - pasau-
lio ekosistemos, taigi ir žmonių 
- garantas yra bendras darbas, 
mainai ir pagalba. Būtent ben-
dradarbystės ir pagalbos prin-
cipai užtikrina ekosistemos 
tvarumą ir ilgaamžiškumą.

Ta pati „stipriausiųjų išli-
kimo“ ir tam tikrų rūšių neva 
geresnių, nei kitos, mitologija 
grindžia visus šiuo metu vyks-
tančius karinius konfliktus. 
O tasai „stiprumas“ paprastai 
matuojamas ekonominiu pa-
jėgumu. Mitai apie tai, koks 
kūnas yra „teisingas“, kokie 
santykiai yra "tinkami," kokia 
odos spalva apibrėžia kažkieno 
viršenybę yra nesibaigiančios 
destrukcijos įrankiai, ir visi 
jie formuluojami ekonominės 
naudos principais. To pavyz-
dys yra kad ir europiečių ko-
lonialistinė politika Afrikos 
žemyne - prisidengus siekių 
šviesti ir atversti dievop „lauki-
nius“, buvo siekiama legitimi-
zuoti gamtinių išteklių grobs-
tymą ir vergovę. Ir klaidinga 
būtų galvoti, kad šie procesai 
yra praeitis.

Tačiau neišsiplečiant į isto-
rinius dalykus, manau, kad vi-
siems ir visoms mums svarbu 
mokytis įsiklausyti - tai padeda 
suvokti, kad žmogaus balsas yra 
tik vienas iš begalės balsų, pade-
da mokytis empatiškesnio santy-
kio su viskuo, kas mus supa.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ, 

Karolio Gelažiaus ir Anne 
Murray nuotr.
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Į Rokiškio rajoną atvykstantiems dirbti medikams – 
gydytojams ir rezidentams – svari savivaldybės parama

Medikų: gydytojų, re-
zidentų stygius juntamas 
visoje šalyje. Rokiškio rajo-
no savivaldybė svaria para-
ma žada vilioti trūkstamus 
specialistus į mūsų rajoną. 
Kaip sako rajono savival-
dybės Socialinės paramos ir 
sveikatos skyriaus vedėjas 
Vitalis Giedrikas, į Rokiškį 
atvykę medikai nenusivilia: 
jiems siūlomos ne tik pa-
lankios darbo sąlygos, bet 
ir naujausia, moderniausia, 
didmiesčių ligoninėms nie-
kuo nenusileidžianti medi-
cininė įranga.

Reikia galvoti 
apie ateitį
Liepos 31-osios rajono 

tarybos posėdyje buvo pa-
tvirtintas Finansinės paramos 
gydytojams, atvykstantiems 
dirbti į Rokiškio rajono as-
mens sveikatos priežiūros įs-
taigas, skyrimo tvarkos apra-
šas. Jame numatoma gydytojų 
ir rezidentų, apsisprendusiųjų 
dirbti rajono gydymo įstaigo-
se, rėmimo tvarka. Tai svarus 
žingsnis siekiant pritraukti 
specialistus. 

Tokių sprendimų, rajono 
mero Ramūno Godeliausko 
teigimu, reikalauja laikmečio 
aktualijos. Menka paslaptis, 
kad rajono, kaip ir visos ša-
lies, visuomenė po truputį 
sensta. Lietuvoje nuosekliai 
ilgėja gyvenimo trukmė. Tad 
nenuostabu, kad gydymo 
paslaugų poreikis kuo toliau, 
tuo labiau augs. Ir gydytojų 
poreikis taip pat tik didės. 
Juolab, kad rajono gydymo 
įstaigose yra nemažai vyres-
nių medikų, kurie, galima 
prognozuoti žvelgiant į pers-
pektyvą, netolimoje ateityje 
rinksis poilsį pensijoje. Tad 
svarbu jau šiandien užsiti-

krinti jiems pilnavertę pamai-
ną. O tuo pačiu garantuoti, 
kad rajono žmonėms bus 
prieinamos aukščiausios ko-
kybės medicinos paslaugos. 

Konkurencinėje kovoje –
patrauklūs siūlymai
Gydytojų trūkumas jun-

tamas ir mūsų šalyje, ir Eu-
ropoje. Todėl, norėdama 
konkuruoti dėl specialistų, 
rajono savivaldybė privalo 
imtis priemonių juos skatinti 
atvykti ir pasilikti dirbti mūsų 
mieste bei rajone. Kokia yra 
kitų rajonų praktika? Pasak 
mero Ramūno Godeliausko, 
ji įvairi: vienos savivaldybės 
perka tarnybinius butus, kitos 
skatina finansinėmis priemo-
nėmis. 

Tokią priemonę pasirinko 
ir rajono savivaldybė. Ko-
dėl? „Pirmiausia, norime ieš-
koti specialistų ne formaliai. 
Todėl turime siūlyti jiems 

patraukliausias skatinimo 
priemones. Jei siūlytume, 
tarkime, būstą, susidurtume 
su problema, kad, galbūt, jis 
neatitiks specialisto porei-
kių. Juolab, jaunimas dabar 
nelinkęs apsikrauti nekilno-
jamuoju turtu“, – sakė me-
ras. Medikams bus išmoka-
ma tam tikra savivaldybės 
nustatyta suma, ir palikta 
laisvė, kaip ja disponuoti. 
Pasak pašnekovo, pats para-
mos gavėjas pasirinks, kur 
ją investuoti. Parama trūks-
tamos specialybės gydytojui 
per penkerius metus sudarys 
18 tūkst. Eur: už pirmuosius 
ketverius rajone dirbtus me-
tus bus mokama po 3 tūkst. 
Eur kasmet, o už penktuosius 
– 6 tūkst. Eur. Taigi, per pen-
kerius metus gydytojas galės 
gauti 18 tūkst. Eur, kitaip 
sakant, galės dabartinėmis 
kainomis surinkti maždaug 
75 proc. sumos, reikalingos 

įsigyti dviejų kambarių butą. 
„Kam gydytojas panaudos 
šią paramą – jo asmeninis 
reikalas. Jei norės, pirks 
butą. Galbūt ją skirs pradi-
niam įnašui būsto paskolai, 
savo namo statyboms. Gal-
būt skirs kelionei į darbą, 
būsto nuomai. O gal poilsiui, 
kitoms reikmėmsׅ“, – sakė 
meras.

Taip pat bus remiami ir 
medikai rezidentai, kuriems 
skiriama po 6100 Eur kasmet 
studijoms apmokėti. Pasak 
rajono savivaldybės Socia-
linės paramos ir sveikatos 
skyriaus vedėjo Vitalio Gie-
driko, tokia parama kasmet 
naudojasi bent du būsimieji 
gydytojai. 

V. Giedrikas neslepia: to-
kia parama, manoma, bus le-
miamas veiksnys apsispręsti 
jaunai gydytojai anestezis-
tei-reanimatologei, ketinan-
čiai dirbti rajono ligoninėje.

Parama nebus 
piktnaudžiaujama
Menka paslaptis, kad šian-

dieniniai jauni specialistai 
sunkiai nusėdi vienoje darbo 
vietoje. Ar nebus taip, kad 
gavę paramą, jie tiesiog pakels 
sparnus ieškoti dar patraukles-
nių vietų? Pasak V. Giedriko, 
numatytas saugiklis: medi-
kams parama bus mokama už 
faktiškai visu darbo krūviu 
išdirbtus metus. Kitaip sakant, 
pirma darbas, paskui atlygis 
metų pabaigoje. 

Kadangi tikimasi jaunų 
specialistų, aktualu ir tai, ko-
kia paramos tvarka bus nėštu-
mo, gimdymo atostogų metu. 
Pasak pašnekovų, jei remiami 
gydytojai susilauks mažylių, 
tai teisės į paramą jis nepra-
ras. Tiesiog nėštumo ir mo-
tinystės (tėvystės) atostogų 
metu parama nebus mokama, 
o kai medikas grįš į darbą, ji 
vėl bus skaičiuojama. 

Jau gali domėtis parama
ir jos sąlygomis
Kaip sakė V. Giedrikas, 

rajono gydymo įstaigos kas-
met iki gruodžio 1-osios turi 
sudaryti trūkstamų gydytojų 
specialybių sąrašą. Jis tvirti-
namas rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus 
sprendimu. Gydymo įstaigos 
iš šio sąrašo specialybių gali 
kviestis medikus dirbti. Porei-
kis yra didelis: trūksta šeimos, 
bendrosios praktikos gydy-
tojų, odontologų, psichiatrų, 
kitų specialybių gydytojų. 

Kaip jie pritraukiami? 
Pasak V. Giedriko, įstaigos 
dalyvauja įvairiose darbda-
vių mugėse universitetuose, 
kviečia atskirų specialybių 
studentus. Žinoma, lengviau-
sia pritraukti yra kraštiečius, 
studijuojančius mediciną. Jie 
ne tik krašto patriotai, bet ir 
gerai žino, kokia yra gydymo 
įstaigų būklė, turima aparatū-
ra, darbo sąlygos. Pašnekovai 
sutaria: minėta finansinė pa-
rama ir rezidentams, ir stu-
dijas baigusiems gydytojams 
bus stiprus argumentas kvie-
čiant atvykti juos į Rokiškį. 

Žinoma, juos domina ir 
darbo sąlygos. Pasak V. Gie-
driko, rajono savivaldybė 
nuolatos, jau daugelį metų, 
skiria didelį dėmesį rajono 
gydymo įstaigų įrangos at-
naujinimui, taip pat 200 tūkst. 
Eur tam skyrė ir Sveikatos 
apsaugos ministerija. Taigi, 
įranga kasmet atnaujinama. 
Darbo sąlygos palankios, ko-
lektyvai stiprūs. 

„Tad jau nuo rugsėjo 1-os-
ios kviečiame rezidentus ir 
gydytojus domėtis siūlomo-
mis darbo vietomis rajono gy-
dymo įstaigose“, – kvietė ra-
jono meras R. Godeliauskas.
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Rajono meras Ramūnas Godeliauskas (kairėje) ir savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjas Vitalis Giedrikas džiaugėsi, jog rajono 
gydymo įstaigos dabar turės svarių argumentų, į mūsų rajoną kviesdamos perspektyvius specialistus.

Naudotų automobilių rinka šiemet 
smuko 21,8 proc.

Lietuvoje per sausį-lie-
pą buvo įregistruota 86,6 
tūkst. naujai įvežtų naudotų 
lengvųjų automobilių – 21,8 
proc. mažiau nei pernai tuo 
pačiu metu (110,7 tūkst.). 

Vidutinis jų amžius siekė 
11,1 metų. Dyzelinių automo-
bilių dalis šiemet sudarė 66,2 
proc. (pernai – 70,9 proc.), 
skelbia bendrovė „AutoTyri-
mai“, remdamasi „Regitros“ 
duomenimis. Vien liepą šaly-
je registruota apie 12,4 tūkst. 
naudotų automobilių – 31,1 
proc. mažiau nei pernai tuo 
pačiu metu (18 tūkst.). Viduti-
nis jų amžius siekė 10,6 metų. 
„Šis rinkos nuosmukis seka 
po praėjusį mėnesį pastebėto 

laikino atsigavimo prieš įsi-
galint ekologiniam mokesčiui, 
kuomet birželį naudotų auto-
mobilių įregistravimas buvo 
išaugęs 15,5 proc. Gegužę 
nuosmukis siekė 39,6 proc., o 
balandį – 59,4 proc.“, – rašo-
ma pranešime. 

Praeitą mėnesį pirmą kartą 
registruotų lengvųjų asmeni-
nių automobilių skaičius sie-
kė beveik 12 tūkst., o lengvų-
jų komercinių – 431 vienetą. 
Liepą šalyje daugiausiai įre-
gistruota „Volkswagen“ (apie 
2 tūkst.), BMW (1,3 tūkst.) ir 
„Audi“ (1 tūkst.) markių au-
tomobilių.

