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Mieli rokiškėnai ir miesto svečiai,
švęsdami Rokiškio gimtadienį džiaugsimės susiti-

kimais, renginiais, pramogomis – miestas dėkoja savo 
g��entojams už jų kasdienę naudingą veiklą. Gy�ename 
y�ač neleng�ais laikais, todėl už kiekvieno Jūsų įnašą į 
miesto ir rajono klestėjimą, gebėjimą atsinaujinti ir g�a-
žėti noriu padėkoti ir aš. 

Paprastais ar kilniais poelgiais, pasiaukojimu ar kū-
r�ba, o gal nebūtinai visiems matomais gerais darbais 
kiekvienas Jūsų kasdien kuriate Rokiškio ir visos Liet�-
vos ateitį. Linkiu Jums nebijoti iššūkių ir būti laimin-
giems, o visam Rokiškiui – ir toliau aug�i!

Su geriausiais linkėjimais –
Jūsų Seimo nar�s Jonas Jar�tis

Su gimtadieniu, 
Rokiški ir rokiškėnai!

Rokiškis g��as   čia g��enančiais, kuriančiais ir 
mylinčiais žmonėmis. Per ilgą miesto g��avimo istori-
ją  buvo ir labai sunkių, ir džiaugsming� laikotar�ių. 
Bet rokiškėnai visada pasižy�ėjo darbšt�mu, vienybe, 
atkaklumu ir pat�iotizmu savo krašt�i. Miesto gimta-
dienis –  visų mūsų subrandinto met�  derliaus šven-
tė.  Linkiu pačių g�ažiausių emocijų, šviesiausių vilčių, 
kūr�binių užuomazg�. Ir kad vieni kit�s, kraštiečius ir 
svečius sutikt�me aukštaitiškai at�ira širdimi.

LR Seimo nar�s Vidmantas Kanopa

3 p.O rezultatai – kur?!
Pažintis su Pakruojo kraštu: ne tik 
pramogauti, bet ir idėjų pasisemti 6 p.

Rokiškėnai kariai – 
Jungtinių tautų 
taikdariai: apie išpildytą 
pareigą tarptautinei 
bendruomenei

Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 506-osios pėstininkų kuopos kariai vyr. 
eilinis Deividas Maceika (kairėje) ir grandinis Deividas Daukas Rokiškio vėliavą iškėlė tolimajame Malyje.

Asmeninio archyvo nuotr.

4-5 p.



Nepriklausomas rajono laikraštis

2021-09-17 2 psl.

Rokiškyje – pasieniečių sąskrydis

Vienas iš gausių Pasieniečių klubo bičiulių ir sveikintojų – Tarptautinės policijos asociacijos Rokiškio skyriaus 
vadovas Ričardas Stanys.                                                                                                  L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Rugsėjo 11-ąją Rokiš-
kyje šurmuliavo smagus 
Pasieniečio klubo sąskry-
dis. Klubas vienija per 
300 Valstybės sienos ap-
saugos tarnybos esamų ir 
buvusių pareigūnų, tarp 
jų – septynis generolus. 
Gausios pasieniečių pajė-
gos, atvykusios į Rokiškį, 
džiaugėsi bendravimu, 
prisiminė ilgametę tarny-
bos istoriją, aptarė šian-
dienos aktualijas.

Rokiškyje Pasieniečių 
klubo šventė turėjo šurmu-
liuoti pernai, kaip tik per 
Rokiškio miesto gimtadienį. 
Tačiau blogėjant covid-19 
situacijai, ją tąkart teko ati-
dėti ir laukti geresnių laikų. 
Tačiau idėja nebuvo už-
miršta. Rokiškis svetingai 
pasitiko buvusius ir esamus 
valstybinės sienos apsaugos 
pareigūnus. Pasiilgę bendra-
vimo jie į Rokiškį rinkosi 
gausiai. Atvyko iš visos Lie-
tuvos: ne tik iš kaimyninių 
Aukštaitijos, bet ir iš atokių 
Žemaitijos, Dzūkijos rajonų. 
Susirinko tiek svečių, kad jie 
vargiai tilpo erdvioje muzie-
jaus menėje. Nepasididžiavo 
atvykti ir vienas iš septynių 
klubo veikloje dalyvaujan-
čių generolų – Saulius Stri-
peika.

Ir nenusivylė. Jiems mū-
siškiai ilgamečiai Valsty-
binės sienos apsaugos tar-
nybos pareigūnai parengė 

įdomią ir turiningą progra-
mą. Juolab, kad Pasieniečių 
klubo žmonės – nuolatiniai 
mūsų rajono svečiai.

Pirmiausia – iškilmingoji 
sąskrydžio dalis Krašto mu-
ziejaus menėje. Pasieniečių 
klubo vadovas Valentinas 
Novikovas įteikė apdovano-
jimą klubo nariui Viliui Da-
niui.

Buvo pagerbti ir klubo bi-
čiuliai. Į sąskrydį pasveikinti 
esamų ir buvusių pareigūnų 
atvyko rajono meras Ramū-
nas Godeliauskas. Jis dėko-
jo pasieniečiams už jų labai 
sunkų ir svarbų darbą tėvy-
nės ir jos žmonių labui. 

Pasieniečius sveikino ir 
Tarptautinės policijos asoci-
acijos Rokiškio skyriaus va-
dovas Ričardas Stanys.

Pasieniečiai pagerbė ir 
savo bičiulius, su kuriais 

nuveikta daug svarbių dar-
bų: klubo atminimo ženklais 
apdovanoti rajono meras Ra-
mūnas Godeliauskas, Krašto 
apsaugos savanorių pajėgų 
Vyčio apygardos 5-osios 
rinktinės vadas pulkininkas 
leitenantas Vidas Zabiela, 
506-osios pėstininkų kuo-
pos vadas kapitonas Serge-
jus Afanasjevas. Padėkota 
ir Krašto muziejui, ir „Ro-
kiškio Sirenos“ komandos 
žmonėms.

Po šventinės dalies Pasie-
niečių klubo nariai skubėjo 
dalyvauti Krašto muziejaus 
edukacijose ir ekskursijose. 
Po jų – smagus susibėgimas 
prie lauko virtuvėlės pasivai-
šinti garuojančia koše.

O toliau Pasieniečių klu-
bo nariai skubėjo sėsti į au-
tobusus ir keliauti aplankyti 
Ilzenbergo. Vienas susitiki-

mo organizatorių – aktyvus 
klubo narys Vygantas Pau-
liukas – prasitarė, kad vieš-
nagė jame suplanuota ne tik 
dėl to, kad šiame krašte yra 
daug ką įdomaus pamatyti. 
Rokiškėnai pasieniečiai pri-
simena, kad būtent Ilzenber-
go dvaro teritorijoje, ežero 
saloje buvo įkastas pirmasis 
mūsų rajone valstybinę Lie-
tuvos-Latvijos sieną žymin-
tis pasienio stulpas.

O pasieniečių klubo na-
riams skalsu kalbos: apie 
nūdienos aktualijas, apie tai, 
kad tarnybą baigę pareigūnai 
vėl kviečiami bent laikinai 
grįžti į tarnybą. Smagu pa-
sidalinti prisiminimais, kaip 
kūrėsi ir veikė pirmosios 
pasienio užkardos, pamatyti 
bičiulius. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Šalti gėrimai, jauki aplinka ir painios, 
šiurpios, juodos galvosūkių istorijos

Išspręsk galvosūkį! 
Klausiant, spėjant ir mąs-
tant, žingsnis po žingsnio 
atkuriama įvykių eiga. 
Baugus malonumas įminti 
paslaptį, o baisiausias da-
lykas apie šį žaidimą yra 
tai, kad šios istorijos – ti-
kros!

Kas bebūtų – ar iš kvai-
lumo nutikusi nelaimė, ar 
neatsargiai atliktas triukas, 
žmogžudystė, tragiška ava-
rija, apgailėtinai nepavykęs 
drąsos išbandymas – tai isto-
rijos, kurias parašė pats gy-
venimas!

Šiurpuliukai, nepatirtos 
emocijos ir neįtikėtina nuos-
taba – garantuoti!

Didesniam azartui, už kuo 
daugiau įmintų paslapčių – 

dosnūs rėmėjų prizai.
Žaisime 4/5 prie staliuko, 

tad čiupkite draugus ir lauk-
sime Jūsų.

Norite ateiti vienas ar 
dviese? Ne bėda – komandas 
subursime vietoje.

Durys atsidaro 18:00. 
Pradedame žaisti 19:00. Ne-
vėluokite! Žaidimo ir per-
traukų laikas – bendras.

Bilieto kaina – 5 Eur.
Registracija numeriu 

+37068691496 arba facebo-
ok žinute.

Vietų kiekis ribotas.
 GALIMYBIŲ PASAS 

PRIVALOMAS.
Stalo žaidimų vakaro 

programą planuojame baig-
ti 00:00, toliau baras veiks 
įprasta tvarka. Galimybių 
pasas taip pat privalomas.

Stasys Mekšėnas: apie 
vaikų žaidimų aikštelės 
Velykalnio parke būklę 
žinome ir ties tuo dirbame

Į „Rokiškio Sireną“ kreipėsi 
Rokiškio gyventoja, prašydama 
pasidomėti vaikų žaidimų aikš-
tele, esančia Velykalnio bendruo-
menės parke. Pasak moters, žai-
dimų aikštelė yra nesaugi žaisti 
vaikams, ją būtina kuo greičiau 
tvarkyti. Aplūžusios bei suplyšu-
sios sūpynės, nuskilę čiuožyklų 
galai.

Situaciją vaikų žaidimų aikš-
telėje pakomentavo Velykalnio 
bendruomenės vadovas Stasys 
Mekšėnas.

„Džiaugiuosi, jog mūsų gyven-
tojai bendruomeniški ir viskuo do-
misi. Mes taip pat nuolat stebime ir 
kontroliuojame situaciją. Kiek ga-
lime, savo jėgomis patys tvarkome 
ir remontuojame žaidimų aikštelę. 
Galiu pasidžiaugti, jog dauguma 
miesto gyventojų, kurie lanko-
si mūsų bendruomenės parke, jį 
saugo ir tausoja, todėl tikrai nieko 
nekaltiname. Įranga nuolat naudo-
jama, ji dėvisi - tai normalu. Štai 
batutą jau du kartus tvarkėme, pir-
kome spyruokles. Taip pat paste-
bėjau, jog nulūžęs vienas turėklas 
- jį artimiausiu metu sutvarkysime. 
Tačiau tikrai galiu pasidžiaugti, 
jog tiek jaunimas, tiek suaugusieji 
sąmoningėja. Turime vieną gal 12-
os metų nuolatinę parko lankytoją, 
kuri nesibaimina ir kitus paauklėti, 
jog ant batuto šokinėti su batais 
negalima. Ir pasinaudojęs proga 
noriu dar kartą visų paprašyti sau-
goti įrangą, nes ji yra mūsų visų. 

Kiekvienas mokame valstybei 
mokesčius ir prisidedame prie 
gražesnės aplinkos, tad kviečiu 
būti atsakingais ir saugoti tai, ką 
turime“.

Velykalnio bendruomenės va-
dovas Stasys Mekšėnas taip pat 
pasakojo, jog Rokiškio mamų klu-
bas yra parengęs projektą žaidimų 
aikštelės atnaujinimui. Projekto 
metu planuojama pakeisti pakabi-
namas apvalias sūpynes naujomis, 
nes šios per keturis metus jau su-
plyšo, taip pat sumontuoti naujas 
čiuožyklas, nes dabartinės ties nu-
sileidimo vieta jau suskilusios. Dar 
planuojama atvežti ir naujo balto 
smėlio. 

S. Mekšėnas taip pat atkreipė 
dėmesį, jog šią vasarą bendruo-
menės parke neliko šiukšliadėžių 
- taip siekiama ugdyti parko lanky-
tojų sąmoningumą.

„Mes nusprendėme atlikti eks-
perimentą ir norėdami pamatyti, 
kaip rokiškėnai tvarkosi su atlie-
komis bei kokį pavyzdį rodo savo 
vaikams, iš parko išnešėme visas 
šiukšliadėžes. Tik automobilių sto-
vėjimo aikštelėje palikome rūšiavi-
mo konteinerius. Rezultatas nuste-
bino - ne vietoje numestų šiukšlių 
praktiškai nebuvo. Žmonės šiukš-
les arba išsinešė su savimi, arba 
nepatingėjo nueiti iki konteinerių. 
Ir šiukšliadėžių niekam nereikėjo 
papildomai tvarkyti, ir aplinka išli-
ko tvarkinga“.

„Rokiškio Sirenos“
inform.

Skemų socialinės globos namuose jungtinio krepšinio 5x5 turnyras
Rugsėjo 30 d. ketvir-

tadienį Skemų socialinės 
globos namuose jungtinio 
krepšinio 5x5 turnyras.

Varžybose gali dalyvau-
ti visi asmenys, gyvenantys 
socialinės globos namuose. 

Dalyvių registracija el. 

paštu info@skemai.lt iki 
rugsėjo 24 d.

Apie dalyvavimą in-
formuoti iki rugsėjo 28 d. 

direktoriaus pavaduotoją 
socialiniams reikalams Gre-
tą Giriūnaitę tel. +370 609 
76183.
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O rezultatai – kur?!
BRYDĖS

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
Didi diena tautos gyvenime! 

Šiandien paskiepytųjų skaičius 
po pusantros savaitės stagnacijos 
ties 60 proc. riba pagaliau paju-
dėjo vienu procentėlyčiu į priekį. 
Ženklus pasiekimas, škia.

Skiepijimosi rezultatai – bene 
idealiausias pavyzdys, skirtas 
pademonstruoti, kaip mes suge-
bame suknisti net geriausius da-
lykus. Kodėl taip nutinka?

Nes per trisdešimt metų taip ir 
neišmokome siekti rezultatų vie-
šajame sektoriuje. Visuomenė 
niekada ir jokiomis aplinkybėmis 
nereikalavo iš valdžios jos darbų 
ataskaitos. Ir detalaus paaiškinimo, 
kodėl taip ir nepavyko jų pasiekti, 
ir kas už tai atsakingas.

Todėl ir turime, atsiprašant, 
savo neatsakingumo pasekmes: 
tris dešimtis metų vykstančias 
sveikatos apsaugos, švietimo ir 
krūvą kitų reformų. Taip nusirefor-
mavome, kad jau neatsimename, 
kur tas reformas pradėjome, kokio-
je jų stadijoje esame, ir ką jomis 
ruošėmės pasiekti. Turime amžiną 
reformų procesą, kuriame gyvena 
jau antra karta. O reformų jau nei 
pradžios nepamenam, ir pabaigos 
joms nematyti, tad galime dary-
ti prielaidą, kad įstrigome kažkur 
ties viduriu. Pasiekę tik tiek, kad 
covid-19 epidemijos metu, nuo ku-
rios mirštamumas sudaro 5,7 proc. 
viso metinio mirčių skaičiaus, jau 
dabar rėkiame, kad užkišome visas 
covidines ligoninių lovas. Ir švieti-
mo sistemos reforma praėjo tiesiog 
puikiai – matematikos valstybinio 
egzamino neišlaiko kas trečias abi-
turientas. Patogu vienok – auga 
karta, kuri ir norėdama nesugebės 
apskaičiuoti visų tų reformų kaštų 
ir pasiektų rezultatų.

Galimybių pasas – prikišamas 
pavyzdys, kaip su problema ban-
doma kovoti... popiergaliu. Koks 
jis galimybių? Kokias iki šiol ne-
turėtas galimybes jis suteikia? Lei-
džia eiti į kiną? Aš ir be jo į jį ėjau, 
kai norėjau. Valgyti kavinėje? Ir iki 
šiol valgiau. Nubėgti į kavinės tū-
liką? Atsiimti kavinėje savo pačios 
įsigytą maistą ne kaip paršui gar-
delyje? Nueiti į parduotuvę, į kurią 
prieš savaitę ėjau be jokio paso? 

Pasijusti pranašesne už babytę, ku-
rios neįleido į krautuvėlę nusipirkti 
siūlų kojinėms? Dievulėliau, kokia 
laimė ir didybė pasijusti geresne už 
senulytę, atėjusią nusipirkti siūlų.

Nuo ko mes ką saugome? Juk 
aiškiai matome: ir skiepyti žmonės 
serga, ir skiepyti miršta. Mes, kaip ir 
neskiepytieji, galime užkrėsti kitus. 
Kokias galimybes mums tas popier-
galis duoda? Jokių. Tik kursto pyktį, 
puikybę, nesantaiką. Eikvoja laiką 
ir resursus patikroms. Ir kuria eiles, 
kuriose visi stovintieji draugiškai 
pasidalina turimu virusu.

Galimybių pasas, tiesą sakant, 
yra keršto akcija tiems, kurie vis 
dar nepasiskiepijo. O smurtas, kaip 
sako žymus rašytojas I. Azimovas, 
yra paskutinė nekompetetingųjų 
priemonė.

Tik kam atkeršyta? Jau dabar 
verslas atvirai sumuoja pirmosios 
dienos su galimybių-negalimy-
bių pasu rezultatus. Parduotuvėse 
„Norfa“ ir „Maxima“, kuriose jo 
reikalaujama, apyvartos krito apie 
30 proc. Iš tiesų, rugsėjo 13-ąją, 
užsukusi į „Norfą“ Panevėžio g., 
mačiau tą patį vaizdą: parduotu-
vės personalo kur kas daugiau nei 
pirkėjų. Net griežčiausių karantino 
ribojimų metu to nebuvo. Nei kos-
metikos, nei batų, nei mėsos pro-
duktų krautuvėlėse, nei veterinari-
jos vaistinėje lankytojų tuo metu, 
kai apsipirkinėjau, apskirtai nebu-
vo. O juk užsukau kiek po 17 val., 
kai parduotuves paprastai užplūsta 
iš darbų skubančiųjų srautas.

Kaip jaučiausi, telefone knisda-
ma galimybių paso? Atvirai sakau, 
šuniškai. Žinau ne vieną skiepytą 
žmogų, kuris tą pasą turi galimy-
bių pasiimti, bet neima iš principo. 
Kodėl? Nes mes galimybių turime 
tiek, kiek jų turi mažiausiai turintys 
žmonės. Kai kas feisbuke dalinosi 
sukarpytomis didžiųjų prekybos 
centrų nuolaidų kortelėmis, taip 
protestuodamas prieš galimybių 
paso politiką. Tiesą sakant, riboji-
mus vadinti galimybėmis, kalbėki-
me tiesiai šviesiai, tai jau G. Orwel-
lo romano „1984-ieji“ naujakalbė.