Per septynis mėnesius ša-
lyje buvo atlikta 132,4 tūkst. 
naudotų lengvųjų automobi-

lių savininkų keitimo opera-
cijų – 7,1 proc. mažiau nei 
atitinkamu laikotarpiu pernai 
(142,6 tūkst.). Vidutinis sa-
vininką keitusių automobilių 
amžius šiemet buvo 15 metų.

Vien liepą Lietuvoje atlik-
ta 15,8 tūkst. naudotų lengvų-
jų automobilių savininkų kei-
timo operacijų – 32,2 proc. 
mažiau nei pernai liepą (23,3 
tūkst.).

Vidutinis savininką praė-
jusį mėnesį pakeitusių nau-
dotų automobilių amžius 
buvo 13,3 metų, o savininkus 
dažniausiai keitė „Volkswa-
gen“ (2,8 tūkst.), „Audi“ (1,7 
tūkst.) ir BMW (1,6 tūkst.) 
markių automobiliai.

BNS inform.

Dėl apsauginių kaukių nedėvėjimo 
savaitgalį nubausti aštuoni žmonės

Nuo penktadienio iki 
sekmadienio dėl apsaugi-
nių veido kaukių nedėvėji-
mo šalyje nubausti aštuoni 
žmonės.

Policijos departamento ats-
tovė spaudai Revita Janavičiū-
tė pirmadienį BNS informavo, 
kad tris kaukių nedėvėjusius 
žmones policija nubaudė Vil-
niaus prekybos centruose, 
vienas žmogus penktadienį 
nubaustas sostinėje esančio 
Migracijos departamento pa-
dalinio patalpose. Po vieną 
žmogų taip pat nubausta Kau-
ne, Marijampolėje, Šalčinin-
kuose ir Pasvalyje. 

R. Janavičiūtės teigimu, 

Kaune, Šalčininkuose, Pasva-
lyje ir Vilniuje žmonėms pa-
reigūnai skyrė baudas po 250 
eurų. Dviem Vilniaus preky-
bos centruose drausmintiems 
žmonėms ir marijampoliškiui 
surašyti administracinio nusi-
žengimo protokolai, dėl jiems 
skirtos nuobaudos dydžio 
spręs teismas. 

Dėl saviizoliacijos pažeidi-
mų per tris dienas taip pat nu-
bausti aštuoni žmonės – šešis 
protokolus surašė Valstybės 
sienos apsaugos tarnybos pa-
reigūnai, du – policininkai. 

Siekiant pažaboti korona-
viruso plitimą nuo rugpjūčio 
1 dienos privalomas kaukių 
dėvėjimas grąžintas parduo-

tuvėse, paslaugų teikimo 
vietose, oro uostuose, vieša-
jame transporte, laisvalaikio 
ir pramogų vietose, paslaugas 
teikiančiose valstybės ir savi-
valdybių institucijose, įstai-
gose ir įmonėse.

Administracinių nusižen-
gimų kodekse numatyta, kad 
dėl privalomų nurodymų ne-
silaikymo gresia nuo 500 iki 
1,5 tūkst. eurų baudos, juridi-
niams asmenims – nuo 1,5 iki 
6 tūkst. eurų baudos.

Saviizoliacijos privalo lai-
kytis žmonės, atvykę iš šalių, 
kur sergamumo koronavirusu 
rodiklis yra tarp 16 ir 25 atve-
jų 100 tūkst. gyventojų.

BNS inform.
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Rugsėjį Rokiškio rajone vėl vyks akcija „Apsaugok mane“: 
„Lietuvos draudimas“ apdraus visų moksleivių kelią į mokyklą

Viena ilgiausiai šalyje 
gyvuojančių socialinės at-
sakomybės akcijų – sau-
gaus eismo iniciatyva „Ap-
saugok mane“ šiemet bus 
surengta jau 21-ą kartą. 
Šios akcijos metu, kaip ir 
kasmet, didžiausia šalies 
draudimo bendrovė „Lie-
tuvos draudimas“ kartu su 
Rokiškio rajono savivaldy-
be rugsėjį kviečia pasirū-
pinti moksleivių saugumu 
keliuose: visi moksleiviai 
bus apdrausti.

 „Apsaugok mane“ – tai 
visoje Lietuvoje vykstanti 
rugsėjo mėnesio saugaus eis-
mo akcija, kurios pagrindinis 
tikslas – atkreipti visų mūsų 
dėmesį į jaunuosius eismo 
dalyvius – moksleivius, kurie 
po vasaros atostogų vėl pra-
deda mokslo metus ir apsau-
goti jų keliones. 

Pasibaigus vasarai į moky-
klas išskuba būriai mokslei-

vių. Kol vaikai po atostogų 
sugrįš į ritmą ir prisimins sau-
gaus eismo taisykles, akcijos 
iniciatorė bendrovė „Lietu-
vos draudimas“ ragina vai-
ruotojus keliuose neskubėti ir 
rugsėjį vairuoti itin atidžiai.

 „Vaikų saugumas keliuo-
se, jų saugi kelionė į moky-
klą, būrelį ar namo – visų 

suaugusiųjų rūpestis ir at-
sakomybė. Ir prieš 21-erius 
metus, kai inicijavome akciją 
„Apsaugok mane“, ir šiemet 
kreipiamės į Lietuvos vairuo-
tojus – mūsų visų dėmesin-
gumas ir taisyklių laikymasis 
užtikrina, kad mažieji eismo 
dalyviai, neretai po ilgųjų 
vasaros atostogų išsiblaš-

kę ir mažiau atidūs, pasieks 
mokyklą ar namus saugiai. 
Raginame visus tėvelius savo 
vaikams prieš naujus mokslo 
metus priminti elementarius, 
bet kartais gyvybiškai svar-
bius dalykus – kaip tinkamai 
pereiti perėją be šviesoforo, 
kodėl negalima eiti per gatvę 
degant geltonam šviesoforo 
signalui, kaip teisingai vary-
tis dviratį per perėją. Tai gali 
padėti vaikui reikiamu metu 
priimti teisingą sprendimą“, 
– sako „Lietuvos draudimo“ 
Šilelio skyriaus vadovas Ma-
rius Magyla.

Visoje Lietuvoje, o taip pat 
ir Rokiškio rajono savivaldy-
bėje rengiama „Apsaugok 
mane“. Iš viso nuo akcijos 
pradžios į „Lietuvos draudi-
mą“ kreipėsi beveik 100 rug-
sėjo mėnesį eismo įvykiuose 
nukentėjusių moksleivių tė-
vai, atlyginta žala siekia dau-
giau nei 40 tūkstančių eurų. 
„Lietuvos draudimas“ kasmet 

ne tik draudžia moksleivius, 
bet ir rūpinasi jų saugioms iš-
vykomis dovanodamas švie-
są atspindinčias liemenes. Iš 
viso liemenėmis „Lietuvos 
draudimas“ jau aprūpino 34 
šalies savivaldybių pradinu-
kus, jiems padovanota dau-
giau nei 30 tūkstančių lieme-
nių. 

Nutikus nelaimei – 
nemokamas draudimas 
Akcijos „Apsaugok mane“ 

iniciatorė didžiausia draudi-
mo bendrovė „Lietuvos drau-
dimas“ kaip ir kasmet visą 
rugsėjį visus Rokiškio rajono 
moksleivius apdraus asmens 
draudimu. Draudimas galios 
visoje Lietuvoje ištisą parą, 
jei moksleivis keliaudamas 
pėsčiomis nukentėtų eismo 
įvykyje. Kiekvienam moks-
leiviui dovanojamo draudimo 
suma – 5 tūkst. eurų.  

„Draudimo apsauga mo-
kyklinio amžiaus vaikams 

įsigalios automatiškai pačią 
pirmą mokslo metų dieną, o 
dėl to tėveliams nieko daryti 
nereikia. Svarbiausia, kad jei 
moksleivis keliaudamas pės-
čiomis ar važiuodamas dvira-
čiu šį rugsėjį pateks į eismo 
įvykį, apie tai reikia pranešti 
telefonu 1828. Užregistravus 
įvykį, bendrovės specialistai 
išsamiai paaiškins, ką dary-
ti toliau”, – sako „Lietuvos 
draudimo“ Šilelio skyriaus 
vadovas Marius Magyla.

 „Lietuvos draudimo“ ini-
cijuojama akcija „Apsaugok 
mane“ vyksta nuo 2000-ųjų 
metų ir yra tapusi rudens 
tradicija. Skaičiuojama, kad 
šiemet Lietuvos miestuose 
ir miesteliuose specialiu ak-
cijos ženklu bus paženklinta 
apie 1 tūkst. prie mokyklų 
esančių perėjų, o „Lietuvos 
draudimas“ iš viso apdraus 
daugiau kaip 320 tūkst. 
moksleivių. 

Užs. 1090

Rokiškio futbolo klubas sirgaliams 
dovanojo pergalę

Panevėžio apskrities fut-
bolo federacijos 8x8 futbolo 
pirmenybės namuose ro-
kiškėnams sirgaliams tarsi 
loterija: atvyks ar neatvyks 
žaisti varžovai. Šįsyk pa-
sisekė: „SK Stop“ atvyko 
žaisti. Nors pirmenybės 
jau persirito į antrąją pusę, 
tačiau tai tik antrosios mū-
siškių rungtynės namuose: 
vienerios rungtynės buvo 
atidėtos, kitose įskaityta 
techninė pergalė, nes neat-
vyko varžovai. Šįsyk rokiš-
kėnai futbolininkai dova-
nojo sirgaliams ir gražias 
rungtynes, ir pergalę 3:1.

Pirmieji įmušė
rokiškėnai
Rokiškėnams pirmasis 

kėlinys buvo sėkmingas. Jie 
pasižymėjo pirmieji. Atida-
ryti įvarčių sąskaitą gynėjui 
Alikui Samoilovui teprireikė 
nepilnų 5 minučių. Tačiau no-
ras sirgaliams dovanoti gražų 
žaidimą buvo tarsi meškos 
paslauga: komandos žaidėjai 
labai stengėsi, bet koją kišo 
jaudulys. Ir varžovai išnau-
dojo mūsiškių gynėjų klaidą: 
išlygino rezultatą. Laimė, kad 
neilgam. Besibaigiant pirma-
jam kėliniui po labai gražios 
atakos rokiškėnai vėl buvo 
priekyje. Pasižymėjo Vaidas 
Bulovas, ramiai ir užtikrintai 
nuginklavęs varžovų varti-
ninką: jis šoko į vieną kampą, 
o kamuolis nuskriejo į prie-
šingą.

Antrasis kėlinys – 
labai nervingas
O štai antrasis kėlinys pra-

sidėjo mūsiškiams ne taip, 
kaip tikėtasi. Aikštėje ėmė 
dominuoti varžovai. Jų atakas 
teko gesinti ir gynybai, ir į pa-
galbą jiems atbėgti saugams. 
Kuriam laikui žaidimas per-
sikėlė į mūsiškių pusę. Var-
žovų silpnoji grandis buvo jų 
vartininkas, tačiau žinodami 
šią spragą, panevėžiečiai vis 
taikėsi žaidimą perkelti toliau 
nuo savųjų vartų. Ir jiems tai 
neblogai sekėsi. 

Rokiškėnų vartininkas 
Raimundas Smalstys žaidė 
ramiai ir patikimai. Laiku 
išeidavo iš vartų gaudyti ka-
muolio, patikimai žaidė kojo-
mis, keletą kartų iškumščiavo 
kamuolį. 

Kėliniui įpusėjus, mūsiš-
kius išgelbėjo tik vartų virps-
tas. Tačiau čia vėl suveikė 
futbolo aksioma: neįmuši 
tu, įmuša tau. Taip ir nutiko. 
Po puikios atakos smūgiu 
į virpstą kamuolį pasiuntė 
Laurynas Streikus. Atsimušęs 
kamuolys įskriejo į vartus.

Rokiškėnai, padidinę 
persvarą iki dviejų įvarčių, 
nemažino apsukų. Deja, į 
rungtynių pabaigą įsižaidė ir 
varžovų vartininkas. Jis atrė-
mė kelias pavojingas atakas. 
Ir, nepaisant rokiškėnų pastan-
gų, rezultatas jau nepasikeitė. 
3:1 gražiose rungtynėse savų-
jų sirgalių akivaizdoje šven-
tė Rokiškio futbolo klubas. 
Įdomu tai, kad besibaigiant 
antrajam kėliniui jau prireikė 
įjungti Juozo Tūbelio progim-
nazijos stadiono šviesas.

Po rungtynių mūsiškiai 
futbolininkai džiaugėsi sė-
kmingu žaidimu. Patikimai 
vartus gynęs R. Smalstys ne-
slėpė: jaunystės rizikos žai-
dime seniai nebeliko. Nors 
vartininkas šiek tiek perlen-
kia: jis visuomet žaidė labai 
patikimai ir užtikrintai.

Metas skaičiuoti 
galimybes
Kol kas Rokiškio futbo-

lo klubas sužaidė aštuonerias 

rungtynes, iš jų laimėjo ketve-
rias ir surinko 12 taškų. Iš de-
vintosios vietos mūsiškai išstū-
mė net devynerias rungtynes 
sužaidusią Panevėžio futbolo 
akademijos devyniolikmečių 
komandą.  

Kitą savaitę mūsiškiams nu-
matytos dvejos rungtynės. Rug-
pjūčio 18 d. išvykoje mūsiškiai 
susitiks su antrojoje vietoje žen-
giančia „FK 2000“ komanda. 
O rugpjūčio 23 d. numatomos 
rungtynės namuose su septinto-
je vietoje žengiančia „FK Foku-
sas“ komanda.

Akivaizdu, kad per likusias 
rungtynes lyderių – „Atomo“ 
bei „FK 2000“ rokiškėnai ne-
beturi galimybių pavyti. Tačiau, 
kaip ir planuota, būti stipriais 
pirmenybių vidutiniokais, mūsų 
futbolininkams pavyks.

Rungtynių su „SK Stop“ 
vaizdo įrašas: „Rokiškio Sire-
nos“ internetinėje svetainėje 
www. rokiskiosirena.lt.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Nuramino vairuotojus: 
vairavimo egzaminų 
paslauga Rokiškyje lieka

Rokiškio rajono meras 
Ramūnas Godeliauskas 
savo Facebook profilyje 
esamiems ir būsimiems 
vairuotojams pranešė 
gerą žinią – valstybinė 
įmonė „Regitra“ Rokišky-
je liks. Baimės dėl to kilo 
išėjus š darbo ilgamečiam 
egzaminuotojui.

Po mero susitikimo su 
„Regitros“ generaliniu di-
rektoriumi Daliumi Preve-
liu buvo sutarta, kad vai-
ravimo egzaminų paslauga 
Rokiškyje lieka. 

Anot mero: „iš darbo 
išėjus egzaminuotojui Ar-
vydui Grundai, vairavimo 
egzaminai Rokiškyje prii-
minėjami tik dvi dienas per 
savaitę. Tačiau nuo spalio 
mėnesio egzaminuotojai 
vėl dirbs penkias dienas per 

savaitę. Planuojama, jog iki 
to laiko papildomai bus pa-
ruošti du darbuotojai“.

Pasak D. Prevelio, iki 
šiol Rokiškio „Regitra“ Lie-
tuvoje buvo unikali tuo, jog 
nuolat egzaminuodavo tik 
vienas ir tas pats žmogus. 
Dėl to VĮ „Regitra“ ne kar-
tą yra susilaukusi kritikos iš 
priežiūros institucijų. Anot 
mero, nuo šiol situacija kei-
sis ir atvykęs laikyti vaira-
vimo egzamino būsimas 
vairuotojas nežinos kas jį 
egzaminuos.„Įdomumo dė-
lei reikia pasakyti, jog ir 
dabar registruojantis vaira-
vimo egzaminui, Rokiškyje 
eilė mažesnė nei Utenoje ar 
Panevėžyje...“ – facebooke 
rašė Rokiškio rajono meras 
R. Godeliauskas.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.
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AUGALAI

• Žieminius kviečius SEDULA DS 
C2. Tel. 8 684 14 283.  
Rokiškis
• Skaldytus, smulkesnius, švarius 
pašarinius kviečius. Kaina 7 Eur. 
Tel. 8 621 37 172. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju didelį kiekį 0,5 l ir 0,7 
l talpos stiklainių. Pasiimti patiems 
Rokiškyje. Tel. 8 606 61 796. 
Rokiškis
• Dovanoju triušių narvus.  
Tel. 8 672 48 125. Rokiškis
• Dovanoju triušių narvus. Išsivežti 
patiems. Tel. 8 600 77 605. 
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Odinius, aulinius batus (kerzus). 
43-44 dydis. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• Naują J. Tūbelio progimnazijos 
uniformą mergaitei. Megztinis 164 
cm - 25 Eur, sarafanas 152 cm - 20 
Eur. Dėvėtus: sijoną - apimtis 70 
cm, ilgis 40 cm - 8 Eur, sarafaną 
134 cm - 10 Eur. Dėvėtą megztinį 
dovanoju. Tel. 8 614 46 863. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Senovinius radijo imtuvus Mende, 
Sakta, Iskra. Tel. 8 698 55 357. 
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Gerą 4 veršelių, šviežiapienę 
karvę. Kaina derinama. Kaina 600 
Eur. Tel. 8 612 68 933.  
Rokiškis
• Gerai prižiūrėtas 5 bičių šeimas 
su aviliais. Tel. 8 618 33 452. 
Rokiškis
• Pekino antis. Yra didžiosios po 7 
Eur, ir truputį mažesnės po 5 Eur. 
Mėsytė ekologiška, nes augintos 
be chemijos. 5 didžiosios ir 10 
mažesnių.  
Tel. 8 624 20 809. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo automobilių servise, 
susijusio su padangų montavimu, 
balansavimu. Taip pat galėčiau 
pjauti ar skaldyti malkas. Savo 
įrankiais. Esu įgijęs automechaniko 
specialybę, turiu B kategorijos 
vairuotojo pažymėjimą.  
Tel. 8 621 23 357. Rokiškis
• Ieškau darbo, turiu traktorininko 
pažymėjimą ir B kategorijos 
vairuotojo pažymėjimą bei savą 
automobilį. Darbas prie karvių 
nedomina. Tel. 8 693 20 501. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu slaugyti 
ligonį ar prižiurėti senyvo amžiaus 
žmogų. Tel. 8 626 90 489.  
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Bajoruose reikalinga nukulti 
0,5 ha žirnių. Tel. 8 686 30 199. 
Rokiškis
• Ramundas GM, UAB reikalingas 
(-a) medienos staklių operatorius 
(-ė). Darbo vieta - Dirbtuvių g. 
13, Obeliai, Rokiškio r. Darbas 
pamaininis. Iš Rokiškio darbuotojai 
vežami Įmonės transportu. Darbo 

užmokestis – neatskaičius mokesčių 
nuo 607 Eur iki 1084 Eur.  
Tel. 8 612 26 202. Rokiškis
• Ramundas GM, UAB reikalingas 
(-a) lentelių rūšiuotojas (-a). Darbo 
vieta - Dirbtuvių g. 13, Obeliai, 
Rokiškio r. Darbas pamaininis. 
Iš Rokiškio darbuotojai vežami 
Įmonės transportu. Darbo 
užmokestis neatskaičius mokesčių 
– nuo 607 Eur iki 859 Eur.  
Tel. 8 612 26 202. Rokiškis
• Ieškomi darbuotojai darbui 
Norvegijoje, statybose. Aplink 
Oslą. Valandinis atlygis 180 kronų 
už valandą. Duodama darbinė 
mašina, darbinis telefonas, įrankiai 
darbui. Atvykimu iki Oslo reikia 
pasirūpinti patiems, pasitinka, kai 
atvykstate. Apgyvendiname.  
Tel. 8 606 72 190. Vilnius
• Autoservisas ieško automobilių 
mechaniko, alga sutartinė.  
Tel. 8 641 64 818. Rokiškis
• Ieškomas apdailininkas, 
koridoriaus bei kambario remontui. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 603 62 884. 
Rokiškis
• Ieškomas padangų montuotojas. 
Lengvųjų ir krovininių transporto 
priemonių padangų montavimas, 
balansavimas, remontas. 
Reikalavimai: atsakingumas, 
sąžiningumas, noras dirbti ir 
užsidirbti. Privalumai: darbo 
patirtis šioje srityje. Nemokančius 
apmokome. Tel. 8 628 12 097. 
Rokiškis
• Ilgalaikiai darbai užsienyje: 
Norvegijoje, Vokietijoje, Olandijoje 
ir kitose šalyse. Reikalingi tiek 
pagalbiniai darbuotojai, tiek 
specialistai. Tiesioginė sutartis 
ir soc. garantijos. UAB Bimus. 
Panevėžys, Respublikos g. 15.  
Tel. 8 618 77 744. Rokiškis
• UAB Rokauta plečia veiklą 
ir skubiai ieško vairuotojų-
ekspeditorių vietiniuose ir 
tarptautiniams pervežimams. 
Siūlome asmeninio augimo ir 
kvalifikacijos kėlimo galimybes; 
lanksčias darbo sąlygas. Perkūno 
5A, Rokiškis. Tel. 8 656 60 552. 
Rokiškis
• Ramundas GM, UAB reikalingas 
(-a) padėklų remontininkas 
(-ė)-krautuvo vairuotojas (-a). 
Reikalingas B kategorijos 
vairuotojo pažymėjimas. Darbo 
vieta - Panemunėlio gel. stotis, 
Rokiškio raj. Darbo užmokestis 
– nuo 607 Eur iki 964 Eur 
neatskaičius mokesčių.  
Tel. 8 612 26 202. Rokiškis
• Ramundas GM, UAB reikalingas 
(-a) padėklų remontininkas 
(-ė). Darbo vieta - Panemunėlio 
gel. stotis, Rokiškio raj. Darbo 
užmokestis – nuo 607 Eur iki 876 
Eur neatskaičius mokesčių.  
Tel. 8 612 26 202. Rokiškis
• Reikalingi vairuotojai ir keleiviai, 
važiuoti į Ukrainą. Reikia turėti 
pasą. Tel. 8 672 97 353.  
Rokiškis
• Siūlomas darbas miškavėžio 
vairuotojui. Reisams Lietuva 
- Latvija, taip pat reikalingas 
šaltkalvis-remontininkas.  
Tel. 8 687 33 067. Rokiškis

KITA

• Ramundas GM parduoda 
kokybiškus, be priemaišų, 
medienos pjuvenų eko briketus 
RUF. Supakuota ant padėklo. 
Svoris 960 kg. Kaina 1 padėklo 
107 Eur. Atsiimti: Miškininkų 