O aš nuo šio laiko kategoriškai 
atsisakau naudotis prekybos cen-
trų savitarnos kasomis. Mielieji 
stambieji verslininkai, jei turite 

galimybių samdyti šveicorius prie 
durų, mokėti jiems algas, tai būkite 
malonūs prekybos centre pasam-
dyti ir daugiau kasininkių. Nes ne 
mano reikalas aiškintis, kuo skiriasi 
vienos plautos morkos nuo kitų. Aš 
juk nesakau laikraščio skaitytojui 
„susimaketuok pats“, tai prašom ir 
iš manęs nesitikėti, kad aš dirbčiau 
jūsų kasininkų darbą. Apie taupymą 
nesvaikite – turite lėšų durininkams, 
moderniems skaneriams, turėkite jų 
ir tiems darbuotojams, kurie vykdo 
tiesiogines pareigas. Nes man už tai, 
kad aš aiškinčiausi morkų rūšių sub-
tilumus, nemokate. Ir manau, kad 
minimalią algą valdžia galėtų pakel-
ti bent aštuonis kartus: kad verslas 
pagaliau imtų skaičiuoti, kiek jam 
per kišenę kerta valdžios galimybių 
pasai ir kitos epidemijos „valdymo“ 
užgaidos bei idėjos fix. Gal tada, kai 
prie Seimo susirinks ne būrai mar-
šiečiai, iš kurių patogu nebaudžia-
miems tyčiotis, o stambusis verslas, 
praeis noras mūsų valdantiems imi-
tuoti darbą?

Vakcinavimas nuo covid-19 toks 
procesas, kuriame rezultatų reikėjo 
greitai. Todėl ir puikiai matyti, kur, 
kada, kaip ir kodėl susimovėme. 
Aišku, kaip visada, bandoma ne-
tikusius rezultatus nurašyti kenkė-
jams antikvakseriams ir plokščia-
žemininkams. Pamirštant tuo pačiu 
padėkoti už nuopelnus valdžios 
plokščiagalvininkams.

Patys suprantame, kad skiepiji-
masis buvo ir tebėra pirmaeilės svar-
bos dalykas. Tačiau dėmesio jam 
apskritai nėra. Pačioje proceso pra-
džioje, kai liaudis mušėsi dėl skiepų 
ir žiniasklaida medžiojo pasiskiepi-
jusius be eilės, atrodė, kad skiepiji-
mo tempai ir entuziazmas – didžiu-
liai. Kad visi, neraginti ir neprašyti, 
lėks į poliklinikas „pečiui už laisvę“ 
(na ir kas sugalvojo šitą, atleiski-
te, pievą?). Valdžia, stebėdama ne 
dienomis, o valandomis augančius 
pirmuosius paskiepytųjų procentus, 
markstėsi kaip katinas saulėkaitoje, 
žvelgdamas į ne vietoje padėtą grie-
tinės puodynę. Įsivaizduodama, kad 
jai nieko nereikės daryti, tik gardžiai 
laižyti svetimo triūso rezultatus ir 
maloningai linksėti priimant epide-
mijos suvaldytojų laurus. Deja, taip 
nenutiko. Kodėl?

Realiame gyvenime bet kuria-
me procese dalyvaujanti liaudis 
skirstoma į kategorijas: entuziastai, 
abejojantys ir priešininkai. Prieši-
ninkų ir entuziastų gretos panašios, 
jos gana nedidelės. Kritinę masę 
sudaro abejojantieji. Juos įtikinti ir 
reikia daugiausia pastangų. Kurių 
iš valdžios pusės, tiesą sakant, ne-
buvo. Influencerių skysti bandymai 
kiekvieną nepritariantį jų nuomo-
nei vadinti durniumi ir antikvakse-
riu nesiskaito.

Skiepijimas, kuris yra labai 
svarbus epidemijos valdymo pro-
cesas, ir kur rezultatų reikėjo itin 
greitai, buvo atliktas taip, kaip ir 
visos reformos – paliktas savieigai. 
Kai kurie dvarui artimi influense-

riai įstrigusį skiepijimosi procesą 
netgi siūlė paspartinti absurdiško-
mis priemonėmis: skiepus, kurių 
ir už dyką liaudžiai nereikia, par-
davinėti „už belenkiek daug“. Esą 
tada liaudis pagal sovietinį principą 
„Toropis, pokupai živopis!“ (sku-
bėk, pirk dailę) stos į eiles skiepy-
tis, tikėdamiesi prigriebti paskutinę 
nemokamą dozę. Laimė, skiepai 
vis dar nemokami, ir kiekvienam 
norinčiajam prieinami. Dar juokin-
giau, kad tokia agitacija vedama 
tiems, kurie... jau pasiskiepijo. Ir 
yra tokia pat tikslinga, kaip sekma-
dienio šv. Mišių metu tikinčiuosius 
bažnyčioje agituoti atsiversti į ka-
talikybę. Arba pasikviesti į kiną 
seserį.

O ką daryti su abejojančiais? 
Kalbėti, raginti, įtikinėti. Atvirai 
kalbėti apie skiepų privalumus, trū-
kumus, šalutinius poveikius ir ga-
limybes juos palengvinti. Domėtis, 
kas nesiskiepijo, ir kodėl to nedaro. 
Štai statistika teigia, kad dar nepa-
siskiepijo 30 proc. suaugusių šalies 
gyventojų. Trečdalis gyventojų 
netiki mokslu ir skiepais? Labai 
tuo abejoju. O gal yra kokios kitos 
priežastys? Gal nepatogu atvykti, 
gal bijomasi, gal tiesiog atidėlio-
jama? Šitos informacijos tiesiog 
nėra. Nes tik žinant vengimo skie-
pytis priežastis, galima rasti veiks-
mingus būdus spręsti problemą. 
Kodėl niekas šito nedaro? Nes rei-
kia pakelti užpakalius nuo kėdžių ir 
dirbti. Mąstyti, ieškoti sprendimų. 
O vietoj to užsiimama niekinėmis 
diskusijomis, kaip lauko kavinės 
klientui be galimybių paso patek-
ti į vidų, atleiskite, į tualetą. Mes 
sprendžiame smulkmenas, ir tokiu 
būdu bandome merdintįjį reani-
muoti trauklapiais.

Kitas nerimastingas skambutis 
turėtų būti augantis covid-19 atvejų 
skaičius. Dabar jis prilygsta pernai 
vėlaus rudenio tendencijoms. Atmin-
kite, kad pernai nebuvo vienos es-
minės dedamosios – dabar 60 proc. 
populiacijos kaip ne kaip jau yra 
paskiepyta. Akivaizdu, kad skiepai 
padeda, bet netapo panacėja. Štai 
rugsėjo 12-ąją iš 16 mirusių nuo co-
vid-19 trys buvo paskiepyti. Skaitine 
išraiška atrodo mažai. O santykine? 
Trys iš šešiolikos yra 18,75 proc. 
Arba kas penktas tądien miręs buvo 
paskiepytas. Aš anaiptol neabejoju 
skiepais. Aš tik noriu pasakyti, kad 
skiepijimasis nėra ir negali būti vie-
nintele priemone nuo covid-19. Skai-
čiuojame procentus, kurie, kaip nuo 
asilo morka, vis tolyn bėga.

Kita svarbi dedamoji, ką mums 
ir Konstitucija garantuoja, yra 
sveikatos apsaugos paslaugos. 
Kokybiškos sveikatos apsaugos 
paslaugos. O politikai jau svaigsta, 
kad ligoninėse baigiasi covid-19 
skyriuose lovos. Ką tai reiškia? 
Tai reiškia, kad per trisdešimt metų 
taip nustekenome savo sveikatos 
apsaugos sistemą, kuri nepajėgi 
užtikrinti normalios gydymo įstai-
gų veiklos ir paslaugų kokybės. Ar 

jums atrodo normalu, kad vaistus 
širdies ir kraujagyslių ligomis (ku-
rios yra 58 proc. pernykščių mirčių 
Lietuvoje priežastis, kai covid-19, 
primenu, yra tik 5,7 proc.) sergan-
tiems žmonėms išrašinėja medi-
cinos seselė, ar plaučių uždegimu 
sergantis žmogus konsultuojamas 
telefonu gerti paracetamolį ir žo-
lelių arbatą?! Jei žymi dalis pir-
minės asmens sveikatos priežiūros 
grandies medikų dėl amžiaus pa-
tys priklauso rizikos grupėms, tai 
yra normalu?! Akivaizdu, kad ne. 
Juolab, kad epidemija jau nenauja. 
Daugiau nei pusantrų metų su ja 
kovojama, žinomos tendencijos. Ir 
vis nerasta laiko stiprinti sveikatos 
apsaugą, kad ji pagaliau imtų veik-
ti. Nes ji ir gerais, ramiais laikais 
jau balansavo ant kolapso ribos. Ir 
epidemija šį procesą tik paspartino 
bei padarė akivaizdų. Ką nors apie 
šios problemos sprendimus mes 
girdėjome? Ne. Ir niekam galvos 
neskauda. Mūsų šalyje seniai ne-
ruošiami epidemiologai, nusteken-
tos įstaigos, mokslo institucijos.

Juk covid-19, kaip ir visos pro-
blemos, yra ne tik problema, bet 
ir galimybės. Mes didžiuojamės, 
ir visai pelnytai, savo chemikais, 
biologais. Tai turėjo būti jų šlovės 
valanda. Tai mūsų mokslininkai 
turėjo kurti vakcinas ir vaistus nuo 
covid-19. Jei tik mes būtume įgy-
vendinę švietimo reformą. Ir sukū-
rę žinių, aukštųjų technologijų ir 
inovacijų, o ne inovacijų vadiby-
bininkų visuomenę. Jei tik būtume 
skyrę dėmesio mokslo raidai, in-
vestavę į savo žmones. Bet inves-
tavome į švietimo sistemos polipus 
– gausybę niekam nereikalingų 
įstaigėlių, tyrimų, koordinacinių 
grupių ir kitokių niekų. Samdo-
me ekspertus, klausome jų didžiai 
mokslingų nuomonių ir prognozių, 
ir pamirštame patikrinti, o kiek gi 
jų išsipildė. O patikrinus paaiškė-
tų, kad iš jų tokie ekspertai, kaip iš 
Kralikienės – balerina.

O juk problema yra ne tik co-
vid-19. Pasaulis globalus. Ką da-
rysime, jei kas užveš kokią ebolą? 
Kurios mirtingumas, priklausomai 
nuo štamo, yra 40-90 proc.? Verk-
sime, kad nėra lovų ligoninėse ir 
izoliuosime miestus dviem policijos 
ekipažais? Vėl spausdinsime naujus 
galimybių pasus, kurie su galimy-
bėmis turi tiek pat bendro, kiek jūrų 
kiaulytė su jūra ir su kiaule.

Jei tiek energijos, tiek noro ir 
polėkio, tiek laiko, kiek skyrė ga-
limybių pasui ir kerštavimui tiems, 
kurie jo neturi, valdžia būtų skyrusi 
skiepijimosi kampanijai, sveikatos 
apsaugos efektyvinimui, rezultatai 
būtų kitokie. Gal nesupriešinti žmo-
nės kur kas noriau eitų skiepytis.

O dabar belieka tikėtis, kad val-
džia gruodžio pradžioje visgi išra-
šys galimybių pasą žiemai, kad pa-
galiau imtų snigti. Nes be leidimo, 
tiksliau be galimybių, patys žinot, 
kaip išeina...
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Rokiškėnai kariai – Jungtinių tautų taikdariai: 
apie išpildytą pareigą tarptautinei bendruomenei

1991-ųjų metų rugsėjo 17-oji – viena svarbiausių datų naujausioje Lietuvos 
istorijoje. Tądien mūsų valstybė, kaip ir Latvija bei Estija, sugrįžo į tarptautinę 
bendruomenę, kaip visateisės šalys.  Tądien trys Baltijos seserys, petys į petį 
žengusios Nepriklausomybės keliu, tapo Jungtinių tautų organizacijos narė-
mis. Tądien visa tarptautinė bendruomenė pripažino mūsų šalių teisę į vals-
tybingumą. Šiandien minime šio svarbaus įvykio trisdešimtmetį. Tačiau kas-
dienybės darbuose retai tesusismąstome, kad valstybei  būti Jungtinių tautų 
nare – ne tik didžiulė garbė ir pripažinimas, bet ir pareiga. Sunki pareiga sau-
goti taiką visame pasaulyje (tokia ir yra esminė Jungtinių tautų organizacijos 
misija), kitaip sakant – būti ne tik tarptautinio saugumo vartotoja, bet ir jo 
kūrėja. Ne tik diplomatijos vadovų deklaracijomis, bet ir konkrečiu kasdieniu 
darbu. Nuo senovės laikų taikdario misija laikoma šventa. Ir ją atlieka žmonės, 
esantys šalia mūsų. Rokiškėnai kariai savanoriai, iškėlę mūsų miesto vėliavą 
tolimajame Malyje – grandinis Deividas Daukas ir vyr. eilinis Deividas Macei-
ka. Jie garbingai pratęsė Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygar-
dos 5-osios rinktinės 506-osios pėstininkų kuopos tradiciją – rokiškėnai kariai 
buvo visose taikos palaikymo misijose, kuriose dalyvavo Lietuvos kariuome-
nės Sausumos pajėgos.

Rokiškėnai kariai – grandinis Deividas Daukas (kairėje)....                                                                                                  ir vyr. eilinis Deividas Maceika Malio dykumose.                                                                  Asmeninio archyvo nuotr.

Kodėl taip svarbu 
kurti tarptautinį 
saugumą?
Lietuva jaučiasi saugi, 

būdama Europos Sąjungos 
ir NATO nare. Tačiau iki tol, 
ir dabar tebekuriant savo ša-
lies saugumą, svarbu būti ne 
naudotis tarptautinių organi-
zacijų teikiamomis saugumo 
garantijomis, bet ir patiems 
dalyvauti taikos kūrimo pro-
cese.

Pirmą kartą prie tarptau-
tinio saugumo palaikymo 
jauna Lietuvos valstybė pri-
sidėjo tolimais 1994-aisiais, 
rugpjūčio 22 d. pirmasis 
Lietuvos taikos palaikymo 
būrys LITPLA-1, sudarytas 
iš 32 karių išskrido Kroatiją. 
Nuo tos dienos Lietuva yra 
nuolatinė taikos palaikymo 
misijų dalyvė. Vykdydama 
šią garbingą pareigą, mūsų 
valstybė neteko dviejų savo 
karių: vyresniojo leitenanto 
Normundo Valterio, jis žuvo 
1996 m. balandžio 17 d. nuo 

sprogusios prieštankinės mi-
nos Bosnijoje ir Hercegovi-
noje ir seržanto Arūno Jar-
malavičiaus, žuvusio 2008 
m. gegužės 22 d. per NATO 
tarptautinių saugumo para-
mos pajėgų Lietuvos vado-
vaujamos Goro provincijos 
atkūrimo grupės stovyklos 
užpuolimą ir apšaudymą.

Būtent Lietuvos noras ir 
pasirengimas talkinti kuriant 
tarptautinį saugumą, buvo 
viena svarbių priežasčių, pa-
dėjusių greičiau tapti NATO 
nare.

Ir šiandien Lietuva akty-
viai dalyvauja Jungtinių tau-
tų taikos palaikymo misijo-
se. Tai garbinga KASP Vyčio 
apygardos 5-osios rinktinės 
506-osios kuopos tradicija. 
Mūsų kariai, kaip jau minė-
ta, dalyvavo visose taikos 
palaikymo misijose, kuriose 
buvo Lietuvos kariuomenės 
Sausumos pajėgos.

Žinoma, visada atsiranda 
„sofos riterių“, teigiančių, 

kad kariai dalyvauti misijose 
ryžtasi ne tik dėl pareigos, 
bet ir dėl atlygio. Tokiems 
„riteriams“ patiems niekas 
netrukdo pateikti prašymą 
tapti kariu, baigti bazinį kur-
są, dalyvauti ilgą laiką trun-
kančiuose apmokymuose ir 
patiems patekti į jų įsivaiz-
duojamas „aukso kasyklas“ 
tarptautinėse misijose.

Misija Malyje – 
garbinga ir sudėtinga
Į misiją Malyje Krašto ap-

saugos savanorių pajėgų Vy-
čio apygardos 5-osios rinkti-
nės kariai išvyko pernai kaip 
tik per Rokiškio gimtadienį 
– rugsėjo 21-ąją ir namo po 
pusės metų tarnybos grįžo 
šiemet gegužės pabaigoje. 
Tąkart į misiją buvo išlydė-
tas vyr. eilinis Deividas Ma-
ceika. O grandinis Deividas 
Daukas į Malį, Goa provin-
ciją, išvyko dar anksčiau.

Vyr. eiliniui D. Maceikai 
ši misija buvo pirmoji, o 

grandinis D. Daukas į Malį 
išvyko antrąkart. Pirmą kartą 
misijoje MINUSMA jis da-
lyvavo 2019 m.

Ši misija mūsiškiams ka-
riams buvo pakankamai su-
dėtinga. Ir ne tik todėl, kad 
Malį drasko neramumai. Ka-
riai tolimojoje Afrikoje susi-
dūrė ir covid-19 epidemija, 
jos keliamais sunkumais. 
Kaip jiems pavyko susitvar-
kyti, geriausiai iliustruoja 
tuometinio KASP vado pul-
kininko leitenanto Dainiaus 
Pašvensko mintys, pasaky-
tos gegužės pabaigoje, svei-
kinant mūsų karius: „„Jūsų 
tarnyba tarptautinėje ope-
racijoje (MINUSMA) buvo 
pati sunkiausia iš visų prieš 
tai buvusių Afrikoje, Malio 
Respublikoje. Ją vykdėte ne-
lengvomis pandemijos sąly-
gomis, susidorojote su visais 
operacijos metu kilusiais 
išbandymais ir sunkumais, 
prisitaikydami prie ten esan-
čių sudėtingų sąlygų. Dėko-
ju Jums, kad misiją atlikote 
garbingai“.

Kas pasikeitė Malyje
per dvejus metus?
Grandinis D. Daukas 

gali palyginti dvi misijas. 
Kas pirmiausia krito į akis, 
vėl grįžus į Malį? „Išsiplėtė 
mūsų bazė, joje tarnauja kur 
kas daugiau karių“, – sakė 
pašnekovas. Bazėje lietuviai 
kariai tarnavo su vokiečiais, 
britais, švedais. 

Įspūdinga patirtis ir paly-
ginti Malį sausuoju ir liūčių 
sezonu. Pastarasis prasideda 
staiga ir trunka nuo liepos iki 
lapkričio mėnesio. Pamatyti, 
kaip per faktiškai vieną nak-
tį saulės išdeginta dykuma 

virsta žaliuojančia pieva, lie-
taus balose ima kurkti varlės, 
atgyja gyvūnija. „Kažin, kur 
tos varlės slepiasi, devynis 
mėnesius, kai lietaus nebūna 
nė lašo“, – retoriškai klausė 
D. Maceika.

Karių stovykla įkurta 
miesto pakraštyje. Kariai, 
kaip ir pirmosios misijos 
metu, pasak D. Dauko, šalį 
pažino tik iš vaizdų pro sto-
vyklos tvorą. Lankytis po 
Malio miestus, grožėtis vie-
tos įžymybėmis negalima 
dėl saugumo. 

Kaip pasakojo mūsų ka-
riai, Malis yra labai kontras-
tinga šalis. Ir ne tik dėl to, 
kad liūčių sezono metu per 
naktį kardinaliai pasikeičia 
kraštovaizdis. Daug kon-
trastų: tame pačiame mieste 
matyti ir labai gražių namu-
kų, nuolat vyksta statybos. 
Važinėja geros mašinos. O 
puošnių namų pašonėje – lū-
šnelės, kuriose nėra net elek-
tros. Pro stovyklos tvorą ma-
tyti migruojantys klajokliai 
piemenys, kurie gena šimtus 
galvijų skaičiuojančias ban-
das, statosi savąsias jurtas. 
Nieko nestebina ir 70-80 m 
nuo stovyklos tvoros vaikš-
tinėjančios liūtų šeimynos. 
Aplink besisukinėjantys ku-
pranugariai. 

O baisiausia, kas gali nu-
tikti – skėrių antplūdis: šie 
vabzdžiai lekia kaip ištisas 
debesis, viską naikindami 
savo kelyje. Gyvačių, skor-
pionų kariams neteko pama-
tyti, o štai šunys, katės, va-
ranai, driežiukai – įprastiniai 
gyvūnai. Kariai driežiukus 
netgi jaukino: vaišino į sar-
gybinių bokštelių lempas 
atskridusiais vabzdžiais, da-

linosi sausainiais, girdė van-
deniu. Tačiau tai tik gražūs 
epizodai nelengvoje kario 
taikdario kasdienybėje.

Šaudo ir tuomet, 
kai tuokiasi
Nereikia turėti iliuzi-

jų, kad taikdario misija yra 
lengva ir paprasta. Abu ro-
kiškėnai kariai kalbėjo apie 
tai, kad stovykloje niekas ir 
niekada nepraranda budru-
mo. To mokoma ir rengian-
tis pratyboms, tai juntama 
kiekvieną tarnybos ir poilsio 
minutę. „Visą parą pašonėje 
esantis ginklas įpareigoja“, 
– sakė D. Maceika. Mūsų 
karių užduotis buvo saugoti 
stovyklą.

O budrumui išbandymų 
būta. Štai mūsuose išgirsti 
mieste šūvius yra neįprasta. 
O maliečiai, kurie turi pri-
kaupę ginklų, pyškina į orą 
kone kiekviena iškilmin-
gesne proga. Pavyzdžiui, 
švęsdami vestuves. „Jų to-
kios tradicijos“, – kalbėjo 
D. Daukas. Virpa širdis ir 
tolumoje išgirdus sprogimą, 
nesvarbu, kokia jį sukėlusi 
priežastis. 

„Prie rutinos pripranti, 
tačiau suvoki, kad atsipalai-
duoti negali“, – pabrėžė D. 
Maceika. 

Kovido epidemija 
gerokai apsunkino 
gyvenimą
Iki covid-19 epidemijos 

stovyklos gyvenimas buvo 
kur kas lengvesnis ir įdo-
mesnis. Veikė krautuvėlė, 
kurioje buvo galima įsigyti 
gaiviųjų gėrimų, tračkučių, 
kitų skanėstų. 

Į 5 p.



Nepriklausomas rajono laikraštis

 2021-09-175 psl.

Rokiškėnai kariai – Jungtinių tautų taikdariai: 
apie išpildytą pareigą tarptautinei bendruomenei

Mažieji karių bičiuliai: prijaukinti vietiniai gyvūnėliai.
Deivido Dauko archyve – kadrai su įspūdingais kariniais orlaiviais.

Iš 4 p
Veikė valgykla, kurioje 

buvo tiekiamas išties skanus 
ir įvairus maistas. 

„Maistas buvo idealus: 
valgėme, ką norėjome“, – 
pasakojo D. Maceika. Sporto 
salėse vykdavo treniruotės, 
kurių metu kariai palaikyda-
vo savo fizinę formą. Lais-
valaikiu vyko įvairios sporto 

varžybos. Antai D. Daukas 
kartu su tinklinio komanda 
varžybose laimėjo pirmąją 
vietą. Virvės traukimo var-
žybose su bendražygiais 
buvo antri.

O kur dar smagūs temi-
niai vakarai. Žinoma, be 
jokių svaigiųjų gėrimų – tai 
su tarnyba tiesiog nesuderi-
nama. Tačiau jauni žmonės 

ir be to moka linksmintis. 
Štai salvadoriečiai lakūnai 
surengė teminį savo šalies 
vakarėlį, su muzika, šokiais, 
valgių degustacija. Belgai 
kariai rengė elektroninės 
muzikos vakarėlius. Vyko 
filmų peržiūros, protmūšiai, 
bingo žaidimai. Toks laisva-
laikis, pasak D. Dauko, tru-
ko maždaug pusę jo tarnybos 
laiko. O kartu su kitais Vyčio 
apygardos 5-osios rinktinės 
kariais į Malį atvykęs D. 
Maceika tokį stovyklos gy-
venimą matė vos mėnesį su 
trupučiu – jau lapkritį prasi-
dėjo karantinas.

Su pirmaisiais covid-19 
atvejais, gyvenimas stovy-
kloje kardinaliai pasikeitė. 
Valgykla buvo uždaryta. Ka-
riams maistas buvo tiekia-
mas į namelius. Sporto salė-
je leista būti vienu metu ne 
daugiau, kaip trims kariams. 
Todėl patekti į ją buvo labai 
sunku. Visgi kariai išrandin-
gi: prie daugelio namelių 
išdygo savadarbių treniruo-
klių. Tačiau jų nė iš tolo ne-
galima lyginti su tomis sąly-
gomis sportuoti, kurios buvo 
iki tol.

Sumažėjo bendravimo, 
pasikeitė laisvalaikio pralei-
dimo būdas. Tačiau mūsiš-
kiai kariai nenuobodžiavo. 
Netgi pasiruošta filmoteka 
liko beveik neperžiūrėta. 
Vienas svarbiausių dalykų, 
kas tada buvo taip reikalin-
ga – bendravimas su arti-
maisiais, likusiais tėvynėje. 
D. Daukas pažymėjo, kad 
lyginant su ankstesne misija, 
dabar stovykloje kur kas ge-
resnis interneto ryšys. 

Ar abu rokiškėnai kariai 

daug bendravo tarpusavyje? 
Kadangi buvo skirtinguose 
padaliniuose, su skirtingo-
mis užduotimis, tai susi-
tikdavo ne per dažniausiai. 
Visgi abiems buvo svarbu 
žinoti, kad šalia yra kuopos 
bičiulis.

Buitinių dalykų trūkumo 
nejuto: ko nebuvo stovyklo-
je, tą galėjo užsisakyti inter-
netu, o prekes atgabendavo 
Vokietijos kariai kariniu oro 
paštu. Kuris lankydavo iš-
ties dažnai. Kokios prekės 
karantino metu buvo paklau-
sios? „Pavyzdžiui, keptuvės 
sumuštiniams“, – sakė D. 
Daukas.

Pavyzdys 
besiskundžiantiems 
galimybių trūkumu
Misija, trukusi nuo rug-

sėjo pabaigos iki gegužės 
pabaigos, iš pirmo žvilgsnio 
atrodo ilga. O D. Daukas ją 
pradėjo dar gerokai anks-
čiau, nei kiti Vyčio apygar-
dos 5-osios rinktinės kariai. 
Tačiau joje laikas, pasak D. 
Dauko ir D. Maceikos, pra-
bėgo labai greitai. 

Mūsų karių patirtis – pui-
kus pavyzdys, kad kariuo-
menė, netgi dalyvavimas 
tarptautinėse misijose nie-
kaip netrukdo studijuoti, 
siekti kitų tikslų. Tereikia tik 
noro. Būtent misijoje Malyje 
D. Daukas baigė antrąjį stu-
dijų kursą. Karys studijuoja 
Kauno technikos kolegijoje 
Orlaivių mechanizmų tech-
ninio eksploatavimo specia-
lybę. „Labai ilgai galvojau, 
ar neverta imti akademinių 
atostogų. Tempiau iki pasku-
tinės minutės, o ir kolegijos 

vadovybė atkalbinėjo. Nu-
sprendžiau nedaryti pertrau-
kos studijose ir sprendimas 
pasiteisino. Nes Lietuvos 
aukštosios mokyklos perėjo 
prie nuotolinio ugdymo ir 
labai sėkmingai pavyko mo-
kytis esant Malyje“, – sakė 
D. Daukas.

Jis neslepia: profesiniu 
atžvilgiu stovykla Malyje 
atrodė tarsi tikras rojus: ša-
lia jos yra lėktuvų kilimo 
ir nusileidimo takas. Taigi, 
plieniniais paukščiais karys 
galėjo grožėtis kone kasdien. 
Ir matė išties ypatingų lėk-
tuvų: didžiausią pasaulyje 
propelerinį lėktuvą AN-22, 
naikintuvus C-17. 

Kitas pašnekovas, D. Ma-
ceika, irgi nesigaili išvykęs į 
misiją. „Būdamas Lietuvoje, 
nebūčiau tiek išmokęs, paty-
ręs ir sužinojęs“, – sako jis. 
Kariai akcentuoja, kad jiems 
labai vertinga buvo ne tik 
pati tarnyba Malyje, bet ir 
pasirengimas jai Lietuvoje. 
Specialių mokymų metu ro-
kiškėnai įgijo labai reikalin-
gų medicinos, psichologijos, 
kitų sričių žinių.

Abu kariai atviri: laikas 
Malyje neprailgo. „Jis tarsi 
sprogo: rodos tik ką atvyko-
me, o jau metas išvažiuoti“, 

– sakė D. Daukas.

Į galimybes Lietuvoje –
kitu žvilgsniu
Grįžę į Lietuvą kariai sakė 

iš pradžių negalėję atsidžiaug-
ti paprastais dalykais. Pir-
miausia, taikia kasdienybe, ju-
dėjimo laisve: kai gali tiesiog 
sėsti už automobilio vairo ir 
važiuoti, kur pan. Vandens 
skoniu. Pasiilgę gyvo bendra-
vimo su artimais žmonėmis, 
picos, cepelinų, šaltibarčių, 
paprasčiausios grietinės sko-
nio. Kaip svarbu vertinti tai, 
kokias galimybes turime tai-
kioje ir ramioje šalyje.

Po trumpo poilsio – vėl 
karių savanorių kasdienybė. 
Abu pašnekovai neslepia – 
506-oji pėstininkų kuopa yra 
jų antrieji namai. Vėl įtrau-
kiantis pratybų, mokymų, 
budėjimų, užduočių ritmas.

O šiuo metu trapią taiką 
Malyje saugo Krašto apsau-
gos savanorių pajėgų Žemai-
čių apygardos 3-osios rinkti-
nės kariai.

Mūsiškiai kariai neabejo-
ja – atėjus laikui, vėl garbin-
gai pratęs 506-osios kuopos 
tradiciją siųsti taikdarius ten, 
kur reikalinga jų pagalba.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Malio peizažas.
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Pažintis su Pakruojo kraštu: ne tik pramogauti, bet ir idėjų pasisemti

Vienas iš projekto „Bendra-
darbiavimas ir informacijos 
apie socialines paslaugas sklai-
da Rokiškio mieste“ (08.6.1-ES-
FA-T-927 Spartesnis vietos plė-
tros strategijų įgyvendinimas), 
kurį vykdo Socialinės paramos 
centras, partnerių yra Pakruo-
jo miesto vietos veiklos grupė. 
Ji liepos pabaigoje, kai visu 
grožiu atsiskleidė šio krašto 
spalvos, ir pakvietė rokiškėnus 
atvykti susipažinti ne tik su jo 
grožybėmis bei įžymybėmis, ne 
tik pailsėti po aktyvių veiklų 
ir stiprinti bendradarbiavimo 
dvasią, bet ir pasisemti vertingų 
veiklos idėjų.

Mažesnis už Rokiškį 
tik gyventojų skaičiumi
Pakruojis pagal gyventojų 

skaičių nusileidžia Rokiškiui: pa-
skutinių surašymų duomenimis, 
Pakruojyje yra apie 4,4 tūkst. 
gyventojų, o Rokiškyje – 11,7 
tūkst. Tačiau veiklos aktyvumu 
pakruojiškiai mūsiškiams neką 
tenusileidžia.

Pakruojis rokškėnams žino-
mas dėl kelių miesto įžymybių. 
Pirmiausia, garsiojo Pakruojo 
dvaro, kuriame nuo pavasario 
vyksta įspūdingas gėlių festivalis, 
pramoginiai renginiai. Pakruo-
jį su Rokiškiu sujungė ir bendri 
abiejų miestų Vietos veiklos gru-
pių projektai. Tad nenuostabu, 
kad rokiškėnams buvo įdomu 
pasisemti patirties, aptarti idėjas.

Į kelionę leidosi gausi grupė 
projekto „Bendradarbiavimas ir 
informacijos apie socialines pas-
laugas sklaida Rokiškio mieste“ 
(08.6.1-ESFA-T-927 Spartesnis 
vietos plėtros strategijų įgyven-
dinimas) komanda: Socialinės 
paramos centro specialistai, pro-
jekto partneriai. Poros valandų 
kelionė neprailgo: tai proga pa-
sidalinti naujausia projekto infor-
macija, planuoti naujas veiklas.

Autobuse kalbėta apie tai, kad 
labai pasiteisino Rokiškio rajono 
savivaldybės sprendimas perkelti 
informacinį stendą ten, kur gau-
siausias klientų srautas – į foje, 
kuriame rajono gyventojai aptar-
naujami vieno langelio principu.

Kita svarbi aktualija: pasitiks-
linti, ar visos rajone socialines 
paslaugas teikiančios įstaigos 
atnaujina savo informaciją, pa-
teikia duomenis apie naujausius 
projektus. Kaip sakė Socialinės 
paramos centro direktorė Jolanta 
Paukštienė, būtent dėl nuolatinės 
priežiūros, kad rajono žmones 
pasiektų pati aktualiausia infor-
macija, šis projektas toks svarbus 
ir sėkmingas.

Kalbėta ir apie kasdienius so-
cialinių darbuotojų iššūkius, aktu-
aliausias socialines paslaugas.

Kartu ir smalsu: kuo gi gy-
vena veiklumu garsėjantys pa-
kruojiškiai, vietos veiklos grupės 
žmonės?

Rokiškėniški pėdsakai
Pirmoji stotelė – jauki kavinu-

kė prie Kruojos kranto. Į įspūdin-
gą Kruojos slėnio peizažą įsilieja 
ir statybų technika. Įdomu, kas gi 
ten vyksta? Slėnis atnaujinamas 
tam, kad taptų dar patrauklesne 
vieta gyventojams ir miesto sve-
čiams. Pasimatymų, pokalbių, 
sveikatingumo keliu.

Siauromis senamiesčio gatve-
lėmis rokiškėnų grupė, vedama 
šeimininkės – Pakruojo vietos 
veiklos grupės vadovės Vaidos 
Šeižės – keliavo link pirmosios 
miesto įžymybės. Atkurtosios si-

nagogos. Įdomu tai, kad prie jos 
restauracijos prisidėjo ir kraštietis 
architektas Aurimas Širvys. O ke-
lionėje dalyvavo jo mama. Vėliau 
paaiškėjo ir daugiau Pakruojo ir 
Rokiškio sąsajų: juos vienija ben-
dri bičiuliai: Prisimenant Litva-
kus. Inc.“ įkūrėjais bei vadovai 
Philip ir Aldona Shapiro.

Svetingoji gidė Gitana Ma-
asienė detaliai pasakojo apie si-
nagogos atkūrimo darbus. Apie 
unikalų interjerą. Kuris sinagogos 
amžininkus pribloškė neregėta 
prabanga: iš Vokietijos atgaben-
tais įspūdingo grožio sienų ap-

mušalais. Lubos ištapytos Rojaus 
vaizdais, atkurtais iš tarpukariu 
išlikusių nuotraukų. Būtent tos 
aukštos, tapytos lubos ir tapda-
vo pirmuoju mažųjų sinagogos 
lankytojų vadovėliu: pažintimi 
su savo tautos religija, kultūra. 
Kiekvienas medis, paukštis čia 
ne atsitiktinai: kiekvienas turi 
simbolį ir reikšmę. Įdomu tai, kad 
ant sinagogos sienų buvo nupieš-
tas ir tais laikas šiuose kraštuose 
dar nematytas daiktas – trau-
kinys. Tai rodo, kokia įžvalgūs 
ir strategiškai mąstantys buvo 
Pakruojo žydai. Iš mažų detalių, 

senų nuotraukų atkurta istorija – 
gyva ir telkianti. Gyva visų pirma 
gidės G. Maasienės pastangomis 
patraukliai, įdomiai, įtraukian-
čiai pasakoti sinagogos istoriją. 
Būtent tokių žmonių dėka atkurti 
istorijos, kultūros paminklai yra 
gyvi.

Pasak V. Šeižės, G. Maasienė 
viena iš aštuonių gidų, kurie pasa-
koti Pakruojo istoriją čia besilan-
kantiems svečiams buvo paruošti 
vieno iš šio miesto Vietos veiklos 
grupės projektų dėka. Ir kartu tai 
puikus pavyzdys rokiškėnams, 
kaip galima sėkmingai atliepti 

miesto ir jo gyventojų poreikius.

Apie dvarą sukasi 
gyvenimas
Antroji marštuto stotelė, o 

tiksliau, visa stotis – tai garsusis 
Pakruojo dvaras. Kerintis ne tik 
įspūdingais želdynais, egzotiškų 
gyvūnų mini zoologijos sodu. 
Kartu tai ir pavyzdys, kaip vienas 
objektas gali telkti bendruomenę, 
suteikti postūmį vietos smulkie-
siems verslams, kultūros sektoriui.