10, Rokiškis. Už papildomą 
mokestį galime pristatyti pirkėjui. 
Papildomas tel. 861006480.  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Ieškau pardavėjos, sandėlininkės, 
apskaitaitininkės ar apsaugos 
darbuotojos darbo.  
Tel. 8 625 06 843. Rokiškis
• Jau kitą savaitę bus kertami 
beržai, eglės ir pušys, todėl ieškau 
rąstų pirkėjų. Bus parduodami 
rąstai bet kokio ilgio, pagal jūsų 
pageidavimą. Tel. 8 610 79 195. 
Rokiškis
• Uosio rąstus. Tel. 8 676 93 720. 
Rokiškis
• Naudotus UAZ priekinį bei galinį 
tiltus (karinis variantas, reduktoriai 
prie ratų). Aukšto slėgio rusišką 
kompresorių: markė PO-EP/JAR- 
6331. Tel. 8 698 15 394. 
 Rokiškis
• Metalinę statinę kurui, 200 l. 
Kaina 12 Eur. Tel. 8 671 75 080. 
Rokiškis
• Šiaudus ritiniais.  
Tel. 8 609 95 180. Rokiškis
• Naują elektrinį žiebtuvėlį. 
Nereikalingos dujos, nebaisus 
vėjas, patogu uždegti viryklę, 
žvakes. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Kviečius, miežius, žirnius. Miltus. 
Galiu atvežti.  
Tel. 8 683 50 716. Rokiškis
• Naudotą 3 dienas, kaitinančiąją 
cigaretę Kamry kecig 2.0 Plus . 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 628 54 191. 
Rokiškis
• Dujų balionus, 2 vnt.  
Tel. 8 655 01 947. Rokiškis
• Storesnę, metalinę statinę kurui. 
200 l. Tel. 8 615 55 734.  
Rokiškis
• Bičių avilius. Tel. 8 615 55 734. 
Rokiškis
• Santechnikos įrankį – spaustuvą.  
Tel. 8 615 55 734. Rokiškis
• Diagnostikos įrangą automobiliui. 
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• 6 m pušies rąstus.  
Tel. 8 678 41 146. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Veikiančius Xbox 360 žaidimus. 
Kaina 5 Eur. Tel. 8 624 90 382. 
Rokiškis
• Monitorių LG, 22 colių. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 683 27 149.  
Rokiškis
• Nešiojamąjį kompiuterį Dell. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 683 27 149. 
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Darau keptos duonos tortus. 
Skambinti po 18 val.  
Tel. 8 627 68 469. Rokiškis
• Remontantines avietes. Didesnį 
kiekį galėtume atvežti į namus. 
0,5 kg/2 Eur. Tel. 8 678 23 929. 
Rokiškis
• Ekologiškai užaugintus rugius. 
Tel. 8 620 63 092. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Geros būklės iPhone 7 32GB. 
Spalva auksinė. Dokumentai. 
Užrakintas iCloud, Home mygtukas 
veikia. Domina keitimas. Kaina 60 
Eur. Tel. 8 687 73 075.  
Rokiškis
• Tvarkingą Samsung A3 su dėžute. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 675 33 768. 

Rokiškis
• Naują laisvų rankų įrangą Rikya 
su energijos banku. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Geros būklės mobilų telefoną 
Oukitel wp2. Atsparus vandeniui, 
smūgiams. 4GB RAM. Pilnas 
komplektas. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Sodą su nameliu ir rąstine 
pirtimi Uljanavos kaime (Sodžiaus 
bendrijoje, Kraštinė g. 6). Kaina 
12000 Eur. Tel. 8 617 25 087. 
Rokiškis
• 2 kambarių, 30,57 kv. m butą 
(namo dalį) su žemės sklypu (3,33 
a). 2020-2021 m. planuojama įvesti 
miesto vandentiekį ir nuotekas. 
Šildymo tipas - kietasis kuras. 
Namo tipas - medinis. Kaina 6000 
Eur. Tel. 8 612 91 984.  
Rokiškis
• Namą su ūkiniais pastatais 
Gyvakarų kaime, Kupiškio raj. 
Yra vandentiekis, trifazė elektros 
instaliacija, plastikiniai langai. 
Šalia sodybos yra 0.61 ha žemės 
ūkio paskirties sklypas, kurį 
galima pirkti atskirai. Netoliese yra 
Gyvakarų užtvanka. Yra sodas.  
Tel. 8 608 45 753. Kupiškis
• Tvarkingą garažą Pagojėje. Geros 
durys, yra elektra, erdvus rūsys po 
visu garažu. Kaina 2100 Eur.  
Tel. 8 613 21 715. Rokiškis
• 2 kambarių butą, 50 kv. m ploto, 
Panevėžio g. 24. 1 aukštas, kaina 
sutartinė. Tel. 8 611 39 023. 
Rokiškis
• 20 a sklypus Jakšto ir Janulionio 
gatvėse. Visos komunikacijos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Negyvenamą sodybą-vienkiemį 
15 km nuo Rokiškio, Čedasų link. 
Tel. 8 618 33 452. Rokiškis
• Sodo namelį Uljanavos k., 
Žibučių g. Bendras plotas 63,15 kv. 
m, yra ūkinis pastatas, šiltnamis ir 
6 a žemės. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 620 84 034. Rokiškis
• Gerą 3-jų kambarių butą, 2 
aukšte, Panevėžio g. Bendrasis 
plotas 65,01 kv. m. Butas 
suremontuotas, su baldais ir visa 
įranga. Namas renovuotas. Šalia 
mokykla, darželis, poliklinika, 
autobusų stotis ir PC Senukai, Aibė. 

Kaina sutartinė. Tel. 8 620 84 034. 
Rokiškis
• Sodybą. Panemunėlio glž. st., 
labai geroje vietoje, pigiai, galima 
eiti ir gyventi, Yra namas,  ūkiniai 
pastatai, pirtis, 28 a žemės.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• 2 kambarių butą Juodupėje, 
5 aukšte. Galimybė pirkti 
išsimokėtinai. Tel. 8 673 21 322. 
Rokiškis
• Namo dalį. Antrasis aukštas, 
atskiras įėjimas, garažas, ūkinis, 
rami vieta. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 29000 Eur.  
Tel. 8 611 31 617. Rokiškis
• Sodą už Miškų ūkio, paskutinis 
įvažiavimas, Šilelio sodų bendrija. 
Sklypas 6 a. Ribojasi su tvenkiniu. 
Yra įrengtas mūrinis namelis su 
priestatu, ūkinis pastatas, didelis 
stiklinis šiltnamis. Saugu, šalia 
gyvena kaimynai. Kaina 10000 Eur. 
Tel. 8 670 17 618. Rokiškis
• Sklypą prie Sartų ežero ir 
Šventosios upės ištakų. 6,29 ha, 
prie gero kelio, kraštinis, 250 m 
ribojasi su upe, galimos statybos. 
Kaina 36000 Eur.  
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Namą Pandėlyje, Liepų g. Ūkinis 
pastatas, garažas, pirtis, žemės 
sklypas. Arti parduotuvės, geroje 
vietoje. Kaina 6000 Eur.  
Tel. 8 646 90 708. Rokiškis
• Dviejų  aukštų gyvenamą medinį 
namą Juodupėje su ūkiniu pastatu 
ir 6,6 a sklypu. Šildymas centrinis, 
kieto kuro katilu, pirmame aukšte. 
Kaina 17500 Eur.  
Tel. 8 612 99 741. Rokiškis
• Pusę namo Rokiškyje.  
Tel. 8 623 01 338. Rokiškis
• 2 aukštų pusę gyvenamo namo 
Kupiškio rajone. Kaina sutartinė, 
plačiau telefonu. Tel. 8 650 97 726. 
Kupiškis
• Naujai įrengtą 1 kambario butą 
Vilties g., Rokiškyje. Butas šiltas. 
Atliktas kapitalinis remontas. 
Nauja elektros instaliacija. Nauja 
santechnika. Integruotas virtuvės 
baldų komplektas su buitine 
technika. Namas per metus bus 
pradėtas renovuoti. Kaina 22000 
Eur. Tel. 8 657 51 475.  
Rokiškis
• Sodybą 7 km nuo Rokiškio, link 
Žiobiškio, Buteikių k. 30 a žemės, 
ūkiniai  pastatai, rūsys, pirtis, 
šalia upė ir miškas. Graži vieta 
gyvenimui ir poilsiui. Kaina 7000 
Eur. Tel. 8 605 70 336.  
Šiauliai
• Pigiai 1 kambario butą Rokiškyje, 
Jaunystės g. Mūrinio namo 4 
aukštas, buto plotas 28 kv. m, 
kambarys 16 kv. m (su niša), 
virtuvė 6,5 kv. m, WC ir vonia 
kartu, mediniai langai, reikalingas 
remontas. Laiptinė suremontuota. 
Kaina 12900 Eur.  
Tel. 8 611 12 458. Rokiškis
• Respublikos g. 2 kambarių butą. 
3 aukštas, 45 kv. m, visi patogumai, 
butas įrengtas. Yra balkonas, rūsys, 
vieta automobiliui. Išsamesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 645 22 667. Rokiškis

• 18 a sklypą Bajoruose,  Ežero 
g. 6C, šalia Bajorų tvenkinio. 
Atvesta elektra, atlikti geodeziniai 
matavimai. Tel. 8 617 57 592. 
Rokiškis

NUOMA

• Skubiai ieškau tvarkingo 2 
kambarių buto Rokiškyje nuomai. 
Tel. 8 646 74 986. Rokiškis
• Studentei iš Rokiškio 
išnuomojamas tvarkingas 1 
kambario butas Kaune, Dainavos 
rajone, Krėvės pr. Pageidautina 
studijuojanti mediciną. Kaina 250 
Eur. Tel. 8 684 30 348.  
Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti 1 kambario 
butą Rokiškyje. Gali būti su 
daliniais patogumais. Esu be 
žalingų įpročių. Tel. 8 654 26 472. 
Rokiškis
• Tvarkinga, trijų asmenų šeima 
ieško išsinuomoti butą ar namo 
dalį, gali būti be baldų. Domina 
įvairūs variantai. Tel. 8 678 48 759. 
Rokiškis
• Išsinuomočiau vieno kambario 
butą su patogumais. Pageidautina 
pirmas, antras aukštai . Kaina 100 
Eur. Tel. 8 601 58 734.  
Rokiškis
• Šeima išsinuomotų 2-3 kambarių 
butą miesto centre arba šalia jo. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 632 92 334. 
Rokiškis
• Ieškomas butas nuomai. Jauna 
šeima, be žalingų įpročių. Būtų 
geriausia Juodupėje.  
Tel. 8 635 27 282. Rokiškis

PASLAUGOS
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• Visi kapavietės įrengimo bei 

restauravimo darbai. Paminklai, 
tvorelės, plokštės bei kiti 
granito gaminiai. Puiki kokybė 
bei garantija. Mus rasite šalia 
Kalneliškių kapinių bei Dusetose 
šalia kapinių. Tel. 8 634 55 557. 
Rokiškis

• Plastikiniai langai. Šveicariška 
garantija - 50 metų, maloniai 
nustebins! Taip pat siūlome 
pakeliamus garažo vartus, stogo 
langus, šarvuotas duris, roletus, 
tinklelius nuo vabzdžių. www.
manonamukas.lt, +370 616 46655. 
Tel. 8 640 22 992. Rokiškis
• MB GIRIUNTA nuomoja 
mini ekskavatorių (3,5 t) su 
operatoriumi. Atlieka visus žemės 
kasimo ir lyginimo darbus: pamatų 
kasimas, šlaitų formavimas, 
gerbūvio darbai. Kasimo kaušai 25-
45-60 cm ir planiravimo (vartomas) 
140 cm. Savivarčio paslaugos iki 
4,5 t. Tel. 8 603 77 107.  
Rokiškis
• Atlieku statybos darbus. Vidaus 

apdaila: santechnika, gipso 
plokščių montavimas, plytelių 
klijavimas, įvairių paviršių grindų 
dėjimas (laminatas, parketlentės, 
linoleumas) glaistymas, dažymas, 
fasado darbai ir t.t..  
Tel. 8 665 09 282. Rokiškis