Tik žinovo akims matoma, 
kad už vieno įspūdingo, sėkmin-
go dvaro istorijos slypi daugybė 
sėkmės istorijų. Štai besigrožint 
įspūdingais gėlynais, prapliupo 
liūtis. Tačiau keliautojų grupę rū-
pestingas gidas nuo lietaus slepia 
siaubų ir įdomybių kambarėlyje. 
Kambarėlis mažytis, pilnas keis-
čiausių eksponatų. Kiekvieno jų 
tikrą ar išgalvotą istoriją (kas gi 
dabar bepatikrins) pasakoja ža-
vus gidas. Čia pat siūloma įsigyti 
smilkalų, taro kortų, egzotiškų 
puošmenų ir aksesuarų. O juos 
pristato gotikos stiliumi pasidabi-
nę pardavėjai.

Kol lietus lyja – proga apsilan-
kyti bitininkės kambarėlyje. Čia 
taip pat įdomios istorijos ir proga 
įsigyti lauktuvių.

O kur dar pasakojimas apie 
įvairiausių rūšių kvepalus ir kūno 
priežiūros priemones? Kur jauki 
kavinukė, kur į rankdarbių krau-
tuvėlę vedančios avyčių figūrė-
lės? V. Šeižė pasakojo, kad pas-
tarojoje, kur kvepia levandomis 
ir languose šoka lengvos it pūkas 
balerinų figūrėlės, karaliauja savo 
verslą sukurti panorusi žinoma 
šio krašto žurnalistė.

Ir tokių sėkmės istorijų – ištisa 
gausa. Ir pavyzdys rokiškėnams, 
kaip galima sėkmingai įveiklinti 
žymiausias rajono vietas, kad jos 
teiktų ne tik estetinį pasigėrėjimą, 
bet ir naudą savo kraštui, kurtų 
darbo vietas, nedidelius verslus.

O toliau – proga klausytis V. 
Šekspyro eilėmis prabilusių statu-
lų, skubėti žydinčių širdelių taku 
į salą stebėti akrobatės pasirody-
mo. Aplankyti bausmių rūsius, 
vaistininko manufaktūrą ir kitus 
įdomiausius bei paslaptingiausius 
dvaro užkaborius.

Apie bendravimo svarbą
Šie nauji įspūdžiai – ne tik 

penas akims ir sielai. Tai ir pro-
ga artimiau susipažinti projekto 
partneriams, pamatyti vieni kitų 
stiprybes, pasisemti idėjų. Geriau-
siai kelionę apibūdino viena So-
cialinės paramos centro socialinė 
darbuotoja: „Ačiū, kad pakvietėte 
mus į tokią nuostabią kelionę. 
Kad galėjome pamatyti ir pažinti 
šį kraštą. Pailsėti nuo sudėtingos 
ir sunkios darbų kasdienybės. Ir 
nauju žvilgsniu pažvelgti į savo 
kasdienos darbų prasmę“.

Viešnagė jau duoda savuosius 
vaisius: susipažinti su Pakruojo 
krašto grožybėmis jau nuvyko 
aktyvieji Socialinės paramos cen-
tro Dienos centro jaunieji lanky-
tojai ir jų vadovai. Neabejojama, 
kad kelionėje pasisemtos idėjos 
pasitarnaus ir Socialinės paramos 
centro, ir projekto partnerių spe-
cialistams.

„Rokiškio Sirenos“
inform.
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...Mes paėmėm viską:
Ką davė, ką norėjom – galėjom paimt.
Pamojuoki klevu man nuo kelio
Ir palik, amžinai – nuostabi ir gera –
Mano miela močiut – mokykla...

Taip rašė Algis prisiminimų albumėlyje 1976 m. pavasarį.
Rudenišką rugsėjo 4-osios popietę, mes, 1976 m. XV laidos Čedasų vidurinės mokyklos 

abiturientai susitikome Čedasų miestelyje prisiminti prabėgusių mokyklos dienų. Praėjo 45 
metai, susitinkame kas 5-erius metus.

Besisukdami gyvenimo sūkuryje, tapę oriais veikėjais, rūpestingais tėvais, verslininkais, 
karjeristais, niekada nepamirštame jaunystės svajonių, priesaikų ir idealų.

Vis dar romantiškai nusiteikę, su padaužiška liepsnele širdyse rinkomės po mūsų pasodin-
tu ąžuolu, kuris mus visus maloniai priglaudė savo pavėsy. Po jo šaknimis užkastos visų mūsų 
abiturientų svajonės.

Aplankėme Čedasų miestelio kapines, tyliai uždegdami žvakes gerbiamiems mokytojams: 
J. Daugnorai, G. ir E. Nagelių šeimai, K. Kvedaravičiui. Šiose kapinėse amžiams atgulęs ir 
mūsų klasės draugas – Sigitas.

Tarsi mokinukai pasivaikščiodami praėjome per miestelį. Aplankėme mokytoją G. Dau-
gnorienę. Nuoširdūs mokytojos ir mūsų auklėtojos V. Šukytės-Aukštolienės pokalbiai, vie-
nuoliktokų prisiminimai neleido greitai išsiskirti.

Vakarėjant susibūrėme turizmo sodyboje „Prie dvaro“, kurioje mus pasitiko muzikantai. 
Neprailgo smagus vakaras. Įvairiausių nutikimų, išdaigų, juokingų poelgių, nekaltų prasižen-
gimų prisiminimuose kvatojome iki ašarų.  Nuoširdžiai brangūs ir artimi, vienas kitą palaiky-
dami, atjausdami, nepasiklydę apmąstymų ir jausmų jūroje susitiksime dar ne kartą...

Mokykloj liko saulėta vaikystė.
Prabėgo metai – jų nesugrąžinsi,
O mes juk likome draugais,
Lai kiemas vėl skambės linksmais balsais...

Klasės draugų vardu – Gražina

Europos paveldo dienos jau visai ant nosies, lieka tik susidėlioti maršrutą ir suspėti 
visur sudalyvauti!

 
Išsami programa – http://kpd.lt/epd2021/panevezio-regionas/
 Idėja pradėti rengti paveldo dienas gimė Prancūzijoje dar 1984 metais ir jos iniciatorius 

buvo Prancūzijos kultūros ministras Jack Lang.
 Per keletą metų šis renginys išplito po daugelį vakarų Europos šalių ir pasidarė toks po-

puliarus, jog nuo 1991 metų Europos Tarybai inicijavus ir parėmus Europos Sąjungai visoje 
Europoje imta rengti Europos paveldo dienos.

 Renginys yra skirtas visuomenei, siekiant ją supažindinti su kultūros paveldu, parodyti tai, 
kas paprastai yra visuomenei neprieinama arba aktualizuoti vienokią ar kitokią kultūros paveldo 
sritį.

 Labiausiai, žinoma, tikimasi šia programa sudominti moksleivius ir paakinti juos domėtis 
tiek savo šalies kultūra, istorija, tiek ir kitų Europos šalių kultūros paveldu.

Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo 
centro inform.

Rokiškio senelių globos namų 
gyventojų lankymo taisyklės

Siekdami apsaugoti 
globos namų gyventojus 
nuo plintančios Covid 19 
bei vadovaujantis LRV 
2020 m. vasario 26 d. nu-
tarimo Nr. 152”Dėl vals-
tybės lygio ekstremalios 
situacijos paskelbimo” 
pakeitimais, nuo š.m. rug-
sėjo 13 d. priimsime lan-
kytojus tik su Galimybių 
pasais. Dėkojame už su-
pratimą.

 
Informuojame, kad nuo 

2021-09-13 įsigaliojo LRV 
2020 m. vasario 26 d. nuta-
rimo Nr. 152 „Dėl valstybės 
lygio ekstremaliosios situaci-
jos paskelbimo“ (toliau – Nu-
tarimas) pakeitimai (aktuali 
redakcija https://www.etar.
lt/.../8c51f7f0fbfa11eb9f09e-
7df20500045 ) – kviečiame 
susipažinti ir vadovautis.

Vadovaujantis Nutarimo 
31.10 papunkčiu, asmens 
sveikatos priežiūros įstaigo-
se esančių ar globos įstaigo-
se gyvenančių terminalinės 
būklės asmenų, nepilname-
čių iki 14 metų bei nėščiųjų 
lankymas leidžiamas ir as-
menims, neatitinkantiems 
Nutarimo 3.1.1 papunktyje 
nustatytų kriterijų (t. y. vi-
siems asmenims, užtikrinant 

valstybės lygio ekstremalio-
sios situacijos operacijų va-
dovo nustatytas asmenų srau-
tų valdymo, saugaus atstumo 
laikymosi sąlygas, kitus vi-
suomenės sveikatos saugos, 
higienos, asmenų aprūpinimo 
būtinosiomis asmeninėmis 
apsaugos priemonėmis ir ki-
tus susijusius reikalavimus).

Rokiškio senelių namų
inform.

3 klaidos, kurias dažniausiai daro 
gyventojai kilus gaisrui

Ar žinote, kokias 3 klai-
das dažniausiai daro gyven-
tojai, kilus gaisrui?

Gyventojai išėję iš patal-
pos, kurioje kilo gaisras, pa-
lieka atviras duris. Būna, kad 
išeidami ir langus praveria 
dūmams išvėdinti. Taip suda-
ro puikias sąlygas gaisrui bei 
dūmams plisti į kitas patalpas.

Pervertinamos galimy-
bės užgesinti kilusį gaisrą. 
Imamasi gesinti ugnį, o apie 
kilusį gaisrą nepranešama 
skubiosios pagalbos telefonu 
112. Tik nepavykus užgesinti 
įsiplieskusios ugnies, skuba-

ma kviesti ugniagesius. Taip 
prarandamas brangus laikas ir 
ugnis įsišėlsta.

Gyventojai neretai galvoja, 
kad visi viską žino. Jeigu jiems 
pažįstama jų gyvenamoji aplin-
ka, tai ir ugniagesiams tai turi 
būti žinoma. Vykstantiems į 
pagalbą ugniagesiams yra svar-
bu: tikslus adresas, informacija 
apie privažiavimo kelius, už-

tvarus ir kt. Būtų gerai, kad 
gyventojai pasitiktų atsku-
bančius ugniagesius ir suteik-
tų kuo daugiau informacijos 
apie kilusį gaisrą.

Priešgaisrinės apsaugos 
ir gelbėjimo 

departamento
Rokiškio priešgaisrinės

gelbėjimo tarnybos
inform.
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Rugsėjo 24 d. (penktadienį) 10 val. šaukiamas Rokiškio rajono 
savivaldybės tarybos posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu, 
fiziškai nedalyvaujant savivaldybės tarybos nariams, naudo-
jant telekomunikacijos priemones (vaizdo ir garso konferen-
ciniu ryšiu „Zoom“ platformoje).
Tarybos posėdžio darbotvarkė ir projektai skelbiami interneto 

svetainėje adresu: http://old.rokiskis.lt/lt/e-demokratija/posedziai.html.
Užs. 1451

BALDAI

• Kampą su miegojimo 
funkcija. Reiktų tik išvalyti. 
Kaina 150 Eur, galima 
derėtis. Tel. 8 623 24 274. 
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ
• Tvarkingus sportinius 
batus. 38 dydis. Nešioti 
pavasarį. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 618 33 846. Rokiškis
• Dėvėtus drabužius 
maišuose. Vieneto kaina 
8 Eur. Tel. 8 698 80 875. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA
• Gerai veikiantį stiprintuvą 
Pioneer 820 W. Kaina 60 
Eur. Tel. 8 626 74 619. 
Rokiškis
• Kolonėles. Beveik naujos. 
Išsamesnė nformacija 
telefonu. Tel. 8 625 89 735. 
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Veršingą telyčią.  
Tel. 8 671 55 706. Rokiškis
• 2 mėn. buliuką. Išsamesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 610 60 425. Rokiškis
• Triušiukus, atvestus 

birželio 15 d. Kaina 9 Eur. 
Juodupė. Tel. 8 653 31 557. 
• Išparduodu įvairių veislių 
triušius. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 617 54 414. Rokiškis
• Metinę avytę. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 617 54 414. 
Rokiškis
• Šių metų žąsis.  
Tel. 8 625 50 844. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo. Turiu 
slaugytojos padėjėjos 
pažymėjimą, galiu slaugyti 
žmones. Įgijau aukštąjį 
pedagoginį išsilavinimą, 
turiu patirties.  
Tel. 8 615 92 745. Rokiškis
• Ieškau traktorininko 
darbo. Taip pat galiu 
dirbti statybose, galiu 
dažyti. Turiu autokrautuvo 
vairuotojo pažymėjimą.  
Tel. 8 625 08 380. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu 
prižiūrėti seną, jauną ligotą 
žmogų, vaiką, kūdikį nuo 2 
-3 m. Atlygis sutartinis.  
Tel. 8 646 25 082. Rokiškis
• 2 vyrai ieško bet kokio 
darbo. Galime dirbti 
pagalbinius ir vienadienius 
darbus. Tel. 8 699 28 563. 
Rokiškis
• Ieškau darbo Rokiškyje. 
Esu darbšti ir atsakinga. 
Labiausiai domintų auklės 
darbas. Tiktu nepilna savaitė 
ar po puse darbo dienos. 
Galiu dirbti savaitgaliais 
arba vakarais, jei yra 
poreikis. Tel. 8 625 05 409. 
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Ieškomas traktorininkas 
darbui augalininkystės 
ūkyje. Išsamesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 650 23 641. Rokiškis
• Skubiai reikalingi du 

darbuotojai kiaulių ūkyje 
darbui Danijoje.  
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
• Reikalingi pagalbiniai 
darbuotojai, taip pat staliai/
dailidės. Tel. 8 626 73 148. 
Rokiškis
• Reikalinga vadybininkė. 
Darbas prekybos srityje.  
Tel. 8 623 84 076. Rokiškis
• Reikalingi pastolių 
montuotojai, pagalbiniai, 
dažytojai, izoliuotojai 
Belgijoje. Neturinčius 
patirties apmokome 10 d. 
Kaune. Pradedantieji dirbti 
gali tikėtis nuo 1600 Eur į 
rankas, kylant kvalifikacijai 
–  iki 3000 Eur į rankas.  
Tel. 8 615 90 900. Rokiškis
• Ieškau padėjėjo turguje. 
Darbas būtų: padėti iškrauti 
prekės, pastatyti palapinė, 
stalus. Privalumas turėti 
vairuotojo pažymėjimą. 
Darbas – ne visai darbo 
dienai. Tel. 8 687 35 831. 
Rokiškis
• Ieškau tvarkingos, 
rūpestingos moters be 
žalingų įpročių prižiūrėti 
ligonį. Skambinti iki 11.30 
val. Tel. 8 656 49 305. 
Rokiškis
• Ieškau žmogaus galinčio 
tvarkingai nukarpyti tujų 
gyvatvorę Rokiškyje.  
Tel. 8 620 38 151. Rokiškis
• Reikalinga pardavėja 
Panemunėlio gelež. st. 

Donaldo Kajoko romano 
„Skudurėlių šventė“ pristatymas

Rugsėjo 28 d. 17 val. Ro-
kiškio rajono savivaldybės 
Juozo Keliuočio viešojoje bi-
bliotekoje vyks susitikimas su 
rašytoju, Lietuvos nacionali-
nės kultūros ir meno premijos 
laureatu Donaldu Kajoku.

 
Susitikime su skaitytojais 

autorius pristatys naujausią 
savo romaną – paskutinę trilo-
gijos dalį „Skudurėlių šventė“. 
Rašytoją kalbins poetė, Pa-
nevėžio apskrities Gabrielės 
Petkevičaitės-Bitės viešosios 
bibliotekos renginių organiza-
torė Elvyra Pažemeckaitė.

 Donaldo Kajoko vardas 
– puikiai pažįstamas skaityto-
jams Lietuvoje ir už jos ribų.

 Autoriaus kūryba įvertinta 
gausybe Lietuvos literatūrinių 
premijų ir išversta į bemaž dvi 
dešimtis kalbų. Daugelis D. 
Kajoką žino kaip poetą, ku-
riam būdingas taupus, vakarie-
tišką ir rytietišką tradicijas har-
moningai supinantis braižas. 
Ne ką mažesnio pripažinimo 
sulaukė ir rašytojo eseistikos 
kūriniai bei romanai. Jo teks-
tai – filosofiški, kviečiantys į 
meditacinį susimąstymą apie 
pasaulį ir gyvenimo prasmę.

 „Skudurėlių šventė” yra 
paskutinė trilogijos (kitos dvi 

dalys – „Kazašas” ir „Ežeras 
ir kiti jį lydintys asmenys”) 
dalis.

Romane aprašoma dviejų 
vyrų mirtis, išėjimas iš pa-
saulio. Tai knyga apie mirties 

slėpinį, viltį, tikėjimą ir meilę.
 Renginys iš projekto „Li-

teratūros ir kino dienos XII“.
Juozo Keliuočio 

viešosios bibliotekos
inform.



Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt
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05:05 Šoka Lietuva
05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Vartotojų kontrolė
06:55 Svajoja vaikai
07:20 Sakalai
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
12:00 Pilys: paslaptys, 
mįslės, legendos
13:05 Koks spalvingas 
tas pasaulis
14:00 Hadsonas ir 
Reksas
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Klauskite daktaro
18:30 Žinios
19:00 Langas į valdžią
19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Maestro

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
08:55 Įstatymas ir tvarka 
09:40 Komisaras Reksas 
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Maestro
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:20 Kalnų daktaras 
17:10 Ponių rojus 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Triumfo 
kelias. Jonas Karolis 
Chodkevičius
22:30 Dviračio žinios
23:00 Paryžiaus policija 

22:10 Vienintelė galimybė
23:50 Didžioji siena
01:30 Tu gyvendamas 
džiaukis
03:05 Pilys: paslaptys, mįslės, 
legendos
04:05 Langas į valdžią
04:30 Hadsonas ir Reksas

05:40 Gyvenimo išdaigos
06:35 Madagaskaro pingvinai 
07:00 Bakuganas. 
Šarvų sąjunga 
07:30 Žuvėliokai
08:00 Madagaskaro pingvinai 
08:30 Simpsonai 
09:00 Amžius ne riba 
09:30 Sveikata.lt 
10:00 Virtuvės istorijos 
10:30 Gardu Gardu 
11:00 Penkių žvaigždučių būstas 
11:30 Gyvenimas 
12:40 Kenoloto 
12:42 Gyvenimas

1900
24:00 Grančesteris 
00:45 Kelionių atvirukai 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 (Ne)emigrantai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Triumfo kelias. Jonas 
Karolis Chodkevičius.
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
04:30 Keliai. Mašinos. Žmonės
05:05 Dizaino dokumentika
05:15 Ponių rojus

06:15 Vėžliukai nindzės
06:40 Ančiukų istorijos
07:05 Madagaskaro pingvinai
07:35 Karštai su tv3.lt
08:35 Meilės sūkuryje
09:45 Kur gyvena tavo širdis
11:45 Midsomerio žmogžudystės

12:45 Ralfas Griovėjas 2
14:55 Džekas milžinų žudikas
16:45 Ekstrasensų mūšis
17:20 Kenoloto 
17:22 Ekstrasensų mūšis 
18:30 TV3 žinios
19:30 galvOK 
19:40 Eurojackpot 
19:45 galvOK 
21:30 Geri ketinimai
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Geri ketinimai
23:15 Septynios seserys
01:45 Keršytojai. Begalybės 
karas
04:40 Havajai 5.0
05:35 Gyvenimo išdaigos

06:30 Broliai meškinai.
 Nuotykių ieškotojai 
07:00 Bunikula 
07:30 Neramūs ir triukšmingi 
08:00 Kikumba. Kovos dėl 
karūnos 

12:40 Kenoloto
12:42 Midsomerio žmogžudystės
14:00 Gyvenimo išdaigos
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Prieš srovę
20:30 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Greičio įkaitai
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Greičio įkaitai
00:15 Pasirodymas
01:15 Havajai 5.0
02:15 Majų baikerių klubas

05:15 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
06:00 Balta - meilės spalva
07:00 KK2 
07:30 Monikai reikia meilės
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris

08:30 Sveikas!
09:00 Mes pačios
10:00 Tomas ir Džeris lobių 
saloje
11:20 Užsispyrusi blondinė
13:15 Vagis policininkas
15:10 Didžiosios motušės 
namai. Obuolys nuo obels
17:25 Noriu likti Lietuvoje
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Emodži filmas
21:10 Kaip bosė
22:55 Mergų balius
01:00 Ekvalaizeris 2

06:00 Info komentarai 
su Arnu Mazėčiu
07:00 Pričiupom! 
07:30 Negyvenamose salose
 su Beru Grilsu 
08:30 Miško atspalviai
09:00 Sveikatos kodas
10:05 Neįtikėtini gyvūnai 

10:00 Du gyvenimai
11:10 Keičiu žmoną
12:10 Būrėja
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Uždraustas vaisius
15:30 Stebuklas
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Monikai reikia meilės
21:30 Žinios
22:30 Operacija Finalas
00:55 Begėdis
02:05 Pagrobimas 3
03:55 Volkeris, Teksaso reindžeris

06:15 CSI. Majamis
07:15 Mano virtuvė geriausia
08:35 Teisingumo agentai
09:40 Pėdsakas
10:35 Apuokas
11:35 Jūrų pėstininkai
12:30 CSI. Majamis
13:30 Mano virtuvė geriausia

11:15 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu 
12:30 Atranka. Išlieka 
stipriausi 
13:35 Ekstrasensai tiria
15:50 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai 
17:00 Betsafe–LKL 
čempionatas. Lietkabelis - 
Neptūnas
19:30 Nekenčiu žvaigždės
20:30 Pričiupom! 
21:00 Įkalinti laike
23:15 Kryžminė ugnis
01:20 Piktas vairuotojas

05:10 Mažos Mūsų Pergalės
05:20 „Reali mistika“ 
06:00 „Žiedas su rubinu“ 
08:00 Gyvenimas
09:00 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2021”
09:30 Krepšinio pasaulyje

14:50 Teisingumo agentai
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Jūrų pėstininkai
18:30 Apuokas
19:30 Snaiperis
20:30 Pričiupom!
21:00 Skiriamoji juosta 
23:05 Anonimė 
01:00 Iš visų jėgų
01:50 Snaiperis

05:30 Nauja diena
06:30 Inovacijų DNR
07:00 „Netikėtas teisingumas“ 
08:00 „Žiedas su rubinu“ 
09:00 „Teisingumo agentai“ 
10:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
11:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių
12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
14:00 „Pėdsakas“ 

10:00 Vantos lapas
10:30 Deutsche Welle pristato: 
Keliautojo dienoraštis
11:00 Švarūs miestai
11:30 Inovacijų DNR
12:00 „Teisingumo agentai“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 Lietuvos miestai
17:30 Vantos lapas
18:00 Žinios
18:30 Laumės juosta
20:00 Žinios
20:30 „Krepšinio evangelija 
pagal Šarą.”
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
00:00 „Teisingumo agentai“ 
02:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:35 Lietuvos miestai
04:20 Laikykitės ten
05:00 Gyvenimas
05:40 Vantos lapas

15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 #NeSpaudai
17:30 „Zoologijos sodas“ 
18:00 Reporteris
18:25 Rubrika “Europa - tai aš”
18:30 Alfa taškas
19:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
22:30 Reporteris
22:55 Rubrika “Europa - tai aš”
23:00 Alfa taškas
23:30 #NeSpaudai
00:30 „Pėdsakas“ 
01:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
02:30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
03:20 Alfa taškas
03:40 #NeSpaudai
04:20 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje“. Rašytoja Gabrielė 
Petkevičaitė-Bitė
04:50 „Reali mistika“ 
05:30 Nauja diena
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06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas
06:02 Gimę tą pačią 
dieną
07:00 Veranda
07:30 Šventadienio 
mintys
08:00 Išpažinimai
08:30 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite
09:00 Gyventi kaime 
gera
09:30 Svajoja vaikai
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Nuostabiausi 
pasaulio gamtos 
stebuklai 
12:55 Salų gamtos 
slėpiniai 2
13:50 Puaro 
15:30 Žinios

15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Duokim garo! 
18:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“
18:30 Žinios
19:00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Viktorija 
21:50 Vairavimo pamokos 
23:20 Ledo žmogus 
00:00 Grančesteris

05:35 Gyvenimo išdaigos 
06:35 Madagaskaro pingvinai 
07:00 Bakuganas. 
Šarvų sąjunga 
07:30 Žuvėliokai 
08:00 Madagaskaro pingvinai 
08:30 Simpsonai 
09:00 Svajonių ūkis 
09:30 La Maistas 
10:00 Pasaulis pagal moteris 
11:00 Svajonių sodai
12:00 Gyvenimas 

12:40 Kenoloto 
12:42 Gyvenimas 
13:05 Auklė 3
15:00 Netikra vienuolė 2
17:15 Kobra 11 
17:20 Kenoloto
17:22 Kobra 11 
18:30 TV3 žinios 
19:30 X Faktorius 
22:00 Transporteris 3
22:45 Jėga ir Kenoloto 
22:48 Transporteris 3
00:10 Bermudų trikampis 2
02:00 Geri ketinimai

06:35 Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai 
07:05 Šaunusis Skūbis-Dū 
07:35 Neramūs ir triukšmingi 
08:05 Kikumba. Kovos dėl 
karūnos 
08:35 Tomas ir Džeris 
09:05 Dipas
10:55 Užsispyrusi blondinė 2
12:50 Skola tėtušiui
15:05 Kur tu pradingai, 

Bernadeta?
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Kaukės
22:00 Bėgantis skustuvo 
ašmenimis 2049
01:05 Mobilusis
02:45 Kaip bosė

06:00 Info komentarai 
su Arnu Mazėčiu
07:00 Pričiupom! 
07:30 „Baltijos galiūnų 
čempionatas“. Kražiai 
08:30 Tauro ragas
09:00 „Lietuvos galiūnų 
čempionato III-iasis etapas“. 
Pakruojis
10:05 Neįtikėtini gyvūnai 
11:15 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu 

12:30 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi 
13:40 Ekstrasensai tiria 
15:55 Gordono Ramzio virtuvės 

košmarai 
17:00 Betsafe–LKL 
čempionatas. Nevėžis-Optibet - 
Labas Gas
19:30 Mirtinas ginklas 
20:30 Paskutinis laivas 
22:30 Gyvi numirėliai 
23:35 Narkotikų prekeiviai 
00:35 Įkalinti laike
02:35 Kryžminė ugnis

05:40 Vantos lapas
06:00 „Žiedas su rubinu“ 
08:00 Švarūs miestai
08:30 Kaimo akademija
09:00 Senjorų avilys
09:30 Grilio skanėstai
10:00 Krepšinio pasaulyje
10:30 Deutsche Welle pristato: 
Greitis
11:00 „TV Europa pristato.
 Vyrų šešėlyje“. Julija 
Beniuševičiūtė Žymantienė-
Žemaitė
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 „Teisingumo agentai“ 

14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 „24/7“
17:30 Nauja diena
18:00 Žinios
18:30 Mūsų gyvūnai
19:00 „Nemarusis prancūzų 
šansonas. Scenos ir užkulisių 
istorijos iš Kauno muzikinio 
teatro”. Kauno valsybinio 
muzikinio teatro koncertas
20:00 Žinios
20:30 „Akligatvis”
21:30 „24/7“
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:00 „Teisingumo agentai“ 
02:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:35 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje“. Julija Beniuševičiūtė 
Žymantienė-Žemaitė
03:55 Kaimo akademija
04:20 Laikykitės ten
05:00 Kaimo akademija
05:20 Mažos Mūsų Pergalės
05:30 Vantos lapas
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
08:55 Įstatymas ir tvarka 
09:40 Komisaras Reksas 
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė
13:00 Savaitė su 
„Dviračio žiniomis“ 
13:30 Langas į valdžią
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:20 Kalnų daktaras 
17:10 Ponių rojus 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. 

Paryžiaus policija 1900
24:00 Premjera. Grančesteris 
00:45 Kelionių atvirukai 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Daiktų istorijos
02:00 LRT radijo žinios
02:05 LRT forumas
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Savaitė
05:05 Šoka Lietuva
05:15 Ponių rojus

06:15 Vėžliukai nindzės
06:40 Ančiukų istorijos
07:05 Madagaskaro pingvinai
07:35 Svajonių sodai
08:35 Meilės sūkuryje
09:45 Nordkvistų paslaptis
11:45 Midsomerio žmogžudystės
12:40 Kenoloto
12:42 Midsomerio žmogžudystės
14:00 Gyvenimo išdaigos

15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Karštai su tv3.lt
20:30 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Ledo kariai
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Ledo kariai
00:20 Kaulai
01:25 Havajai 5.0
02:25 Majų baikerių klubas
03:35 Vieniši tėvai
04:05 Kaulai
05:05 Saldainiukas

06:00 Balta - meilės spalva
07:00 Nuo... Iki... 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Du gyvenimai
11:10 Keičiu žmoną

12:10 Būrėja
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Uždraustas vaisius
15:30 Stebuklas
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Monikai reikia meilės
21:30 Žinios
22:30 Pagrobimas 3
00:45 Begėdis
01:55 Bėgantis skustuvo 
ašmenimis 2049
04:30 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:15 CSI. Majamis
07:15 Mano virtuvė geriausia
08:35 Teisingumo agentai
09:40 Pėdsakas
10:35 Neįtikėtini gyvūnai
11:35 Jūrų pėstininkai
12:30 CSI. Majamis
13:30 Mano virtuvė geriausia

14:50 Teisingumo agentai
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Jūrų pėstininkai
18:30 Betsafe–LKL čempionatas
21:00 Anonimė 
22:55 Mirtinas ginklas
23:55 Gyvi numirėliai
01:00 Narkotikų prekeiviai

05:20 Mažos Mūsų Pergalės
05:30 Vantos lapas
06:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020”
06:30 Krepšinio pasaulyje
07:00 „Netikėtas teisingumas“ 
08:00 Senjorų avilys
08:30 Inovacijų DNR
09:00 „24/7“
10:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
11:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
12:00 TV parduotuvė
12:15 Mažos Mūsų Pergalės
12:30 Kaimo akademija

13:00 Nauja diena
14:00 „Pėdsakas“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Laisvės TV valanda
17:30 TV Europa pristato. 
Baltijos slapukė
18:00 Reporteris
18:30 Alfa taškas
19:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 Laisvės TV valanda
00:30 „Pėdsakas“ 
01:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
02:30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
03:20 Alfa taškas
03:40 Laisvės TV valanda
04:20 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje“. Emilija Pliaterytė
04:50 „Reali mistika“ 
05:30 Nauja diena
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Darbas slenkančiuoju 
grafiku. Tel. 8 685 14 722. 
Rokiškis
• Kavinė Rokiškio centre 
ieško virėjo (-os). Patirtis  
- didelis privalumas. 
Visos soc. garantijos, 
konkurencingas atlyginimas. 
Kreiptis nurodytu telefonu. 
Tel. 8 699 58 377. Rokiškis
• Ieškome pastolių 
montuotojų darbui 
Nyderlanduose/Belgijoje. 
Neturintiems patirties 
siūlome baigti kursus 
nemokamai. Išsamesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 694 69 699. Kaunas

PASLAUGOS

• Ūkininko ūkis parduoda 
kokybiškai pagamintus šieno 
ir šienainio rulonus. Yra 
pašarų tinkamų arkliams. 

Dideliais ir mažais kiekiais. 
Galimas pristatymas.  
Tel. 8 604 86 441. Rokiškis
• Vežame žvyrą, smėlį, 

skaldą, atsijas. Statybinio 
laužo, grunto išvežimas. 
Vežame mažais ir dideliais 
kiekiais, padidinto 
pravažumo transportu. 
Automobilių, krovinių, 
žemės ūkio technikos 
transportavimas. Savivarčio 
paslaugos.  
Tel. 8 604 86 441. Rokiškis
• Techninė pagalba kelyje. 
Avarinis automobilių 
atrakinimas. Sumaišyto kuro 
ištraukimas, išvalymas ir 
paruošimas eksploatacijai. 
Užvedimas išsikrovus 
akumuliatoriui.  
Tel. 8 604 86 441. Rokiškis
• Pavargote rūpintis kieto 
kuro sandėliavimu, katilinės 
švara ir tvarka? Pabodo 
dulkių ir dūmų kvapas? 
Norėtumėte ramiai miegoti 
visą naktį be naktinių 
pasimatymų su šildymo 
katilu? Kasdienius rūpesčius 
išsprendžia ir Jūsų norus 
pildo šilumos siurbliai! 
Tel. 8 605 68 654. Rokiškis

PERKA
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Laisvės g.13

• Perku garažą Šatrijos g., 
Rokiškyje.  
Tel. 8 608 57 628. Rokiškis
• Perku VAZ 21011 arba 
2101 automobilį.  
Tel. 8 699 35 009. Rokiškis
• Perku Moskvich 
automobilį. Būklė nėra labai 
svarbi. Tel. 8 628 93 311. 

Rokiškis
• Brangiausiai superka 
monetas, banknotus, 
sendaikčius, karo relikvijas, 
durtuvus, šalmus, technikos 
dalis, sagtis, uniformas, 
nuotraukas, medalius, 
dėžutes, dujokaukes ir 
kitus reliktus, susijusius su 
kariuomene. Domina visi 
pasiūlymai.  
Tel. 8 655 66 611. Rokiškis
• Perka antikvarinius 
daiktus, sendaikčius, 
militaristiką, senus 
dokumentus, nuotraukas, 
apdovanojimus, pinigus.  
Tel. 8 610 21 765. Rokiškis

KITA

• Įvairių dydžių sauskelnes 
suaugusiems.  
Tel. 8 629 74 434. Utena
• Naujus elektrinius 

prietaisus nuo žiurkių, pelių, 
tarakonų, blakių, vorų.  
Siunčiu. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Jonava
• Suaugusiems sauskelnes 
Super Seni Plius, Tenal. 
M dydžiai, 30 vnt., 26 vnt. 
Vaikštynę, sulankstomą.  
Tel. 8 686 49 301. Rokiškis
• Naujus, įkraunamus, 
įvairius klausos aparatus. 
Pagamintus Čekijoje, 
Vokietijoje. Siunčiu nuo 
50 Eur. Tel. 8 678 66 028. 
Jonava
• Naujus, įvairius žvejybos 
tinklus. Pristatome. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 678 66 028. 
Jonava
• Pašarines bulves. 4 maišus. 
Kaina 3,5 Eur/maišui.  
Tel. 8 698 86 362. Rokiškis
• Puikios būklės naudotus 4 
radiatorius su laikikliais ir 
temperatūros reguliatoriais 
po 70 Eur 160x50x8, 
160x50x8, 120x50x8, 
110x50x8. Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 687 19 631. Rokiškis
• Savadarbį karutį. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 670 54 051. 
Rokiškis
• Tarybinį šildytuvą. Kaina 
45 Eur. Tel. 8 620 21 782. 
Rokiškis
• Elektrinį židinį. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 674 54 495. 
Rokiškis
• Nenaudotą karšto vandens 
talpą pirčiai 50 l, 13/63/63 
cm. Nerūdijanti skarda. 
Naują alaus talpą 25 l.  
Tel. 8 611 31 645. Rokiškis
• Prekybinį kioską. 2x5 
m, apšiltintas, apsauginės 
žaliuzės, elektra. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Elektros variklį. 7,5 kW, 
930 apsukų. Dujų balionus 
su reduktoriais.  

Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Atvirą tvirtos metalo 
konstrukcijos 1,6 kub. m 
vandens talpą. Tel. 8 680 45 
645. Rokiškis
• 5 kub. m cisterną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA
• Stalinio kompiuterio 
komplektą. 2 branduoliai, 
Windows 8,1 Lt. Kaina 
35 Eur. Tel. 8 693 82 442. 
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Pašarines bulves.  
Tel. 8 623 80 373. Rokiškis
• Įvairiais kiekiais šviežią 
medų. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 458 79 533. Rokiškis
• Triušius ir jų skerdieną. 
Užauginti ekologiškai, be 
jokių priedų. Tinka mažiems 
vaikams. Tel. 8 604 61 511. 
Rokiškis
• Spanguoles.  
Tel. 8 662 40 538. Rokiškis
• Moliūgus. Simbolinė kaina 
už vienetą.  
Tel. 8 695 85 850. Rokiškis
• Miežius, kviečius, avižas, 
žirnius, kukurūzus, įvairius 
miltus, jų mišinius. Atvežu. 
Tel. 8 682 36 692. Rokiškis
• Kviečius. Miežių, kviečių, 
žirnių miltus. Galiu atvežti. 
Tel. 8 684 14 283. Rokiškis
• Įvairių veislių valgomąsias 
bulves. Galiu atvežti.  
Tel. 8 684 14 283. Rokiškis
• Parduoda medų.  
Tel. 8 458 33 333. Rokiškis
• Ekologišką medų. 5 Eur/
kg. Tel. 8 611 34 820. 
Rokiškis
• Spanguoles - 4 Eur/l, 
voveraites - 3 Eur/l. Didesnį 
kiekį atvežu į namus.  
Tel. 8 624 01 986. Rokiškis
• Naminių kalakutų 
skerdieną. Kilogramo kaina 
5 Eur, 50 Eur.  
Tel. 8 665 88 999. Rokiškis
• Žieminius Spelta kviečius. 
Tinkami maistui ar sėklai. 