PERKA

• Brangiai nupirksiu jūsų BMW 
3 serijos automobilį iki 2004 
m. (važiuojantį, sugedusį ar po 
avarijos). Gali būti be draudimo, 
TA ar išregistruotas. Atsikaitau 
vietoje, išsivežu pats. Tel. 8 675 71 
226. Rokiškis
• Perku  sodybą (gali būti apleista) 
arba žemės sklypą prie bet kokio 

vandens telkinio (upė, ežeras, 
kūdra, karjeras ir kt.). Siūlyti 
visus variantus. Tel. 8 636 33 797. 
Rokiškis
• Nupirksime bet kokios markės 
automobilį.  Gali būti be TA ar su 
defektais. Svarbu važiuojantis. 
Kaina 1000 Eur. Tel. 8 670 69 390. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• 2001 m. Opel Astra. 2 l, 74 kW, 
keturių durų, juodos spalvos. Yra 
kablys, odinis salonas, TA. Rida 
250000 km. Būklė labai gera. 
Kaina 850 Eur. Tel. 8 604 62 575. 
Rokiškis
• Opel Corsa 2009 m., 1,2 l, 
benzinas, 59 kW. Labai geros 
būklės, kuro sąnaudos 5 l/100 km, 
taršos mokestis 0 Eur! Kaina 1850 
Eur. Tel. 8 685 75 884.  
Rokiškis
• VW Passat visą arba dalimis. 
Nėra variklio komplekto. Kaina 85 
Eur. Tel. 8 622 11 457.  
Rokiškis
• 5 kubų cisterną. Kaina derinama. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 672 20 201. 
Rokiškis
• 1999 m. Ford Fiesta. 1,2 l, 
benzinas, signalizacija, el. langai, 
veikiantis kondicionierius. Kaina 
220 Eur. Tel. 8 625 67 440. 
Rokiškis
• Moterišką dviratį. Ratai 28 
dydžio, kojiniai stabdžiai, 
tvarkingas. Kaina 50 Eur.  
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05:15 Seselė Beti
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:15 Džesika Flečer 
10:00 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:45 Tarnauti ir ginti
11:40 Kas ir kodėl? 
12:05 (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

05:10 Kietuoliai 
05:30 Naujakuriai 
06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 
06:55 Žuvėliokai
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Virtuvė. 
Karas dėl Viešbučio 
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 Virtuvė. 
Karas dėl Viešbučio 
20:30 Blogoms merginoms – 
viskas
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Milijardierių klubas
22:30 Milijardierių klubas
00:10 Majų baikerių klubas 
01:20 Einšteinas 
02:15 Tironas
03:05 Imperija 
03:55 Majų baikerių klubas
05:00 Kietuoliai
05:25 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 
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 Nuodinga rožė
00:25 Mirtinas ginklas 
01:15 Paskutinė kulka
02:45 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
04:20 Kalnietis

06:10 CSI. Majamis 
07:05 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 Porininkai
22:55 Žemės branduolys
01:30 Būk ekstremalas 
02:20 Nusivylusios namų 
šeimininkės 
03:05 Visa menanti

05:30 Nauja diena
06:30 Alfa taškas
07:00 Baltijos kelias
08:00 „Netikėtas teisingumas“ 
09:00 „Pone prezidente” 
09:30 Kryptys LT
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11:00 „Reali mistika“ 

12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių
12:30 „Pone prezidente” 
13:00 Nauja diena
14:00 „Paslaptys“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Alfa taškas
17:00 Baltijos kelias
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19:30 Alfa taškas
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Paslaptys“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:30 „Reali mistika“ 
01:30 „Paslaptys“ 
02:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:20 Laikykitės ten
04:00 Alfa taškas
04:25 „Pone prezidente” 
04:45 „Reali mistika“ 
05:30 Nauja diena
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05:15 Seselė Beti
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:15 Džesika Flečer 
10:00 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:45 Tarnauti ir ginti
11:40 Kas ir kodėl? 
12:05 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. 
Ričardas Skorubskas
19:30 Riedėjo gniūžtė į 
pietus
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. 
Ričardas Skorubskas
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

05:25 Naujakuriai 
06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 
06:55 Žuvėliokai 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Virtuvė. 
Karas dėl Viešbučio 
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 Virtuvė. 
Karas dėl Viešbučio
20:30 Blogoms merginoms – 
viskas 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Karaliaus vardu 3. 
Paskutinė misija
23:50 Majų baikerių klubas
00:55 Einšteinas
01:50 Tironas
02:40 Imperija
03:25 Majų baikerių klubas
04:25 Kietuoliai
04:50 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 
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 Betmenas. Pradžia
01:15 Nuodinga rožė
02:50 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
04:25 Alchemija. 
VDU karta
04:55 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 Kondoras 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Netikėta sėkmė
22:50 Porininkai
00:45 Būk ekstremalas 
01:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės 
02:20 Visa menanti

05:30 Nauja diena
06:30 Alfa taškas
07:00 Baltijos kelias
08:00 „Netikėtas teisingumas“ 
09:00 „Pone prezidente” 
09:30 Grilio skanėstai
10:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
11:00 „Reali mistika“ 

12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių
12:30 „Pone prezidente” 
13:00 Nauja diena
14:00 „Paslaptys“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Alfa taškas
17:00 Baltijos kelias
18:00 Reporteris
18:20 Sportas
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19:30 Alfa taškas
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Paslaptys“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:30 „Reali mistika“ 
01:30 „Paslaptys“ 
02:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:20 Laikykitės ten
04:00 Alfa taškas
04:25 „Pone prezidente” 
04:45 „Reali mistika“
05:30 Nauja diena
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21 05:15 Seselė Beti
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:15 Džesika Flečer 
10:00 Miuncheno 
kriminalinė policija 
10:45 Tarnauti ir ginti
11:40 Kas ir kodėl? 
12:05 Riedėjo gniūžtė į 
pietus
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
20:25 Loterija „Keno 
Loto“
20:30 Panorama

20:59 Loterija „Jėga“
21:00 Auksinis protas
22:20 Atgal į ateitį 3
00:15 Laumės vaikas
02:30 Klausimėlis
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Šventadienio mintys
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Kultūros diena
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Šoka Lietuva 
05:15 Seselė Beti

05:10 Naujakuriai
05:35 Einšteinas 
06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 
06:55 Žuvėliokai 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Virtuvė. 
Karas dėl Viešbučio
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 Ratai
21:55 Mano numeris 
ketvirtas
00:05 Tasmanijos velniai
01:55 Milijardierių klubas 
03:40 Pagrobti vaikai 
05:15 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 

16:30 Labas vakaras, 
Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Ben-Huras
23:25 Karo menas
01:35 Betmenas. Pradžia
03:45 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 

06:00 CSI. Majamis 
06:50 Mano virtuvė geriausia 
08:00 Sudužusių žibintų 
gatvės 
09:00 Ekstrasensai tiria
10:00 Kobra 11 
11:00 Kondoras 
12:00 Nusivylusios namų 
šeimininkės 
13:00 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 Pinigų traukinys
23:45 Netikėta sėkmė
01:30 Būk ekstremalas 
02:20 Nusivylusios namų 
šeimininkės
03:05 Visa menanti

05:30 Nauja diena
06:30 Alfa taškas
07:00 Baltijos kelias
08:00 „Netikėtas teisingumas“ 
09:00 „Pone prezidente” 
09:30 Grilio skanėstai
10:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
11:00 „Reali mistika“ 
12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių
12:30 „Pone prezidente” 

13:00 Nauja diena
14:00 „Paslaptys“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Pagaliau savaitgalis
17:00 Baltijos kelias
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19:30 Nauja diena
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Paslaptys“ 
22:30 Reporteris
23:00 Nauja diena
23:30 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:30 „Reali mistika“ 
01:30 „Paslaptys“ 
02:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:20 Laikykitės ten
04:00 Nauja diena
04:25 „Pone prezidente” 
04:45 „Reali mistika“ 
05:35 Pagaliau savaitgalis

Tel. 8 674 32 521. Rokiškis
• Audi automobilį. 2,5 l, TDI, 85 
kW, 1994 m. Visą arba dalimis, 
važiuojanti. Kaina 270 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Automobilį VW Golf V 2005 
m., dyzelis, 1,6 l, 66 kW. TA iki 
2022.05.15. Mažai važinėtas. 
Kaina 2500 Eur. Tel. 8 687 97 889. 
Rokiškis
• VW Passat automobilį. Variklis, 
sankaba, pakaba tvarkingi. 
Trauka gerą, padangos geros, 
akumuliatorius naujas, kėbulas su 
trūkumais  TA nėra. 1.9 l, 81 kW. 
Kaina 370 Eur. Tel. 8 619 32 390. 
Rokiškis
• Peugeot 407. 2004 m., 1,6 l, 
dyzelis, 80 kW. TA iki 2021.05. 
Kaina 1200 Eur. Tel. 8 652 39 564. 
Rokiškis
• Ford Galaxy. 2001 m., 1,9 l, 
dyzelis, 85 kW. 7 sėdimos vietos. 
TA iki 2021.09. Kaina 1500 Eur. 
Tel. 8 652 39 564. Rokiškis
• Ford Escort. 1,6 l, benzinas-
dujos, pagaminimo metų nežinau. 
Rankinis stabdis gerai veikia, 
padangos geros, duslintuvas 

kiauras. Be perrašymo. Dokumentų 
nėra. Dėl kainos tartis telefonu. 
Kaina 999 Eur. Tel. 8 627 36 117. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Geros būklės stogo bagažinę. 
Ilgis 135 cm. Kaina simboliškai 
derinama. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 685 55 567. Rokiškis
• Dalimis Renault Clio 2000 m., 
Seat Arosa 1998 m., Mercedes 
A170 1998 m., Peugeot 206 2003 
m. Visi automobiliai – dyzeliniai. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 675 72 055. 
Rokiškis

• Naują automobilio signalizaciją 
Eaglemaster. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• 1998 m. Volvo S40. Dyzelis, 
1,9 l, 66 kW. Tel. 8 611 48 972. 
Rokiškis
• Dvi padangas. Restauruotos 
225/45 R17. Naudotos vieną 
sezoną. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 633 01 255. Anykščiai
• Dalimis Renault Espace.  
Tel. 8 672 20 201. Rokiškis
• Nissan Almera 2003 m., 2,2 l, 
dCi, 82 kW mechaninę pavarų dėžę 
dalimis. Dėžės kodas (RS5F50A). 
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Nissan džipo, stogo bagažinę. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• 1985 m. Mazda variklį.  
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
• 1978 m. automobilio Ford 
Grenada variklį, galinį tiltą, duris ir 
kita. Tel. 8 679 95 305.  
Rokiškis
• 1997 m. Audi A4 dalimis. 
Sedanas, benzinas. 1999 m. VW 
Passat B5 dalimis. 1,9 l, 81 kW, 
universalas, juodos spalvos, yra 

kablys. Tel. 8 614 87 836.  
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Naują 4K veiksmo kamerą 
Goxtreme endure black. Daug 
priedų. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Gerą, veikiančią lauko anteną. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 674 12 217. 
Rokiškis
• Vaizdo grotuvus. Galiu atvežti. 
Tel. 8 663 83 003. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Šieno rinktuvą. Mažasis, grindys 
medinės. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 608 49 315. Rokiškis
• Elektros variklį 7,5 kW, didžiąsias 
ir mažąsias akėčias, lenkišką dalgę, 
grėbialką, dujų balionus, Belarus 
kaminą, plūgą dviejų korpusų. Tel. 
8 614 19 157. Rokiškis
• Traktorių JUMZ 6 AL. Tel. 8 676 
27 899. Rokiškis
• Savadarbę traktorinę priekabą. 
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• 4 m pločio kultivatorių su 

akėčiomis. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Traktorinių variklių A-41, A-01 
purkštuvus. Nauji purkštukai, 
sureguliuoti, 6 vnt. Kaina už visus 
50 Eur. Tel. 8 636 00 696.  
Rokiškis
• MTZ. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• GAZ-51 ratą. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Nebaigtą arpą. Nėra pridėta el. 
variklis ir mechaninio perdavimo į 
seperavimą mechanizmas. Korpusas 
iš tvirtos faneros, yra sietai, 
pernešimo rankenos, pervežimo 
ratai. Trūksta nedaug dalių ir darbo, 
kad būtų geras daiktas. Kaina 70 
Eur. Tel. 8 611 22 383.  
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas turi išaugtą vežimėlį-
skėtuką mergaitei ir gali 
padovanoti? Tel. 8 621 27 025. 
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Vežimėlį Zippy Classic 3in1. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 682 70 197. 
Rokiškis
• Maniežą, 1x1 m. Kaina 45 Eur. 
Tel. 8 688 09 949.  
Rokiškis
• Britax B-smart sportinį vežimuką 

su dideliu stogeliu. Stogelis 
nuleidžiamas žemai. Ratai 
kaučiukiniai. Sėdimoji dalis gali 
būti tvirtinama atsukus į abi puses. 
Naudotas, bet tvarkingas. Kaina 70 
Eur. Tel. 8 624 81 488.  
Anykščiai
• Dvynukų vežimėlį. Yra kojų 
uždangalas. Pablukusi spalva, yra 
dėmių. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 624 81 488. Rokiškis
• Sportinis Cappela vežimėlį, su 
kojų užklotu. Galima padaryti 
gulimą padėtį, yra pirkinių 
krepšelis, stogelis visiškai 
uždengiamas, reguliuojamas. 
Kaina 59 Eur. Tel. 8 624 81 488. 
Anykščiai
• Naudotą 3in1 vežimėlį. Yra 
lopšelis, automobilinė kėdutė. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 622 47 259. 
Anykščiai
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RASTA\PAMESTA

• Rokiškyje pamestas valstybinis 
automobilio numeris GZC 
258.  Radusius labai prašome 
paskambinti. Tel. 8 671 76 301. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Trimerį. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
• Trimerį Maruyama 4320, 1,8 kW, 
su garantija. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 614 91 573.  
Rokiškis
• Mažai naudotą lenkišką trimerį. 
Pirktas turguje. Tel. 8 614 19 157. 
Rokiškis

• Mechaninę, stumdomą žoliapjovę. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Mažai naudotą. 4 metrų batutą. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 606 32 021. 
Rokiškis
• Originalias Mepps sukriukes ir 
voblerius ešerių, šapalų žūklei, 16 
vnt. Juodupė. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 609 87 231.  
Rokiškis
• Naudotą, bet labai geros būklės, 
visiškai sukomplektuotą Bauer 
infraraudonųjų spindulių sauną. 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 676 19 096. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Skaldytus pamatinius akmenis. 
Tel. 8 686 29 476. Rokiškis
• Pamatinius blokus 40x60x240 
cm. Kaina 15 Eur/vnt.  
Tel. 8 610 01 593. Rokiškis
• Naują, nenaudotą, cirkuliacinį 
siurblį U25-60/180 Thermomag. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 610 49 507. 
Rokiškis
• Įvairių matmenų kokybišką pjautą 
statybinę medieną.  
Tel. 8 618 33 452. Rokiškis
• Naudotas plytas už simbolinę 
kainą, elektros variklius iki 3 kW. 
Tel. 8 687 89 378. Rokiškis
• Dvejas vidaus duris su stiklais. 

Be staktų, matmenys 200x80 cm. 
Po 10 Eur/vnt. Tel. 8 674 12 217. 
Rokiškis
• Trifazius elektros variklius.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Akmenines girnas. Nuo 50 iki 500 
kg. Tel. 8 627 71 703.  
Rokiškis

• Storasienį metalinį vamzdį. Storis 
8 mm, skersmuo 630 mm, ilgis 900 
mm. Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Trifazį diskinį pjūklą su 
obliavimo funkcija. Kaina 270 Eur. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Kompresorių. Tel. 8 621 51 352. 
Rokiškis

Ieškokite 
prekybos 
centruose!
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Rugpjūčio 18-oji, 
antradienis, 
34 savaitė

Iki Naujųjų liko 135 dienos
Saulė teka 5.59 val., 
leidžiasi 20.45 val. 

Dienos ilgumas 14.46 val. 
Mėnulis – delčia.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Elena, Mantautas, Mantautė, 
Mantė, Mantotas, Skovilas, 
Skovilė, Skovyda, Skovydas.
Rytoj:  Argauda, Argaudas, 

Argaudė, Balys, Boleslovas, Bolius, 
Emilija, Felicija, Patrimpas.
Poryt:  Benona, Benonas, 

Bernarda, Bernardas, Beržas, 
Beržūna, Nemunas, Neringa, 

Samuelis, Tolvina, Tolvinas, Tolvinė.

Dienos citata
„Vienam žmogui nelemta 
puikuotis visais talentais“ 

(Stendalis).

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1697 m. Rusijos caras 
Petras I, prisidengęs Petro 
Michailovo vardu, atvyko į 
Olandiją ir pradėjo dirbti vie-
noje laivų statyklų.

1743 m. priimtos pirmo-
sios bokso taisyklės – jas 
pasiūlė triskart Anglijos sun-
kaus svorio čempionas Džo-
nas Brotonas.

1825 m. škotų keliautojas 
Aleksandras Gordonas Leingas 
pirmasis iš europiečių pasiekė 
Timbuktu vietovę Malyje. Kitą 
mėnesį jį nužudė vietiniai Afrikos 
gyventojai.

1830 m. gimė Austrijos-Ven-
grijos imperatorius Pranas Juoza-
pas I. 1914 m. Sarajeve nužudžius 
jo sūnų erchercogą Ferdinandą, 
prasidėjo Pirmasis pasaulinis karas.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1655 m. Vilnių užėmus rusų 
kariuomenei Lietuvos didikų 
grupė, vadovaujama Jonušo 
Radvilos, sudarė vadinamąją 
Kėdainių sutartį su švedais.

1861 m. Vilniuje maždaug 
5 tūkstančiai manifestantų pa-
traukė prie sukilimo vado Si-
mono Konarskio sušaudymo 
vietos, kur įvyko susirėmimas 
su kariuomene.

1874 m. pašventinta Biržų 
evangelikų reformatų bažnyčia.

Post 
scriptum
Dievo pagalba tikėk, 
bet ir pats netingėk.

LAISVALAIKIS Aviečių ir citrinų limonadas
Ingredientai: 
• 250 g aviečių
• 100 g cukraus
• 60 ml citrinų sulčių
• 50 g imbiero
• 2 l gazuoto vandens
Gaminimas: Kas geriau nei 
karštą vasarą atsigaivinti šaltu 
putojančiu limonadu su avie-
tėmis ir citrinomis? Šis recep-
tas labai paprastas ir greitai 
pagaminamas. Neturint šviežių 
aviečių galima drąsiai naudoti 
šaldytas, tik reikia jas šiek tiek 

atšildyti. Prieš patiekiant, būtinai atšaldyti - bus gerokai skanesnis. Galima įdėti ir 
ledo kubelių dėl šaltesnio efekto. Avietes, cukrų ir citrinų sultis kaitinti apie 5 min, kol 
užvirs. Sumažinti ugnį ir virti dar 2 min. Atvėsinti ir perkošti per sietelį. Į masę suberti 
imbierą ir sumaišyti su mineraliniu vandeniu.

Patvirtinti minimalūs rodikliai stojantiems 
į aukštąsias mokyklas 2022-aisiais

Patvirtinti minimalūs 
rodikliai stojantiems į 
aukštąsias mokyklas 2022 
metais, pranešė Švietimo, 
mokslo ir sporto ministe-
rija.

Juose numatyta, kad sto-
jantieji turės būti išlaikę tris 
valstybinius brandos egza-
minus – lietuvių kalbos ir 
literatūros, matematikos ir 
vieną laisvai pasirenkamą. 
Minimali valstybinių bran-
dos egzaminų išlaikymo 
riba – 16 balų. Tokia tvarka 
galioja ir šiais metais.

Išimtis – menų studijos, į 
jas stojantiems vidurkis bus 
skaičiuojamas tik iš dviejų 
valstybinių brandos egza-
minų – lietuvių kalbos ir 
literatūros bei laisvai pasi-
renkamo. 

Pasak ministerijos, skir-
tingai nei šiemet, 2022 me-
tais, kaip ir 2021-aisiais, 
stojant į universitetus ir 
kolegijas vietoj užsienio 
kalbos valstybinio brandos 
egzamino bus įskaitomas 
bet kuris stojančiojo laisvai 
pasirinktas valstybinis bran-
dos egzaminas.

„Stojantiesiems sudaro-
mos geresnės galimybės pa-

siruošti savo pasirinktai stu-
dijų krypčiai. Pavyzdžiui, 
jei moksleivis ketina studi-
joms rinktis chemiją arba 
fiziką, jis galės koncentruo-
tis į intensyvesnį būtent šių 
dalykų mokymąsi“, – prane-
šime cituojamas švietimo, 
mokslo ir sporto ministras 
Algirdas Monkevičius. 

Kiti reikalavimai išliks 
tokie patys kaip ir 2020 me-
tais: priimant į universitetus 
ir kolegijas bus atsižvelgia-
ma ne tik į stojančiųjų vals-
tybinių brandos egzaminų 
rezultatus, bet ir į metinių 
pažymių vidurkį. Į univer-
sitetus galės būti priimami 
stojantieji, kurių penkių 
privalomų mokytis dalykų 
įvertinimų vidurkis bus ne 
mažesnis negu septyni, į ko-
legijas – ne mažesnis negu 
šeši. 

Vidurkis skaičiuojamas 
pasirenkant penkis geriau-
sius įvertinimus iš brandos 
atestato priede įrašytų aš-
tuonių dalykų: lietuvių kal-
bos ir literatūros; gimtosios 
kalbos; užsienio kalbos; 
matematikos; istorijos arba 
geografijos, arba integruoto 
istorijos ir geografijos kur-
so; biologijos arba fizikos, 

arba chemijos, arba inte-
gruoto gamtos mokslų kur-
so; meninio ugdymo srities 
dalyko arba technologijų 
programos krypties daly-
ko, arba integruoto menų 
ir technologijų kurso, arba 
specializuoto ugdymo kryp-
ties (dailės arba inžinerinio, 
arba meninio, arba muzikos) 
programos dalyko; fizinio 
ugdymo arba pasirinktos 
sporto šakos, arba speci-
alizuoto ugdymo krypties 
(sporto) programos dalyko. 

Minimalūs rodikliai pri-
valomi stojantiems į vals-
tybės finansuojamas studijų 
vietas. Stojantiems į valsty-
bės nefinansuojamas studijų 
vietas reikia būti išlaikius 
bent vieną valstybinį bran-
dos egzaminą. 

Kaip nustatyta Mokslo ir 
studijų įstatyme, minimalūs 
reikalavimai stojantiesiems 
į aukštąsias mokyklas tvir-
tinami kasmet prieš dvejus 
metus. 

Naujienų agentūros 
BNS informaciją atgamin-
ti visuomenės informavimo 
priemonėse bei interneto 
tinklalapiuose be raštiško 
UAB BNS sutikimo drau-
džiama.
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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. Visa 
savaitė bus per-
pildyta progomis 
ir galimybėmis. 

Tačiau likimas pareikalaus 
laikyti ištvermės egzaminą.
Savaitės pradžioje tikėtinas 
labai geras pasiūlymas, bū-
tinai jį kruopščiai apsvarsty-
kite. Svarbiausia yra nuose-
klumas. Ką bepradėtumėte, 
stenkitės įgyvendinti iki galo. 
Vienišiai, imkitės iniciaty-
vos: rodykite save pasauliui. 
O štai vairuotojams derėtų 
būti atidesniems.

JAUTIS. Naujų 
jausmų, kibirkš-
čiuojančių emoci-
jų laikas. Likimas 

duos progą dar labiau suar-
tėti su mylimuoju. Savaitės 
pradžioje teks apsispręsti dėl 
svarbaus dalyko. Ilgai dvejo-
site, abejosite, delsite. Tačiau 
sprendimas palengvins abe-
jonių ir atsakomybės naštą. 
Besimokančiųjų laukia geros 
žinios. Tačiau ateis laikas at-
sisveikinti su įprastine aplin-
ka. Meilės reikalai bus itin 
perspektyvūs.