Kaina 270 Eur.  
Tel. 8 611 22 383. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Redmi Note 9S. Aurora 
Blue, 6/128 GB. Kaina 
185 Eur. Tel. 8 601 14 335. 
Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
iPhone 8, 64 GB. Spalva 
Gold. Dokumentai, dėžutė, 
dėkliukas, ausinės, uždėtas 
apsauginis stikliukas ant 
ekrano. Pirktas naujas 
Lietuvoje. Domina keitimas. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 602 16 
269. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
iPhone 6S, 16 GB. Spalva 
Rose Gold. Dokumentai, 
dėžutė, dėkliukas, ausinės. 
Domina keitimas. Kaina 
120 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis
• Naudotą, gerai veikiantį 
Samsung S7. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 696 09 281. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Sodybą Panemunėlio sen., 
Skirų k. Iki Rokiškio 9 km. 
Kaina 4500 Eur.  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• Sodybą 7 km nuo 
Rokiškio. Geras 
privažiavimas asfaltu. 2 
ha, sodybos aplinka tankiai 
miškinga. Yra likę sodybos 
pamatai. Kaina sutartinė. 

Tel. 8 626 73 148. Rokiškis
• Gyvenamąjį mūrinį 
namą su ūkiniais pastatais 
Didsodės km. Juodupės 
sen. 85 kv. m, 3 kambariai, 
virtuvė, vonia, tualetas, 
rūsys po namu. Šildoma 
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kietuoju kuru.  
Tel. 8 671 98 146. Rokiškis
• Rokiškyje nedidelę namo 
dalį. Yra keletas arų žemės. 
Įvestas vandentiekis. Kaina 
7000 Eur. Tel. 8 623 01 338. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą. 51 kv. 
m, didelė virtuvė, 4 aukštas. 
Renovuotas namas. Kaina 
19500 Eur.  
Tel. 8 686 44 758. Rokiškis
• Pandėlio g. 2 nepereinamų 
kambarių butą mūriniame 
name: 2 aukštas, saulėta 
pusė, bendras plotas 45,8 
kv. m. Šildymas malkomis, 
vandentiekis, WC, vonia. 
Reikia remonto. Rūsys, 
malkinė, sandėliukas, 
šiltnamis su žeme, garažas. 
Kaina derinama. Kaina 
22000 Eur.  
Tel. 8 698 05 069. Rokiškis
• Tvarkingą namą Gruodžio 
g., Rokiškis. 5 kambariai, 
virtuvė. Pakeistas stogas, 
langai. Ūkinis pastatas, du 
garažai, elektriniai kiemo 
vartai. Lengvai prižiūrimas 

6,3 a sklypas. Kiemas 
išklotas trinkelėmis. Yra 
neįrengtas priestatas. Kaina 
90000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Puse namo su erdviu 
sklypu Kauno g., Rokiškis. 
Gyvenimui ar verslui. Po 
namu didelis erdvus rūsys. 
Miesto komunikacijos. 
Pagalbinės patalpos. Kaina 
derinama vietoje. Kaina 
54000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Statomą namą Janulionio 
g., Rokiškis. 127 kv. m, A++ 
klasė. Baigtumas 62 proc. 
Erdvus 10 a sklypas. Jau 
galima rezervuoti. Kaina 
86000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Sklypą su pastatais 
Pandėlio g. 46 A, Rokiškis. 
Kaina 70000 Eur.  
Tel. 8 612 26 200. Rokiškis
• 3 kambarių butą 
Kavoliškyje. Plotas 66,67 
kv. m. Atliktas kapitalinis 
remontas. Šildymas kietuoju 
kuru arba dujomis. Grindinis 

šildymas, plastikiniai langai, 
šarvo durys, įstiklintas 
balkonas. Kaina 36000 Eur. 
Tel. 8 618 60 304. Rokiškis
• 1 kambario butą Vilties 
g. 35 kv. m, 4 aukštas iš 9, 
plastikiniai langai, šarvo 
durys, balkonas. Kaina 
18500 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• 1 kambario butą pirmame 
aukšte Jaunystės g. 8. 
Didelis kambarys su niša, 
lieka dalis baldų. Butui 
priklauso rūsys. Pigus 
išlaikymas. Kaina 20000 
Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• Tvarkingą 3 kambarių butą 
Panevėžio g. 4. Gera vieta, 
šalia autobusų stotis, PC 
Norfa. Tel. 8 677 79 804. 
Rokiškis
• 3 kambarių butą, 63,31 
kv. m. Jaunystės g.  6, 
Rokiškyje. Pirmas aukštas, 
ne kampinis butas, stiklintas 
balkonas. Reikia remonto. 
Tel. 8 618 66 856. Rokiškis
• 1 kambario butą. Paliekami 
nauji virtuvės baldai. 
Aukštas 4 iš 5. Kaina 27000 
Eur. Tel. 8 675 17 644. 
Rokiškis
• Namą Juodupėje. Pakeista 
dalis langų, centralinis 
šildymas, yra židiniai, 
vietinė kanalizacija. Malkos 
paruoštos sezonui. Aplinka 
apsodinta tujomis. Yra 
garažas. Kaina derinama. 
Kaina 16000 Eur.  
Tel. 8 699 47 596. Rokiškis
• Sodo sklypą su 
kilnojamuoju namu 
Juodupės sen. Kaina 4200 
Eur. Tel. 8 652 13 585. 
Rokiškis
• Sandėlius su gyvenamuoju 
namu ir erdviu 1 ha sklypu 
Juodupės mst., Raišių 
k. Tinkamas gyvenimui 
ir verslui. Namas 79 kv. 
m, sandėliai 240 kv. m. 
Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 52000 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Du sodus. Už miškų ūkio 
pirmas įvažiavimas. Aplink 
yra statomi namai.  
Tel. 8 601 80 804. Rokiškis
• Erdvų 80 kv. m, 4 

kambarių butą, 5 aukšte. 
Patogioje vietoje prie J. 
Tūbelio progimnazijos. Nėra 
pereinamų kambarių, didelis 
balkonas, priklauso rūsys. 
Tel. 8 655 04 628. Rokiškis
• Vieno kambario butą, 
Aukštaičių g. Pirmas 
aukštas, 36,8 kv. m. 
Papildomas tel. nr. 867 
033740. Kaina 23000 Eur. 
Tel. 8 604 18 603. Rokiškis
• 3 kambarių butą 65 kv. m 
Taikos g. Rokiškyje. Penktas 
aukštas, nekampinis, didelis 
balkonas, erdvūs kambariai. 
Kaina 31500 Eur.  
Tel. 8 675 24 736. Rokiškis
• 12 a sodo sklypą  
Steponyse. Yra namelis 
poilsiui, metalinis 
sandėliukas. Galimybė 
įsivesti elektrą (el. dėžė 
stovi mūsų sklype). 
Žemė nedirbama. Kieme 
tvenkinys. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 625 73 909. Kaunas
• 1 kambario butą Vilties g., 
Rokiškyje. 3 aukštas, 37,29 
kv. m, didelis stiklintas 
balkonas. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 674 22 232. Rokiškis
• 4 kambarių butą Taikos g. 
9. Ketvirtas aukštas. 70 kv. 
m. Be remonto. Renovacija 
išmokėta. Kaina 38000 Eur. 
Tel. 8 675 44 720. Rokiškis
• 1 kambario butą Vilniaus 
g. Kaina 8000 Eur.  
Tel. 8 676 69 477. Rokiškis
• Namą Kamajuose. Vilniaus 
g. 10. Sklypo plotas 20 a. 
Visa infrastruktūra, atlikti 
geodeziniai matavimai. 
Šulinys. Paruoštas naujo 
namo projektas su kiemo 
statiniais. Tel. 8 604 86 441. 
Rokiškis
• 24 a namų valdos sklypą 
statyboms, Serapiniškio km. 
Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 611 31 645. Rokiškis
• 20 a sklypą Jakšto g., 
Rokiškyje. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 699 61 320. Rokiškis
• 2 kambarių butą pirmame 
aukšte Panevėžio g. 8. 
Šiltas, nedideli mokesčiai. 
Priklauso didelis rūsys. Yra 
plastikiniai langai. Ramūs 
kaimynai. Kaina 28900 Eur. 
Tel. 8 641 64 818. Rokiškis

• Labai pigiai namą 
su ūkiniais pastatais 
Panemunėlio gelež. st. 
Kraštinis, yra trifazė 
elektros instaliacija, 28 a 
žemės, žemės vertė 46 balai. 
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Garažą (už buvusio DNB 
banko). Pietų pusė, trifazė 
elektros instaliacija, rūsys. 
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Suremontuotą tvarkingą 1 
kambario butą Panevėžio g. 
37 kv. m. Kaina 26000 Eur. 
Tel. 8 682 31 499. Rokiškis
• Jaunuolyną 1 ha. Mišrus, 
apie 20 m. Rokiškio raj., 
Tumasonių km. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 623 39 570. 
Rokiškis
• Jaunuolyną. Vyraujantys 
lapuočiai. Apie 20 m. 
Du sklypai šalia vienas 
kito po 0,75 ha. Rokiškio 
raj., Pakapės km. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 623 39 570. 
Rokiškis

NUOMA

• Išsinuomosiu 1 kambario 
butą. Tel. 8 636 35 260. 
Rokiškis
• Išsinuomosiu 1 kambario 
butą. Tel. 8 609 04 904. 
Rokiškis
• Išnuomojamas 2 k. butas. 
Ilgalaikė nuoma. Tvarkingas 
butas su baldais ir buitine 

technika. Tel. 8 655 02 884. 
Rokiškis
• Išnuomosiu tvarkingą 1 
kambario butą su baldais 
ir buitine technika. Kaina 
150 Eur. Tel. 8 620 24 515. 
Rokiškis
• Išsinuomosiu ūkio 
paskirties žemės sklypą 
aplink Obelius.  
Tel. 8 624 03 928. Rokiškis
• Išsinuomosiu žemės ūkio 
paskirties žemę 10 km už 
Rokiškio miesto.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Išnuomojamas Rokiškyje 
nuosavame name, antras 
aukštas, viskas atskira: VW, 
virtuvė, 3 kambariai. Bendra 
tik laiptinė. Su baldais, 
buitine technika, viskas, 
ko reikia gyventi. Nuomos 
kaina 150 Eur + mokesčiai 
už komunalines paslaugas. 
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• Tvarkinga šeima ieško 
išsinuomoti 3 kambarių butą 
mikrorajone. Gali būti su 
daliniais baldais.  
Tel. 8 624 67 789. Rokiškis
• Nemokamai išnuomočiau 2 
kambarių butą mikrorajone, 
kuriame reikėtų prižiūrėti 
pagyvenusią moterį.  
Tel. 8 678 23 100.  
Rokiškis
• Išnuomojamos komercinės 
paskirties patalpos Rokiškio 
mieste, Nepriklausomybės 
21. Pirmas aukštas. Patalpos 
naujai įrengtos, yra oro 
rekuperacinė sistema, oro 
kondicionierius, šildomos 
grindys. Patalpų plotas 40 
kv. m. Tel. 8 646 04 035. 
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS
• Manevringą vežimėlį 
Zippy Verdi 3in1. 
Pripučiami ratai. Komplekte: 
lopšys, automobilinė kėdutė, 
sportinė dalis, krepšys, 
apsauga nuo vabzdžių ir 
lietaus. Galime atvežti į 
Rokiškį ar Kupiškį. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 692 46 231. 
Rokiškis
• Matematikos uždavinynus. 
Kaina 2 Eur.  
Tel. 8 610 49 507.  
Rokiškis
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PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas gali padovanoti 
medienos pjuvenų.  
Tel. 8 665 02 825. Rokiškis
• Ieškau kas padovanotų 
senų fotografijų, atvirukų su 
Rokiškio, Rokiškio rajono, 
Kupiškio, Biržų vaizdais. 
Tel. 8 619 20 517. Rokiškis
• Ieškau kas padovanotų 
didesnį kiekį knygų.  
Tel. 8 619 20 517. Rokiškis

RASTA/PAMESTA
• Jaunystės g. rasti raktai. 
Tel. 8 610 07 820. Rokiškis
• Pamesta piniginė 
Obeliuose prie didžiosios 
Aibės, dokumentai Algirdo 
Buivido vardu. Jei kas 
radote, būtų malonu, kad 
grąžintumėte. Atsilyginsiu. 
Tel. 8 684 07 875. Rokiškis
• Pamestas telefonas LG. 
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis

SPORTO IR 
LAISVALAIKIO PREKĖS

• Tarybinius svarmenis. 
Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 620 21 782. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA
• Tvarkingą sodo traktoriuką 
MTD  Yard-Man. Variklis 
Kohler, deka tvarkinga, 
perdažyta, plotis 1 m, dviejų 
peilių, su šoniniu išmetimu. 
Kaina 950 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Tvarkingą krūmapjovę 
Partner BA 477. Kaina 220 
Eur. Tel. 8 615 37 326. 
Rokiškis
• Tvarkingą traktoriuką 
Murray su 15,5 Brigso 
varikliu. Dėka tvarkinga 107 
pločio, peiliai nauji, pavaros 
valdomos koja. Viskas 
veikia. Kaina 1130 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Nedaug naudotą elektrinę 
žoliapjovę. Kaina 45 Eur. 
Tel. 8 682 31 964.  
Rokiškis
• Elektrinę žoliapjovę. 
Nedidelė su dviem ratukais, 
gerai apipjauti apie krūmus, 
tujas, obelis. Dusetos. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Naują suvirintojo šalmą. 
Reguliuojamas laikas, 
jautrumas šviesos. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 600 52 857. 
Rokiškis
• Geros būklės Makita 
TD126D 14,4 V suktuvą 
(impaktą), DF347D 
14,4 V dviejų greičių 
suktuvą. Kroviklis ir 2 
akumuliatoriai. Kaina 90 
Eur. Tel. 8 670 27 844. 
Rokiškis
• Naują šiferį. Lenkiškas, 
1250x1150 mm, be skylių. 
Tamsiai rudos spalvos. 39 
lapai. Kaina 8 Eur.  
Tel. 8 689 86 869. Rokiškis
• Trifazį diskinį pjūklą ir 
obliavimo stakles.  
Tel. 8 610 17 664. Rokiškis
• Medines lauko dailylentes. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Įvairaus pjovimo medieną. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS
• Tvarkingą Volvo S60. 
2001 m., 2,4 l, 103 kW, 
benzinas-dujos, TA iki 
2023-04, baliono patikra 
2024-03, pilkos spalvos. 
Dujos automatinės, balionas 
rato vietoje. Lieti ratlankiai 
R15, yra kablys. Rūdžių 
nėra, smulkūs kosmetiniai 
trūkumai. Į SMS neatsakau. 
Kaina 1300 Eur.  
Tel. 8 605 03 189. Rokiškis
• Opel Zafira, 2002 m., 
dyzelis, TA iki 2023 m. 
Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 621 72 973. Rokiškis
• Audi A4,1996 m., 1,9 l, 
dyzelis, TA metams. Pridedu 
žieminių padangų komplektą 
ir keletą atsarginių dalių. 
Yra kosmetinių defektų. 
Reikia pasikeisti dešinės 
puses guolį. Kaina šiek tiek 

derinama. Skubiai. Kaina 
600 Eur. Tel. 8 608 33 486. 
Rokiškis
• VW Golf, 2000 m., 1,9 l, 
66 kW. TA iki 2023-06-28. 
Tel. 8 655 08 291. Rokiškis
• Yamaha DT50, 2005 
m. Švediški dokumentai, 
užsiveda, važiuoja. Reikia 
tvarkyti elektros laidus, 
reguliuoti karbiuratorių, 
perdažyti plastikus. Pridėsiu 
originalų duslintuvą, 
rankenėles, padangų. Kaina 
derinama. Rokiškio raj. 
Lietuvoje galiu atvežti. 
Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 602 42 271. Rokiškis
• Naują elektrinį dviratį 
Fiido D4S. 250 W variklis 
užtikrina maksimalų 25 
km/h ar 30 km/h (atrakinus) 
greitį. 36 V 10,4 Ah 
ličio jonų baterija leidžia 
dviračiui maksimaliai 
nuvažiuoti net iki 80 km, 
neminant iki 40 km. Kaina 
570 Eur. Tel. 8 622 34 989. 
Rokiškis
• Opel Astra Combi 2003 
m. Turi defektų. Važiuoklė, 
variklis tvarkingas. Domina 
mainai. Kaina 420 Eur.  
Tel. 8 673 04 001. Rokiškis
• Triratį dviratį. Reikia 
nedidelio remonto. Kaina 
35 Eur. Tel. 8 670 54 051. 
Rokiškis
• VW Passat B5. Restauruota 
turbina, nauja priekinė 
važiuoklė, nauji diskai, 
kaladėlės, amortizatoriai, 
naujas priekinis stiklas. 
Turi mažų kėbulo defektų. 
Tvarkyta sau, bet reikia 
mažesnės mašinos. Kaina 
1000 Eur. Tel. 8 625 12 475. 
Rokiškis
• VW Sharan 1,9 l, dyzelis. 
VW Golf 5, 1,4 l, benzinas, 
5 durų, hečbekas. Golf 5 
2007 m., 1,9 l, dyzelis, 5 
durų, hečbekas. Toyota 
Corolla 2006 m., 2 l, 
dyzelis. Tel. 8 658 12 062. 
Rokiškis
• VW Golf 5. 2005 m., 2,0 l, 
55 kW,  dyzelis, TA 2023-
04. Variklio defektas. Kaina 
950 Eur. Tel. 8 609 94 872. 
Rokiškis