D V Y N I A I . 
Būkite labai at-
sargūs. Ypač ben-
draudami, rizikin-

gose situacijose. Tikriausiai 
pajusite, kad reikia liautis 
bendravus su tam tikrais 
žmonėmis. O kai kuriems 
jausite nevaldomą antipatiją. 
Nebūkite patiklūs ir pernelyg 
paslaugūs – kaip mat nuo to 
smarkiai nukentėsite. Saugo-
kite sveikatą. Įsimylėti turėsi-
te progų, ir šią savaitę pradėti 
santykiai žada būti perspek-
tyvūs ir ilgalaikiai. Čia pa-
sistenkite nepraleisti progos.

VĖŽYS. Len-
gva bus ši savaitė, 
ypač jos pradžia. 
Jusite įkvėpimą, o 

į sunkumus žvelgsite su ironi-
ja. Priimsite sprendimus, įsi-
tikinęs savo teisumu. Nedve-
josite rinkdamiesi savo kelią: 
jūs žinote teisingą kryptį. 
Savaitės viduryje spręsite 
sudėtingą problemą. Rasite 
tinkamą sprendimą ir jo re-
zultatus pajusite jau netrukus. 
Dėl bendražygių padarysite 
viską. Atgaivinkite santykius 
su mylimu žmogumi. 

Astrologinė prognozė savaitei 
LIŪTAS. Ko-

vosite su gundy-
mais ir vilionėmis. 
Kaip ugnies ven-

kite visko, kas yra nelegalu, 
ir net to, kas lyg ir nedrau-
džiama, bet bandyti nederė-
tų. Venkite artimai bendrauti 
su nepažįstamaisiais, neįsi-
leiskite jų į asmeninę erdvę 
ir savo reikalus. Savo tiesą 
ginkite, bet legaliais meto-
dais. Būkite dėkingi bendra-
darbiams ir artimiesiems už 
pagalbą, paramą, palaikymą. 
Meilės fronte didelės galimy-
bės: rinkitės teisingai ir atsa-
kingai.

M E R G E L Ė . 
Labai palanki 
savaitė tvarkyti 
finansus. Savai-

tė dovanos ir piniginių lėšų, 
pavyzdžiui, atlyginimo pa-
kėlimą, ir įvairių resursų. At-
sidursite reikiamu laiku rei-
kiamoje vietoje, jums padės 
įtakingi žmonės. Namuose 
laukia šiokie tokie nesusipra-
timai, nesutarimai su artimai-
siais, nesipykite, problemas 
spręskite derybomis. Saugo-
kite sveikatą.

S VA R S T Y -
KLĖS. Roman-
tiškas laikas. 
Santykiuose su 

mylimu žmogumi sieksite 
harmonijos. Ir su aplinkiniais 
bendrausite smagiai, lengvai. 
Laukia daug naudingų susi-
tikimų. Žmonės jūsų atžvil-
giu bus geranoriški, o ir jūs 
spinduliuosite gera nuotaika, 
gerumu. Šią savaitę pradė-
ti darbai neš sėkmę ateityje. 
Pagaliau bus pastebėtos ir 
įvertintos jūsų pastangos. O 
meilės fronte – slaptų gerbėjų 
ir galimybių metas. Atidžiai 
analizuokite aplinkos siun-
čiamus signalus.

S K O R P I O -
NAS. Ypač svarbu 
būti kolektyvo da-
limi ir sąžiningai 

vykdyti kasdienes pareigas. 
Jūsų sėkmė: ilgas ir nuose-
klus darbas. Savaitės viduryje 
jūsų siekiams ir tikslams ims 
kliudyti. Tačiau nesunkiai iš-
spręsite problemas. Apdairiai 
elkitės su pinigais, nes per 
didelis išlaidumas kenkia. 
Meilės fronte nieko naujo. 

Galvosite apie darbo keitimą 
ar bent jau atostogas. Vertėtų  
jas planuoti. Gera mintis rū-
pintis savimi, imti sportuoti.

ŠAULYS. Gy-
vensite aktyvų so-
cialinį gyvenimą 
ir nuolat atsidur-

site dėmesio centre. Tačiau 
greitai didelė aplinkinių mei-
lė įkyrės. Imsite svajoti, kaip 
čia radus vienatvės valandėle. 
Blogiausiu atveju – bent pro-
gą ramiai paskaityti knygą. 
Nepainiokite darbo reikalų su 
asmeniniais santykiais. Dar-
bo įvykiai klostytis švytuo-
klės principu: tai problemos, 
tai sėkmė.

OŽIARAGIS. 
Juridiniai reikalai 
neduos ramybės: 
pasirašysite sutar-

tis, prašysite kredito, ar net 
mokėsite baudas. Su tuo bus 
susiję vizitai valstybinėse 
įstaigose, įskaitant mokes-
čių inspekciją. Jei mąstysite 
lanksčiai, mandagiai ben-
drausite su ten dirbančiais 
žmonėmis, gali būti, kad pa-
vyks gana sėkmingai išsisukti 
iš nemalonumų. Darbo reika-
lai vėliau grįš į įprastas vėžes.

VANDENIS. 
Perkainosite ver-
tybes, atsikratysite 
kai kurių praeities 

„uodegų“. Savaitės pradžio-
je ypač opiai jausite meilės 
stygių. Tramdykite pavydą, 
nepriekaištaukite. Savaitės 
viduryje šviesios viltys ir ro-
mantika įveiks jūsų vidinį 
praktiką ir skeptiką. Savaitės 
pabaigoje gali atsirasti proga 
kopti karjeros laiptais. Susi-
laikykite ir neišlaidaukite.

ŽUVYS. Ga-
lingų permainų ir 
netikėtų pokyčių 
laikas. Tai palanki 

proga iš esmės pakeisti savo 
gyvenimą, pagaliau imtis 
trokštamos veiklos, atrasti 
naujas galimybes. Atsikra-
tysite varžančių, tobulėjimą 
strigdančių ryšių, įsitikinimų, 
priklausomybių. Santykiai 
su vadovybe, kolegomis bus 
labai geri. Naudokitės pro-
ga kartu nuveikti prasmingų 
darbų, išspręsti įsisenėjusias 
problemas. Šeimoje laikas 
svajoti ir pildyti svajones. 

PRO MEMORIA
Pandėlio seniūnija:
RIMANTAS ŠULČIUS 1937-10-29 - 2020-08-11
ALFONSAS KAUPELIS 1949-03-22 - 2020-08-10
VYTAUTAS DEKSNYS 1956-11-06 - 2020-08-06
Kamajų seniūnija:
STASYS RAUGALAS 1947-05-29 – 2020-08-09

Lietuvoje nacionaliniu mastu skelbiama 
hidrologinė sausra

Lietuvoje nacionaliniu 
mastu skelbiama hidrologi-
nė sausra, penktadienį pra-
nešė Hidrometeorologijos 
tarnyba.

Anot tarnybos, vandens 
lygis daugiau kaip pusėje 
vandens matavimo stočių 
pasiekė vidutinį žemiausią 
šiltojo sezono vandens lygį.

Lietuvos upėse visą lie-
pos mėnesį vandens lygis 
buvo žemas. Net ir po pa-
kankamai lietingų dienų 
upėse vandens lygis pakilo 
nežymiai, nes didžiąją kritu-
lių dalį sugėrė  sausa žemė.

Tarnybos teigimu, emu-
no ir Neries hidrologinis 
režimas yra labiausiai sure-
agavęs į kelis metus besitę-
siančias sausringas sąlygas. 
Šiose upėse hidrologinės 
sąlygos atitinkančios hidro-
loginės sausros kriterijus 
stebimos jau nuo liepos mė-
nesio pirmojo dešimtadienio. 
Šiuo metu hidrologinė situa-
cija Nemune yra prasčiausia 
atsižvelgiant į paskutinius 
ketverius metus.

Pirmąjį rugpjūčio dešim-
tadienį vyravę sausi ir šilti 
orai gerokai nusekino van-
dens telkinius. Vandens ly-

giui ir toliau žemėjant  vis 
daugiau upių pasiekia gam-
tosauginį debitą, kad būtų 
užtikrinamos minimalios 
ekosistemų gyvavimo sąly-
gos.  Gamtosauginis debitas 
šiuo metu stebimas Nemune 
ties Druskininkais, Nemajū-
nais, Kaunu ir Smalininkais, 
Lėvenyje ties Bernatoniais, 
Neryje ties Vilniumi, Šal-
čioje ties Valkininkais, Ūlo-
je ties Zervynomis.

Artimiausiomis dienomis 
išsilaikys sausi orai, todėl 
visų upių vandeningumas 
mažai keisis.
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Nedarbas Lietuvoje liepą paaugo iki 12,8 proc.
Registruotas nedarbas 

liepą Lietuvoje siekė 12,8 
proc. ir buvo 0,7 proc. 
punkto didesnis nei prieš 
mėnesį ir 4,8 proc. punkto 
didesnis nei prieš metus, 
rodo Užimtumo tarnybos 
duomenys. 

Pasak tarnybos, panašūs 
registruoto nedarbo rodikliai 
buvo fiksuoti 2012 metų pra-
džioje.

Šių metų rugpjūčio 1 die-
ną šalyje buvo registruota 
221 tūkst. darbo neturinčių 
asmenų – 83,6 tūkst. daugiau 
nei prieš metus ir 12,9 tūkst. 
daugiau nei šių metų liepos 1 
dieną. 

Į Užimtumo tarnybos kli-
entų aptarnavimo skyrius 
praėjusį mėnesį kreipėsi 32,6 
tūkst. darbo neturinčių žmo-
nių - 16,5 proc. daugiau nei 
birželį. Tai didžiausias į tar-
nybą besikreipusių asmenų 
skaičius per mėnesį šiemet.

Pasak įstaigos, įprastai 
daugiausia darbo neturinčių 
asmenų stebima sausį, tačiau 
dėl kovo mėnesį paskelbto 
karantino ir ekstremalios si-
tuacijos didžiausias darbo 

neturinčių asmenų srautas 
fiksuotas balandį ir liepą. 

Liepą registruotas nedar-
bas didėjo 54-iose iš 60 šalies 
savivaldybių, keturiose – ma-
žėjo, dviejose – nepakito. Di-
džiausias augimas fiksuotas 
Ukmergės rajono (1,9 proc. 
punkto) ir Lazdijų rajono (1,6 
proc. punkto) savivaldybėse. 

Daugiausia darbingo am-
žiaus gyventojų rugpjūčio 
pirmą dieną buvo registruo-
ti bedarbiais Lazdijų rajono 
(19,9 proc.), Kelmės rajo-
no (18,4 proc.) ir Kalvarijos 
(18,2 proc.) savivaldybėse. 
Mažiausias nedarbas išlieka 
Neringoje (3,1 proc.), Klai-
pėdos rajone (7,5 proc.), Kre-
tingoje (8,6 proc.) ir Birštone 
(8,4 proc.).

Iš penkių didžiausių šalies 
miestų mažiausiai darbo ne-
turinčių asmenų buvo Šiau-
liuose (10,1 proc.), daugiau-
siai – Kaune (13,7 proc.).

Liepą Užimtumo tarnybos 
informacinėje sistemoje buvo 
registruota 35,1 tūkst. laisvų 
darbo vietų – tai didžiausias 
skaičius šiais metais. Didžioji 
dalis registruotų laisvų darbo 
vietų – 95,5 proc. – netermi-

nuotam įdarbinimui. Darbo 
jėgos paklausa, palyginti su 
birželiu, augo 29,5 proc., o 
palyginti su pernai liepa – 7,2 
proc.

Pasak tarnybos, pasibaigus 
karantinui darbo rinka atsi-
gauna.

Sausio-liepos mėnesiais 
darbdaviai registravo 109,6 
tūkst. laisvų darbo vietų ne-
terminuotam ir 10,4 tūkst. 
terminuotam įdarbinimui. 
Daugiausia darbo pasiūlymų 
pateikė paslaugų sektoriaus 
darbdaviai – 65,6 proc.

Beveik 19 proc. laisvų 
darbo vietų registruota pra-
monėje, o statybos sektoriuje 
– 12,2 proc. 

Paklausiausi specialistai 
darbo rinkoje liepą buvo: 
reklamos ir rinkodaros spe-
cialistai, administravimo 
ir vykdomieji sekretoriai, 
sandėliavimo tarnybos tar-
nautojai, pagrindinio ir vi-
durinio ugdymo mokytojai, 
apskaitos ir buhalterijos tar-
nautojai, buhalteriai, ikimo-
kyklinio ugdymo mokytojai 
ir dalis kitų specialybių at-
stovų.
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Valstybė per septynis mėnesius negavo 
852 mln. eurų planuotų pajamų

Valstybės biudžeto ir savi-
valdybių biudžetų pajamos per 
šių metų septynis mėnesius buvo 
5,847 mlrd. eurų – 851,7 mln. eurų 
(12,7 proc.) mažiau nei planuota ir 
400,1 mln. eurų (6,4 proc.) mažiau 
nei pernai sausį-liepą.

Pajamų į valstybės biudžetą šie-
met gauta 4,714 mlrd. eurų – 828,9 
mln. eurų (15 proc.) mažiau nei pla-
nuota ir 391,5 mln. eurų (7,7 proc.) 
mažiau nei per 2019-ųjų septynis 
mėnesius, išankstinius duomenis 
pranešė Finansų ministerija.

Valstybės biudžeto mokesčių pa-
jamos šiemet buvo 4,387 mlrd. eurų 

– 710 mln. eurų (13,9 proc.) mažiau 
nei planuota ir 277,1 mln. eurų (5,9 
proc. mažiau) nei 2019 metų sau-
sio-liepos mėnesiais.

Liepos mėnesio valstybės biu-
džeto pajamos buvo 110,9 mln. eurų 
(13,3 proc.) mažesnės nei planuota ir 
19,5 mln. eurų (2,6 proc. mažesnės) 
nei penai liepą.

Liepos mėnesio pajamos iliustruo-
ja birželio mėnesį vykdytos  veiklos 
rezultatus, įvertinus atidėtus įmonių 
mokėjimus. Dėl besitęsiančios eks-
tremalios padėties įmonės vis dar 
naudojosi galimybe atidėti mokesčių 
mokėjimus. Įmonių nepriemoka per 
liepos mėnesį Valstybinei mokesčių 

inspekcijai ir Muitinei išaugo apie 
61,8 mln. eurų ir mėnesio pabaigoje  
sudarė apie 631,3 mln. eurų.

Valstybės biudžeto ir savivaldy-
bių biudžetų pajamos iš gyventojų 
pajamų mokesčio (GPM) sausio-lie-
pos mėnesiais buvo 1,915 mlrd. eurų 
– 121,4 mln. eurų (6 proc.) mažiau 
nei planuota, tačiau 39,7 mln. eurų 
(2,1 proc.) daugiau nei per tą patį 
2019-ųjų laikotarpį. Liepos mėnesį 
GPM pajamų gauta 264,2 mln. eurų 
– 58,6 mln. eurų (18,2 proc.) mažiau 
nei planuota ir 43,7 mln. eurų (14,2 
proc.) mažiau nei praėjusių metų 
liepą.
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

– Kaip tai?
– Na... Jis paspringo...
***
Petriukas ateina į dovanų 

parduotuvę:
– Norėčiau metalinės 

saldumynų dėžutės savo mamai.
– Kokios norėtum? – 

teiraujasi pardavėjas.
– Bet kokios. Svarbiausia, 

kad tyliai darinėtųsi dėžutės 
dangtelis!

***
– Brangusis, mano plaukai 

gražūs?
– Taip, mieloji, jie tokie ilgi, 

švelnūs, kaip šilkas... Bet visgi 
manau, kad kojas reiktų skustis...

***
Veidrodėlis, obuolys 

lėkštutėje, vaškas dubenyje – tai 
senovės paieškos sistemos.

***
Naujasis rusas griežtai 

paneigė pranešimą, kad jis 
pardavė vieną Seišelių salų. Jis ją 
nusipirko!

***
Mano katinas visai ne prieš, 

kad aš miegu lovoje. Visai 
pakraštėlyje.

***
Katė tai ne žmogus: ji 

niekados nemiegos su tuo, kurio 
nemyli.

***
– Ką reiškia išmanusis 

telefonas?
– Tai, kad jis protingas.
– O kam reikalingas protingas 

telefonas?
– Kad visi kvailiai galėtų juo 

skambinti.
***
Suvalkiečio gimtadienis. 

Svečias sako tostą:
– Jonai, ir ko tau tokio 

palinkėt, kad paskui nepavydėt?
***
– Tėti, o kas yra kuklumas?

– Kuklumas tai mažai norėti, 
špygą gauti ir tuo džiaugtis.

– Ir ko čia džiaugtis nieko 
negavus?

– Kad tavo neatėmė.
***
Australų ūkininkas ateina 

prie tvenkinėlio. O jame 
maudosi dvi plikos turistės. 
Pamačiusios vyruką, jos šaukia:

– Dink iš čia, senas kriene 
nespoksojęs! Mes iš vandens 
neišlįsim, kol neišsinešdinsi.

– Gerai jau gerai, damos. 
Aš  visai nenoriu į jus žiūrėt, tik 
atėjau Bilio pašert.

– O kas tas Bilis?
– Mano augintinis. 

Krokodilas. Jis šitoj baloj 
gyvena.

***
– Tėtuk, o tu gerai įsimeni 

veidus?
– Aga.
– Tai gerai, nes aš tavo 

veidrodį skutimuisi sudaužiau.
***
Jei jūsų pianino visi klavišai 

juodi, tiesiog pakelkit jo 
dangtį.

***
– Išmokykite mano mažylį 

grot smuiku.
– O jis klausą turi?
– Kai šaukiu, kartais 

neatsiliepia.
***
Pabuvus karaoke bare 

galima įsitikinti, kad žmonės 
ne tik dainuoti, bet ir skaityti 
nemoka.

***
– Tėti, o kuo skiriasi 

pistoletas nuo kulkosvaidžio?
– O tu pažiūrėk į mane ir 

tavo mamą, kai mes baramės.
***
Sugadinti romantinius 

santykius lengva: užtenka juos 
oficialiai įforminti.

Ant šaligatvio sėdi girtas 
pilietis. Prie jo prieina 
policininkas ir klausia:

– Pilieti, ką čia veikiate?
– Sako, kad žemė sukasi... 

Laukiu, kol prie manęs atsisuks 
mano namai...

***
Sovietmetis. Vartotojų 

kooperatyvo sargo būdelė. 
Devynios valandos vakaro. 
Staiga sučirškia telefonas, 
sargas:

– Klausau.
– Atleiskit, ar nepasakysite, 

kada atidaroma alkoholinių 
prekių parduotuvė?

– Aštuntą valandą ryto.
Vidurnaktis. Vėl sučirškia 

telefonas.
– Klausau.
– Ar nepasakysite, kada 

atidaroma alkoholinių prekių 

Orų prognozė rugpjūčio 18-20 d.

parduotuvė?
– Aštuntą valandą ryto.
Šeštą valandą ryte 

sargą iš miegų pažadina 
telefono skambutis. Sargas 
užsimiegojusiu balsu:

– Klausau...
– Tai kada atidaro alkoholinių 

prekių parduotuvę? – vos 
pralemena balsas kitame laido 
gale.

– Aštuntą valandą ryto. Visas 
girtas kaip tapkė, jam mat dar 
alkoholinių prekių parduotuvės 
reikia! Ko tau iš jos ten reikia?

– Man išeit iš ten reikia...
***
Tikybos mokytoja klasėje 

klausia vaikų, ką jie žino apie 
Jėzų Kristų:

– Na, Jonuk, kur gyvena 
Jėzus Kristus?

– Danguje.

– O tu, Maryte, kaip manai?
– Kiekvieno mūsų širdyje.
– O kokia tavo nuomonė, 

Petriuk?
– Jis gyvena mūsų vonioje, 

nes kiekvieną rytą mama 
atsikėlusi beldžiasi į vonios duris 
ir pyksta: „Jėzau Kristau, tu vis 
dar ten?“

***
Iš moters dienoraščio: „Ech, 

gerai būti vikšru: ėdi, ėdi, ėdi, 
tada susisuki į kokoną – miegi, 
miegi, miegi. Atsibundi – ir tu 
gražuolė“.

***
Senmergės dienoraščio 

ištrauka: „Dėl manęs vakar 
mušėsi du vyrai: vienas šaukė – 
„Pasiimk ją“, kitas – „Ir kam ji  
man reikalinga...“

***
Grįžta naujasis rusas iš 

Afrikos. Draugai klausinėja 
kaip jam sekėsi medžioklė. Tas 
pasakoja:

– Nušoviau 3 liūtus, 2 
dramblius ir 8 nouplysus.

Draugai klausia:
– Kas tie nouplysai?
Tas atsako:
– Kažkokie dvikojai. Kai 

į juos šauni, šaukia: „No... 
Please...“

***
Fotografas ilgai fotografuoja 

vestuves. Galiausiai sako:
– Na, o dabar pagaliau 

nufotografuokime laimingąją 
porelę.

– Kaip? – nustemba svečiai, – 
juk jau šimtai kadrų padaryta!

– Nuotakos su mama aš dar 
nefotografavau!

***
– Iš karto po vestuvių mano 

žmona pradėjo svaidyti į mane 
visokiausius daiktus, – pasakoja 
sutuoktinis teismui.

– Kiek laiko jūs vedę?
– Penkiolika metų.
– Tačiau jūs skundžiatės tik 

dabar?
– Taip, nes tik praėjusią 

savaitę ji pirmą kartą pataikė.
***
Po parkelį vaikšto stambus 

raumeningas vyrukas. 
Bukaveidis toks. Tatuiruotas. 
Nešasi pavadėlį. Ir tarpais 
stūgauja:

– Reksaaai! Reksaaai! 
Čionai!

Akivaizdu, kad ieško šuns. 
Prie jo tirtančiomis kojomis 
prieina senutė:

– Sakykite... Atsiprašau... 
Jūsų šuo – tai toks didelis 
bulterjeras?

– Taip, kur jis, rodyk!
– Jis... Jis... Jį...
– Na?
– Jį mano katė... nužudė.

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.

BALDAI

• Jaunuolio baldų komplektą 
(rašomasis stalas, spintelės, spinta, 
lova). Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 603 03 298. Rokiškis
• Geros būklės, odinį, trijų dalių 
fotelį. Kaina derinama.  
Tel. 8 683 55 705.  
Rokiškis
• Naują, išpakuotą, bet nė 
karto nenaudotą unitazą. Pilnas 
komplektas. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 674 12 217.  

Rokiškis
• Sekciją, 3 dalių. Yra stiklai, talpi. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 627 37 330. 
Rokiškis
• Sofą-lovą už simbolinę kainą. 
Pasiimti patiems. Tel. 8 672 73 326. 
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Šaldiklį AEG, 1 m aukščio. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 683 27 149.  
Rokiškis
• Automatinę skalbimo mašiną 
Samsung, 6 kg. Kaina 60 Eur.  

Tel. 8 683 27 149.  
Rokiškis
• Seną, bet veikiančią skalbimo 
mašiną Gorenje. Tel. 8 614 19 157. 
Rokiškis
• Bulvių tarkavimo mašiną. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 683 27 149.  
Rokiškis
• Sulčiaspaudes. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Šaldytuvą Blomberg, 180 cm 
aukščio, be šaldymo kameros. 
Kaina 62 Eur. Tel. 8 683 27 149. 
Rokiškis