• Tvarkingą moterišką 
dviratį. Žemas rėmas, 3 
pavaros, kojiniai stabdžiai, 
ratai dideli 28. Pagamintas 
Vokietijoje.  
Tel. 8 659 64 181. Rokiškis
• BMW 530 E39. 3 l, 135 
kW, TA pusantrų metų. 
Važiuoklė tvarkinga, viskas 
naujai pakeista. Reikia 
kosmetinio remonto. Kaina 
derinama. Kaina 900 Eur. 
Tel. 8 620 25 812. Rokiškis
• Audi A4. TA metams. 
Yra kablys, visi elektriniai 
langai. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 
550 Eur. Tel. 8 628 98 127. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Padangas R14 175/70 
M+S su Opel skardiniais 
ratlankiais. Naudotos 1 
sezoną. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 612 28 947. Rokiškis
• Naudotas dygliuotas 
padangas su lietais diskais 
R14 175X65, 4 vnt. 4 skylių 
tinka Ford Focus.  
Tel. 8 686 49 301. Rokiškis
• 2012 m. Opel Antara 
ratlankius su žieminėmis 
padangomis R16 215/70. 
Protektorius apie 5 mm. 
Komplekto kaina 5 vnt 
60 Eur. Tel. 8 612 81 356. 
Rokiškis
• Audi A3 dalimis. 2009 m., 
1,8 l, 118 kW. Keturių durų. 
Tel. 8 612 48 499. Kupiškis
• Ratus R15 195/65, 5x112 
57,1. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 623 55 761. Rokiškis
• Naujus Moskvich 407 
laidus. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 600 52 857. Rokiškis
• Audi A4 dalimis. 1997 m., 
1,8 l, benzinas, sedanas, 

juodos spalvos.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Dalimis 1998 m. VW 
Passat universalas kablį, 
porankį, priekinį dangtį, 
dėžę, sankabą, galinius 
žibintus ir kitas dalis.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• VW Passat 1998 m. 1,9 
l, TDI, 81 kW paskirstymo 
diržą, aušinimo siurblį, 
generatoriaus diržą. Kaina 
60 Eur už visa komplektą. 
Mažai naudotas žiemines 
padangas 195/65 R15. 4 
vnt., po 15 Eur.  
Tel. 8 698 86 362. Rokiškis
• VW Passat B5 B5+ 
dalimis. 1,9 l, 96 kW, 85 
kW, 66 kW. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• VW ratlankius su 
padangomis R16. Tinka VW 
Passat, VW Touran. Kaina 
150 Eur. Tel. 8 682 41 823. 
Rokiškis
• Automobilinį kompresorių. 
Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• BMW ratlankius su 
padangomis R18, M+S. 
Kaina 320 Eur.  
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• Itališką sportinį BMW 
vairą. Tel. 8 687 27 117. 
Rokiškis
• Ratlankius R16 5/112 su 
padangomis M+S. Kaina 
160 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Ratlankius R15 Dacia. Su 
davikliais. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 606 14 217. Rokiškis
• VW Passat B5 galinį kablį. 
Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 608 20 977. Rokiškis
• Skardinius ratlankius 
su geromis žieminėmis 
padangomis R14 Audi 80. 
Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 662 44 126. Anykščiai
• Audi 80 B4, 1,9 l, TDI 
variklį. Tel. 8 662 44 126. 
Anykščiai
• 2002 m. Renault Scenic 
dalimis. Galinį tiltą, 
žibintus, radiatorių, kablį, 
ratus ir kitas dalis.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• 2001 m. Opel Zafira 
dalimis. Žibintus, sankabą, 

granatas, guolius ir kitas 
dalis. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Opel Meriva padangas 
Falken 2020 m., 8 mm. 
Beveik naujos su skardomis 
R15 4/100. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA
• Tvarkingą LG 50PC55, 
55 colių įstrižainės. Nėra 
pultelio. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 626 88 021. Rokiškis
• Palydovinę anteną. 1,65 m 
skersmens. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Kineskopinį spalvotą 
televizoriuką Samsung. 
Įstrižainė – 35 cm. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Savadarbį traktorių T25 
su daug padargų. Kaina 
2200 Eur. Tel. 8 692 89 012. 
Rokiškis
• Nerūdijančio plieno 
vandens cisterną. Galimas 
atvežimas. Dusetos.  
Tel. 8 699 55 273. Rokiškis
• Priekabą 2PTS-4 su 
TA. Rėmas tiesus, bortai 
nesupuvę. Galimas 
atvežimas. Dusetos. Kaina 
1350 Eur. Tel. 8 699 55 273. 
Rokiškis
• Tvarkingą smulkintuvą-
mulčerį. Segmentinis, 1,70 
m pločio, kardanas.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• T-25. Originalus 1993 m., 
1200 mot/val. Kaina 4100 
Eur. Tel. 8 682 11 626. 
Rokiškis
• Prancūzišką Renault 
traktorių. 60 AJ. Vientiltis, 
12 bėgių, du darbiniai 
velenai, hidraulis. Kaina 
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Rugsėjo 17-oji, 
penktadienis, 

37 savaitė
Iki Naujųjų liko 105 dienos

Saulė teka 6.52 val., 
leidžiasi 19.34 val. 

Dienos ilgumas 12.42 val. 
Mėnulis – priešpilnis.

Savo vardadienius 
šiandien 
švenčia:

 Hildegarda, Pranas, Pranė, 
Pranius, Pranys, Singailas, 
Singailė, Sinotas, Sinotė, 

Sintautas, Sintautė.
Rytoj:  Galmantė, Minas, 

Minbartas, Minbartė, Minbutas, 
Minbutė, Minė, Mingailas, 
Mingailė, Stefa, Stefanija.
Poryt:  Arnulfas, Giedrė, 

Girvinas, Vytė, Vilhelmina, Vilė.

Dienos citata
„Turtas - tai protingo tarnas, 

o kvailio – ponas“ 
(Seneka).

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1787 m. 39 delegatai iš 12 
Sąjungos valstijų, kurių tada 
buvo 13, pasirašė Jungtinių 
Valstijų Konstituciją. Rugsėjo 
17-oji švenčiama kaip Amerikos 
pilietybės diena.

1871 m. baigtas statyti pir-
masis Alpių tunelis „Mont Cenis 
Tunnel“. Jis yra 13 kilometrų il-
gio ir eina iš Modano Prancūzi-
joje į Bardonečiją Italijoje.

1931 m. Niujorke pirmą 
kartą pademonstruota 33-1/3 
greičiu besisukanti garso plokš-
telė, kurią pristatė firma „RCA 
Victor“.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1600 m. švedų kariuomenė įsi-
veržė į Livoniją, pradėdama Abiejų 
Tautų Respublikos karą su Švedija, 
trukusį 29 metus.

1895 m. pašventintas Kauno 
soboras, pastatytas pagal rusų karo 
inžinieriaus Konstantino Limarenkos 
projektą.

1923 m. Lietuvoje vyko visuoti-
nis gyventojų surašymas. Surašytas 
2 028 971 gyventojas.

1988 m. prie Ignalinos atominės 
elektrinės žaliųjų judėjimas surengė 
„Gyvybės žiedo“ akciją.

1991 m. Lietuva, Latvija ir Estija 
priimtos į Jungtinių Tautų Organi-
zaciją.

Post scriptum
Ganyk avis 

ir vilko nematydamas.

Greitas slyvų pyragas
Ingredientai:
• 4 kiaušiniai
• 8 didelės raudonos slyvos
• 180 gramų miltų
• 100 gramų sviesto
• 100 gramų cukraus
• 3 šaukštai grietinės
• 1 šaukštelis kepimo miltelių
• 1 šaukštelis vanilės esencijos

Gaminimas:
Sviestą ištirpinti ir palikti atvėsti. Gerai 
išplakti kiaušinius, suberti cukrų ir dar 

šiek tiek paplakti. Į kiaušinio ir cukraus plakinį supilti sviestą, įpilti grietinę, vanilės 
esenciją ir viską kartu išplakti. Įsijoti miltus, sumaišytus su kepimo milteliais ir viską iš-
plakti iki vientisos masės. Iš slyvų išimti kauliukus ir jas supjaustyti mažais gabaliukais, 
kelias supjaustyti išilgai griežinėliais pyrago papuošimui. Supilti dalį masės į kepimo 
formą, išklotą kepimo popieriumi. Pyragui naudojau 20 centimetrų skersmens formą 
atsegamais kraštais. Ant tešlos sudėti pjaustytas slyvas, ant jų - likusią tešlą ir viršų 
papuošti slyvų griežinėliais. Dėti pyragą į neįkaitintą orkaitę ir kepti 200 C laipsnių 
temperatūroje apie 40 - 45 minutes. Ar iškepė, patikrinti mediniu pagaliuku.3500 Eur. Kultivatorių, 3 m 

pločio. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 687 84 925. Rokiškis
• Plūgą dviejų korpusų, 
didžiąsias akėčias, Zid 
variklį. Tel. 8 614 19 157. 
Rokiškis
• Naudotą, prižiūrėtą, 
nereikalaujančią invensticijų 

3 m sėjamąją Idea. Guminis 
volas, diskinė.  
Tel. 8 616 91 496. Rokiškis
• Kardaną T-40. Kaina 55 
Eur. Tel. 8 620 55 819. 
Rokiškis
• Prie traktoriaus šakoms 
kapoklę. Kaina 270 Eur.  
Tel. 8 620 55 819. Rokiškis

Eksportuotų prekių kainos 
per metus augo 7,1 proc., 
importuotų – 13,9 proc.

Lietuvos eksportuotų pre-
kių kainos liepą, palyginti su 
2020-ųjų liepos mėnesiu, pa-
didėjo 7,1 proc., o importuotų 
prekių – 13,9 procento.

Per mėnesį (liepą, palyginti 
su birželiu) eksportuotų prekių 
kainos padidėjo 1 proc., impor-
tuotų prekių – 1,6 proc., pranešė 
Statistikos departamentas. 

Per mėnesį iš eksportuotų 
prekių labiausiai –  11,5 proc. 
– brango medicinos ir odonto-
logijos prietaisai, instrumentai 
ir reikmenys. Plieniniai vamz-
džiai, vamzdeliai, tuščiavidu-
riai profiliuočiai ir susijusios 
jungiamosios detalės pabrango 
8,7 proc., rafinuoti naftos pro-
duktai – 5,1 proc., bet atpigo 
nafta – 8,3 proc., ketus ir plie-

nas bei ferolydiniai – 6,2 proc., 
metalinės cisternos, rezervuarai 
ir talpyklos – 4,4 procento.

Iš importuotų prekių dau-
giausia – 17,7 proc. – pabrango 
padarinė mediena. Elektra bran-
go 13 proc., kiti plieno pirminio 
apdirbimo gaminiai – 7,5 proc., 
bet atpigo atliekos, atliekų su-
rinkimo produktai – 3,2 proc., 
gyvi gyvūnai ir gyvūniniai pro-
duktai – 3 proc., elektroniniai 
komponentai ir plokštės – 2,4 
procento.

Per metus iš euro zonos 
importuotų prekių kainos išau-
go 5,6 proc., ne iš euro zonos 
– 21,6 procento. Per mėnesį iš 
euro zonos importuotų prekių 
kainos padidėjo 1 proc., ne iš 
euro zonos – 2 procento.

BNS inform.

Daugelio grūdų supirkimo 
kainos Lietuvoje padidėjo

Lietuvoje daugelio grū-
dų supirkimo kainos šiemet 
rugpjūčio pabaigoje -rugsė-
jo pradžioje padidėjo.

Lietuvos grūdų supirki-
mo įmonėse rugpjūčio 30 – 
rugsėjo 5 dienomis kviečiai 
buvo superkami vidutiniškai 
po 204,2 euro už toną – 10,4 
proc. brangiau nei prieš savai-
tę ir 26,5 proc. brangiau nei 
prieš metus, skelbia žemės 
ūkio leidinys „Agrorinka“.

Rugių vidutinė supirkimo 
kaina siekė 160,1 euro ir buvo 
12,2 proc. didesnė nei prieš 
savaitę ir 61 proc. didesnė nei 
prieš metus. Pašariniai miežiai 
supirkti po 185,6 euro – atitin-
kamai 1,6 proc. ir 36,8 proc. 
brangiau. Rapsai supirkti po 
508,7 euro – atitinkamai 4,8 
proc. ir 39,1 proc. brangiau. 

Kvietrugių vidutinė supir-
kimo kaina siekė 172,7 euro – 
2,1 proc. mažesnė negu prieš 
savaitę, bet 32,2 proc. didesnė 
nei prieš metus. 

„Agrorinka“ skelbia, jog 
šiemet Lietuvoje nuimamo 
grūdų derliaus drėgnis beveik 
3 proc. didesnis negu praėju-
siais metais tuo pačiu metu. 
Bendras priemaišų kiekis grū-
duose sekė 7,6 proc. ir, paly-
ginti su 2020 metų analogišku 
laikotarpiu, buvo 4,8 proc. 
mažesnis.

Rapsų kokybė pagal iš-
spaudžiamo aliejaus kiekį 
šiais metais geresnė – iki rug-
pjūčio 20 dienos supirktų

rapsų aliejingumas sudarė 
vidutiniškai 45,3 proc. – buvo 
1,9 proc. didesnis negu praėju-
sių metų tuo pačiu laikotarpiu.

BNS inform.

NATO kovos su hibridinėmis grėsmėmis ekspertų 
komanda pateikė rekomendacijas Lietuvai

Lietuvoje darbą baigu-
si NATO kovos su hibri-
dinėmis grėsmėmis eks-
pertų komanda pateikė 
rekomendacijas Lietuvai, 
antradienį pranešė Krašto 
apsaugos ministerija.

„Šios NATO paramos 
komandos aktyvavimas 
atliko ne tik ekspertinį-pa-
tariamąjį, bet ir simbolinį 
vaidmenį – tai rodo NATO 
įsitraukimą ir solidarumą 
bei pripažinimą, kad Aljan-
sas veiksmus prieš Lietuvą 
vertina kaip hibridinę ata-
ką“, – pranešime cituoja-
mas krašto apsaugos minis-
tras Arvydas Anušauskas.

Pasak ministerijos, Lie-
tuvoje dirbusi NATO kovos 
su hibridinėmis grėsmėmis 
paramos komanda susiti-
ko su valstybės institucijų, 
kariuomenės, akademinio 
pasaulio ir nevyriausybinių 
organizacijų atstovais, lan-
kėsi Rukloje, vyko į pasienį 
ir atlikę situacijos analizę 
pateikė rekomendacijas 
Lietuvai.

„NATO ekspertai glau-
džiai dirbo su Lietuvos ins-

titucijomis, dalijosi informa-
cija ir patirtimi, kaip kovoti 
su hibridinėmis grėsmėmis. 
NATO ir toliau solidarizuo-
sis su Lietuva, o mes palai-
kysime artimus ryšius dėl 
saugumo klausimų regione. 
NATO tęs situacijos pasieny-
je su Baltarusija stebėjimą, 
kuri per migrantų krizę, daro 
spaudimą mūsų sąjunginin-
kams Lietuvoje, Latvijoje 
ir Lenkijoje“, – sako NATO 
kovos su hibridinėmis grės-
mėmis ekspertų komandos 
vadovas Michaelis Ruhle.

Rugsėjo 7 dieną į šalį 
atvykusi NATO ekspertų 
grupė, kurią sudarė kiber-
netinio saugumo, Baltijos 
jūros regiono, politikos pla-
navimo, strateginės komu-
nikacijos ir kiti ekspertai iš 
NATO šalių, siekė visapu-
siškai išanalizuoti saugumo 
situaciją, prieš Lietuvą vyk-
domus veiksmus ir pateikti 
rekomendacijas Lietuvai 
dėl atsako, o taip pat – prieš 
Lietuvą vykdomą kampa-
niją analizuoti kaip praktinį 
„hibridinių grėsmių“ atvejį, 
kurio pagrindu galima dary-
ti išvadas Aljansui, siekiant 

geriau pasirengti panašiems 
iššūkiams ateityje.

NATO paramos grupę 
atsiųsti į Lietuvą nuspren-
dė gavusi oficialų Lietu-
vos prašymą. Tam Šiaurės 
Atlanto Taryboje rugpjūtį 
vienbalsiai pritarė visos 
NATO sąjungininkės. Pa-
sak ministro A. Anušausko, 
NATO kovos su hibridi-
nėmis grėsmėmis paramos 
komandos aktyvavimas 
Lietuvoje rodo tai, kad są-
jungininkai atsakingai ver-
tina Lietuvos geopolitinį 
kontekstą ir rengiasi bet 
kokiam galimam incidentui.

2019 metais NATO ko-
vos su hibridinėmis grėsmė-
mis paramos komanda buvo 
aktyvuota Juodkalnijoje, to 
tuomet paprašius šios šalies 
Vyriausybei.

Į Lietuvą šiemet per sie-
ną su Baltarusija neteisėtai 
pateko daugiau nei 4 tūkst. 
migrantų. Vilnius kaltina 
Minsko režimą migrantų 
srautų organizavimu ir va-
dina tai hibridine agresija. 
Dėl jos šalyje paskelbta 
ekstremali situacija.
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Skaitmeninio gyvenimo kokybės indekse Lietuva pakilo į 16 vietą
Trečią kartą atliktame 

skaitmeninio gyvenimo 
kokybės tyrime Lietuva 
šiemet pakilo per penkias 
pozicijas į 16 vietą iš 110 
vertintų valstybių.

Lietuvos indeksas ska-
lėje nuo 0 iki 1 siekė 0,69 
punkto (pernai – 0,67 punk-
to), rodo kompanijos „Surf-
shark“ atliktas tyrimas. 

Pernai pirmavusi tarp 
Baltijos šalių Estija šiemet 
tenkinosi 19 vieta (0,67 
punkto), o Latvijai atiteko 
tik 41 pozicija (0,58 punk-
to). 2020 metais Estija buvo 

13, o Latvija – 27 vietoje.
„Surfshark“ teigimu, Lie-

tuva šiemet labai gerai pasi-
rodė kibernetinio saugumo ir 
interneto prieinamumo kate-
gorijose, kur užėmė atitinka-
mai ketvirtą ir penktą vietas, 
tuo metu pagal e. valdžios 
paslaugas buvo 23, pagal e. 
infrastruktūrą – 26, o pagal 
interneto kokybę – tik 45 
vietoje. Interneto kokybės 
rodikliui neigiamą įtaką darė 
mobilaus interneto stabilu-
mo rodiklis, pagal kurį Lie-
tuvai teko 62 vieta.

Skaitmeninio gyvenimo 
kokybės indekso viršūnė-

je šiemet atsidūrė Danija 
(0,83 punkto), Pietų Korė-
ja (0,76 punkto), Suomi-
ja (0,76 punkto), Izraelis 
(0,74 punkto) ir JAV (0,74 
punkto).

Britų Mergelių salose 
registruotos virtualaus pri-
vataus tinklo (VPN) paslau-
gas teikiančios „Surfshark“ 
tyrėjai indeksą sudarė atsi-
žvelgdami į penkias pagrin-
dines kategorijas – interne-
to prieinamumą, interneto 
kokybę, e. infrastruktūrą, 
kibernetinį saugumą ir e. 
valdžios paslaugas.
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Rugsėjo 17 d. Naktį 10

Dieną 15
R, 
5-10 m/s

Rugsėjo 18 d. Naktį 6
Dieną 14

R,
6-12 m/s

Rugsėjo 19 d. Naktį 6
Dieną 14

R,
5-10 m/s

Rugsėjo 20 d. Naktį 4
Dieną 11

ŠR,
4-9 m/s

Orų prognozė rugsėjo 17-20 d.

Rugsėjo 10-osios kryžiažodžio atsakymai:
Vertikaliai: „Kelyje“. Aibė. Ra. Pekas. Lala. Rila. Ygla. Kazelis. Dar. Simona. Top. Bušido. 
Ge. Fugasas. „Lenor“. Fatas. Bogota. Fiureris. Suriš. Gal. Ekiu. Tana. Ąsak. Stresas.
Horizontaliai: Dreifas. Galva. Fuga. Kalė. Fara. Butelą. Lo. Sugar. Kišasi. Ramis. Sek. 
Epizodas. Elenos. Bis. Kala. Ut. Los. Asys. Gegute. Tenoras. Balto. Otina. Parašas.
Pažymėtuose langeliuose: KILMĖ.

Danija uždraus megzti naujus santykius 
iki gyvos galvos įkalintiems asmenims

Danijoje kaliniams, at-
liekantiems bausmę iki gy-
vos galvos, nebus leidžiama 
užmegzti naujų roman-
tiškų santykių, siekiant 
išvengti nusikaltėlių „gar-
bintojų“, pranešė Teisingu-
mo ministerija.

„Pastaraisiais metais ma-
tėme pasibaisėtinų pavyz-
džių, kai bjaurius nusikal-
timus įvykdę nusikaltėliai 
užmegzdavo ryšį su jaunais 
žmonėmis, kad pelnytų jų 
užuojautą ir dėmesį“, – sako-
ma teisingumo ministro Nic-
ko Haekkerupo pareiškime.

„Tai, žinoma, reikia su-
stabdyti“, – pridūrė jis.

Draudimas užmegzti nau-

jus santykius bus taikomas 
tik pirmuosius 10 laisvės 
atėmimo bausmės metų. Nu-
teistieji galės palaikyti ryšius 
paštu arba telefonu tik su tais 
žmonėmis, su kuriais artimai 
bendravo iki suėmimo. 

Neseniai viena jauna mo-
teris atskleidė, kad būdama 
17-os ji įsimylėjo už žurna-
listės nužudymą 2017 metais 
savo gamybos povandeni-
niame laive nuteistą danų 
išradėją Peterį Madseną.

„Nuteistiesiems iki gyvos 
galvos... neturi būti leidžia-
ma naudotis mūsų kalėjimais 
kaip pasimatymų centrais 
arba žiniasklaidos platfor-
momis tam, kad girtųsi apie 
savo nusikaltimus“, – sakė 

ministras.
Šešių punktų įstatymo 

projekte taip pat numatyta 
neleisti griežtomis įkalinimo 
bausmės nubaustiems kali-
niams laisvai rašyti apie savo 
nusikaltimus socialiniuose 
tinkluose arba aptarinėti juos 
tinklalaidėse.

Projekte numatyta, kad 
neatlikęs 10 metų bausmės 
kalinys negalės laikinai išeiti 
iš kalėjimo. Iki šiol numaty-
tas terminas buvo 2–4 metai.

Šiam įstatymo projektui 
jau pritarė dešinioji opozici-
ja. Manoma, kad įstatymas 
bus priimtas vėliau šį rudenį 
ir įsigalios nuo 2022 metų 
sausio 1 dienos.
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Naudotų lengvųjų automobilių Lietuvoje 
šiemet įregistruota 3,1 proc. mažiau

 Per šių metų aštuonis 
mėnesius Lietuvoje pir-
mą kartą įregistruota 95,9 
tūkst. naudotų lengvųjų 
automobilių – 3,1 proc. 
mažiau nei tuo pačiu metu 
pernai (beveik 99 tūkst.)

Vidutinis jų amžius siekė 
11,2 metų, o dyzelinių auto-
mobilių dalis šiemet suda-
rė 70,6 proc. (pernai – 66,3 
proc.), remdamasi „Regi-
tros“ duomenimis, skelbia 
bendrovė „AutoTyrimai“.

Šiemet sausį-rugpjūtį at-
likta 126,2 tūkst. naudotų 
lengvųjų automobilių savi-

ninkų keitimų – 14,6 proc. 
mažiau nei tuo pačiu laiko-
tarpiu pernai (147,7 tūkst.). 
Vidutinis savininką keitusių 
automobilių amžius buvo 14 
metų.

Vien rugpjūtį šalyje pirmą 
kartą įregistruota 13,8 tūkst. 
naudotų lengvųjų automo-
bilių – 11 proc. daugiau nei 
2020 metų rugpjūčio mėnesį 
(12,4 tūkst.). Praėjusį mėnesį 
įregistruota 13,3 tūkst. asme-
ninių ir 592 vienetai komer-
cinių lengvųjų automobilių. 
Daugiausiai – „Volkswa-
gen“ (2262 vienetai), BMW 
(1673) ir „Audi“ (1249) mar-

kių automobilių.
Pirmą kartą Lietuvoje 

įregistruotų naudotų auto-
mobilių vidutinis amžius 
siekė 11,1 metų. Dyzelinių 
automobilių dalis buvo 68,2 
proc. (2020 metų rugpjūtį – 
67 proc.).

Praeitą mėnesį Lietuvoje 
atlikta 17,5 tūkst. naudotų 
lengvųjų automobilių savi-
ninkų keitimo operacijų – 
14,6 proc. daugiau nei 2020 
metų rugpjūtį (15,3 tūkst.). 
Vidutinis savininką pakeitu-
sių naudotų automobilių am-
žius buvo 13,8 metų.
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Suklastoti duomenys rodė Rusijos karo laivų 
buvimą Lietuvos teritoriniuose vandenyse

Suklastoti laivų judėjimo 
platformos „MarrineTraffic“ 
duomenys rodė Rusijos karo 
laivų buvimą Lietuvos teritori-
niuose vandenyse.

„MarrineTraffic“ rodė, jog 
antradienio vakarą iš Karaliau-
čiaus išplaukė didelė Rusijos 
karo laivų grupė, o trečiadienio 
rytą bent keli laivai atsidūrė 

Lietuvos vandenyse šalia Klai-
pėdos. Vis dėlto duomenys buvo 
suklastoti.

„MarrineTraffic“ naudojasi 
Automatinės identifikavimo sis-
temos duomenimis, kurie, anot 
delfi.lt, buvo suklastoti naudojant 
fiktyvius signalus. Lietuvos ka-
riuomenės Gynybos štabo viešųjų 
ryšių karininkas majoras Andrius 

Dilda portalui teigė, kad šis signa-
lo klastojimas gali būti vienas iš 
„elektroninės kovos momentų“ ir 
tai būtų galima sieti su „Zapad“ 
pratybomis. Panašus incidentas 
buvo užfiksuotas ir rugsėjo 12-
ąją, kai buvo suklastotas signalas, 
esą Rusijos karo laivai artėja Len-
kijos uosto Gdansko link.
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Lietuvių tyrimas: „Pfizer-BioNTech“ vakcina 
veiksminga ir nuo delta atmainos

Įmonių „Pfizer“ ir 
„BioNTech“ vakcina veiks-
minga ir nuo koronaviru-
so delta atmainos, taip pat 
saugantis komplikacijų ir 
mirties, rodo Statistikos de-
partamento atlikta duome-
nų analizė.

Vyriausybėje pristatyto ty-
rimo duomenimis, šios vak-
cinos efektyvumas prieš delta 
atmainą yra 77-80 procento.

„Pilnai vakcinuoti turi apie 
penkis kartus mažesnę riziką 
užsikrėsti, tai yra itin didelio 
efektyvumo vakcina, tai yra, 
sakyčiau, nuostabūs rezulta-
tai“, – žurnalistams sakė Sta-
tistikos departamento atstovas 
Jonas Bačelis.

Jis pabrėžė, kad vakcinos 
efektyvumas didesnis jau-
niems bei neseniai pasiskiepi-
jusiems asmenims (efektyvu-
mas viršija 90 proc.).

Dėl hospitalizacijos vakci-
nos efektyvumas siekia 83-92 
proc. Nepasiskiepijusių asme-
nų rizika būti paguldytiems į 
ligoninę dėl COVID-19 yra 

dešimt kartų didesnė nei pa-
siskiepijusių.

Nepasiskiepijusių asmenų 
rizika mirti yra bent dvidešimt 
kartų didesnė nei pasiskiepiju-
sių, rodo analizė.

Vilniaus universiteto Gy-
vybės mokslų centro profe-
sorė Aurelija Žvirblienė sako, 
kad šis tyrimas svarbus tuo, 
kad tokių duomenų iš Lietu-
vos anksčiau nebuvo.

„Šitas tyrimas vertas 
platesnio tarptautinės ben-
druomenės dėmesio (...) Tai 
suteikia mums svarbios infor-
macijos tiek apie patį virusą, 
tiek apie vakcinas, leidžia pa-
lyginti skirtingų šalių konteks-
tą“, – teigė profesorė.

Tyrimo metu buvo ana-
lizuojami daugiau nei 440 
tūkst. asmenų, kurie atsitikti-
nai parinkti taip, kad sudary-
tų 221 tūkst. suderintų porų, 
duomenys.

Kiekvieną porą sudarė vie-
nas skiepytas ir vienas neskie-
pytas asmuo, suderinti pagal 
lytį, amžių, savivaldybę, šei-
minę padėtį, darbovietės vei-

klos pobūdį.
Paskiepytų „Pfizer-BioN-

Tech“ vakcina ir jos veiksmin-
gumas vertintas po pilno vak-
cinacijos kurso, t. y. praėjus 14 
dienų po antrosios vakcinos 
dozės. Vertintas tik laikotarpis 
nuo liepos 1 dienos, kai Lietu-
voje pradėjo dominuoti delta 
atmaina.

Vakcinos efektyvumas ver-
tintas lyginant pasiskiepijusių 
ir nepasiskiepijusių asmenų 
grupes pagal tris baigtis: už-
sikrėtimą COVID-19 (gautas 
teigiamas diagnostinio tyrimo 
rezultatas arba COVID-19 di-
agnozė), hospitalizaciją (ligos 
istorijos baigiamojoje dalyje 
nurodyta COVID-19 diagno-
zė) ir mirtį nuo COVID-19 
(pagrindinė mirties priežastis 
medicininiame mirties liudi-
jime).Tyrimas atliktas nau-
dojant Valstybės duomenų 
valdysenos informacinėje sis-
temoje sukauptus duomenis, 
kurių pagrindiniai šaltiniai 
buvo e.sveikatos sistema, Gy-
ventojų registras, „Sodra“.
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Dvi blondinės 
parduotuvėje renkasi 
cigaretes. 

– Negaliu šitų imti, 
čia rašo, kad pavojinga 
nėščioms moterims. Ką aš 
žinau, gal aš nėščia?

– Tai imk, kur parašyta 
apie širdies smūgį.

– Tu ką, iš proto 
išsikraustei?!

– Tai imk tada, kur apie 
impotenciją parašyta. Ji 
tiksliai tau negresia.

***
Protas – ne antakiai, 

nenupieši.
***
Drąsa, ryžtas ir 

atvirumas – štai trys 
pirmieji girtumo požymiai.

***
Trimetis berniukas 

gimtadienio proga gauna 
močiutės, gyvenančios 
kitame mieste, siuntinį – 
prabangų vandens pistoletą. 

Vaikas iš karto nubėgo pildyti 
jį vandeniu. Tačiau mama ne 
tokia laiminga, paėmė telefoną 
ir surinko savo mamos 
numerį:

– Kodėl tu atsiuntei 
Petriukui tokią dovaną? Tu 
ką neprisimeni, kaip mes tave 
vaikystėje užknisdavom tais 
vandens pistoletais?

– O tai ne!
***
Ir kaip stipriai reikia 

pamilti svetimą žmogų,kad 
sutiktum su juo gyventi 
viename bute!

***
Niekas taip neveikia taip 

tavo nervų,kaip tvirti tavo 
priešų nervai!

***
Kojinės yra geros tuo, 

kad jas gali bet kokia 
proga bet kam dovanoti. 
Niekas nepasakys gi, kad 
jis jau turi kojines, arba,kad 
jis nenešioja kojinių, ar 

taupo pinigus kokiam 
nors prabangiam kojinių 
modeliui...

***
– O kodėl visi diktatoriai 

nemėgsta protingų žmonių?
– Todėl, kad kiekvienas 

muilo burbulas saugosi aštrių 
daiktų!

***
Atsiliepimas apie 

policijos areštinę feisbuke: 
„Nerekomenduoju: langai 
grotuoti, į tualetą neleidžia, 
interneto nėra“.

***
Du vyrukai geria. Degtinė 

baigėsi, pinigai jai irgi. 
Vienas sako:

– Eisiu, atspausdinsiu 
kelias kupiūras, pasidariau 
gerą ruošinį, bus kaip tikri. 

Ir iš tiesų, atspausdino 
pinigus, nuėjo į parduotuvę, 
nusipirko degtinės. Kitą rytą 
vyruko namuose – policija. 
Žinoma, jokios pinigų 

spausdinimo mašinos ir 
ruošinių neranda. Klausia, 
kur juos paslėpė.

– Jokių pinigų aš 
nepadirbinėjau. Tiesiog 
tikrus pinigus išlyginau 
lygintuvu, kad atrodytų kaip 
nauji ir šilti.

Policininkas klausia:
– O kam jūs taip darot?
– Kad žinočiau, su kuo 

negalima gerti.
***
Dama :
–Visada norėjau susirasti 

tą vienintelį, kuris padėtų 
man išspręsti problemas. Kai 
jis atsirado aš supratau, kad 
iki tol aš apskritai problemų 
neturėjau!

***
Dama pas vietos kleboną 

prašo šv. Mišių:
– Pasimelskite, prašau, už 

mano vyrą, kuris tragiškai 
man nieko nepadovanojo per 
mūsų vestuvių metines, nes aš 
jam pasakiau, kad man nieko 
nereikia!

***
– Kokia čia pas tave 

mėlynė po akim?
– Susimušiau dėl mylimos 

moters!
– Su kuo?
– Su žmona!
***
Jei radote svajonių moterį, 

panašu, kad su kitomis 
svajonėmis jau metas 
atsisveikinti.

***
– Seneli Petrai, kuo 

skiriasi įsimylėjęs vyras nuo 
vedusio?

– Anūkėli, įsimylėjusiam 
vyrui trūksta žodžių. O 
vedęs žodžių turi, bet neturi 
galimybės įsiterpti.

***
Vairuotojas teisinasi 

policijos pareigūnui:
– Aš tik truputėlį išgėriau 

per pietus. Patys matote, kaip 
tvirtai aš stoviu.

Policininkas:

– Keturiomis.
***
Baikeris važiavo 

greitkeliu, ir jam į kaktą 
tiesiai atskrido žvirbliukas. 
Pagailo vyrui paukštelio, 
nupirko narvelį, pabėrė 
trupinėlių, vandens įpylė. 
Atsigaivelėjęs žvirblis 
dairosi po narvelį:

– Taip... Grotos, duona 
ir vanduo. Matyt, aš tą 
motociklininką visgi 
užmušiau...

***
Prodiuseris jaunam 

atlikėjui:
– Jūsų dainelė – kaip 

prieš mėnesį už sofos 
užkritęs zefyras: klaikiai 
saldi ir nešviežia.

***
Korespondentas ima 

interviu iš fakyro:
– O kur jūs, be lentos su 

vinimis, esate dar gulėjęs?
– Kai išgeriu, pasitaiko, 

kad miegu ir baloje, ir 
patvoryje...

***
Neblaivus statybininkas 

netyčia atsisėdo į betono 
maišyklę ir prisnūdo. 
Atsibudo ir pabandė 
prisišaukti pagalbos. 
Šliauždamas keturioms 
jis pagaliau suprato, kodėl 
vėžliukai tokie lėti.

***
Ieškau darbo – pamiršau, 

kur jis yra!
***
– Vasara – nuostabus 

metas, kvepia žolė, žydi 
gėlės, paukščiukai įvairiais 
balsais čiulba. Dangumi 
lėtai lėtai plaukia debesys, 
tykiai čiurlena upelis...

– Kažkoks keistas 
jūsų pasiteisinimas dėl 
pravaikštos, pone Petraiti.

***
– Bet kokį klausimą 

reikia spręsti kardinaliai, 
– mėgo kartoti kardinolas 
Rišelje.

DIENOS 
KETUREILIS
JEI NE PASAS, 
LIKSI BASAS?
Man užtenka vieno paso!
Piktas dėdė kumščiais graso.
Nepriversit Jums paklusti! –
Apsauginį ima plūsti.

Ot laikai kokie atėjo
Niekur jau be bilietėlio!
Liksi alkanas ir basas
Jei ne galimybių pasas.

Tikrina visur, apžiūri
Neduok Die kas jo neturi!
Parduotuvėj reik, kirpykloj
Tai gal reiks tuoj ir tupykloj?

Piktinas visi, grūmoja –
Nebežengs čia mano koja!
Plaukus pats sau apsikirpsiu,
Bet neskiepytas numirsiu!

Greta Paliulionytė

AUGALAI
• Pašarinius kviečius. 
Supiltus po 500 kg už 70 
Eur. Sėlynė. 
Tel. 8 614 69 505.

BUITINĖ TECHNIKA
• Dujinę viryklę. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 659 64 181. 
Rokiškis
• Naują viryklę su elektrine 

orkaite ir kaitlente Zanussi 
540G. 4 kaitvietės, 
liekamojo karščio indikacija, 
50 cm pločio, 58 l talpos, 

orkaitės garų išleidimas 
gale. Nenaudota. Kaina 
190 Eur. Tel. 8 603 53 641. 
Rokiškis
• Naudotą veikiantį 
šaldytuvą Ardo su didele 
šaldymo kamera. Rokiškis. 
Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 604 86 441. 
Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju sulankstomą 
dviratį Desna. 
Tel. 8 689 67 947. 
Rokiškis
• Dovanoju ketaus vonią. 
150x70 m, 4 aukštas. 
Tel. 8 602 73 755. Rokiškis
• Dovanojame 3 mėn. 
šuniukus. Augs nedideli. 
Šuniukai norėtų gero ir ir 
mylinčio šeimininko. 
Tel. 8 678 70 713. 
Rokiškis
• Kačiukas ieško namų. 
Tel. 8 623 62 155. 
Rokiškis


