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UAB „ROKIŠKIO 
AUTOBUSŲ PARKAS”

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

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

Autobusų nuomos paslaugos.
Išorinė reklama ant keleivinių transporto priemonių.

Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt

www.rokiskiosirena.lt

Kaip mylėti neproginį Rokiškį? 
Arba senos damos jubiliejus

3 p.

Mieli Rokiškio gyventojai ir svečiai,
miestui, kaip ir žmogui kiekvienas 
gimtadienis atneša naujas idėjas, naujus 
tikslus, naujas viltis. Džiaugiamės, kad, 
dalindamiesi  idėjomis, gražindami 
darbais, puošdami šypsenomis, mes kartu 
galime puoselėti mūsų mylimą miestą.
Sveikiname Jus su miesto gimtadieniu!

Savivaldybės meras Ramūnas GODELIAUSKAS
Savivaldybės mero pavaduotojas Tadas BARAUSKAS

Administracijos direktorius Andrius BURNICKAS
Administracijos direktoriaus pavaduotojas 

Valerijus RANCEVAS

Renatas Jegorovas – 
Lietuvos čempionas!

2 p.

Rokiškėnai kariai savanoriai
tarptautinėse pratybose Latvijoje 
ne tik garsino rajoną, 
bet ir nepamiršo kilnios pareigos

4 p.

2 p.

„Kuc kuc Kamajuos“ atšaukta, 
miesto šventė – 
nebe iki paryčių

2 p.
Vandens batutų parkas 
pateisino 80 proc. lūkesčių

Miesto gimtadienis – 
proga prisiminti ir 
išnykusią Rokiškio istoriją

7 p.

8 p.

Kandidatai į Seimo narius – 
apie šalies ir rajono problemas 
bei perspektyvas (II dalis)

Akibrokštas jaunimui: 
vienintelis renginys, 
kuris išbrauktas – jų ilgai ruošta 
ir laukta elektroninės 
muzikos šventė
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Peiliu sužalojo 
sugėrovą
Rugsėjo 16 d., apie 1.44 val. 
Rokiškio r., Pandėlyje, name, 
išgertuvių metu neblaivus 
(1,63 prom. girtumas) vyras 
(gim. 1987 m.) peiliu sužalojo 
neblaivų (2,75 prom. girtumas) 

vyrą (gim. 1998 m.), kuris, 
suteikus med. pagalbą, nuo 
tolimesnio gydymo atsisakė. 
Įtariamasis sulaikytas.

Girto vyro 
pro langą išmesta katė 
neišgyveno

Rugsėjo 13 d., apie 17.27 
val., Rokiškyje, Panevėžio 
g., neblaivus (2,23 prom. 
girtumas) vyras (gim. 1992 
m.) išmetė katę pro langą, dėl 
patirtų sužalojimų gyvūnas 
nugaišo. Įtariamasis sulaikytas. 
Dėl žiauraus elgesio su 

gyvūnais policija pradėjo 
ikiteisminį tyrimą. 

Susimušė prie parduotuvės
Rugsėjo 13 apie 12.30 
val. gauti du pranešimai 
dėl muštynių, vykusių 
Rokiškio r., Obeliuose. 

Prie parduotuvės, žodinio 
konflikto metu, vienas prieš 
kitą smurtavo du neblaivūs 
vyrai.
Vienam vyrui (gim. 1965 
m.) nustatytas 3,10 prom. 
girtumas, kitam (gim. 1986 
m.) 2,06 prom. girtumas. 

Po grumtynių vienas iš vyrų 
(gim. 1986 m.) pasigedo 
auksinės grandinėlės. 
Nuostolis – 900 eurų. 
Abu muštynių dalyviai 
sulaikyti.

Panevėžio 
VPK inform.

KRIMINALAI

„Kuc kuc Kamajuos“ atšaukta, 
miesto šventė – nebe iki paryčių

Per savaitgalį padaugėjo 
covid 19-atvejų mūsų rajo-
ne. Virusu užsikrėtė Juodu-
pės gimnazijos pedagogas, 
yra naujas atvejis Kamajų 
seniūnijoje. Taip pat yra 
įvežtinis atvejis: iš Švedijos 
grįžęs rokiškėnas, tolimų-
jų reisų vairuotojas ne tik 
parsivežė virusą, bet ir pa-
sidalino juo su aplinkiniais. 
Viso, pasak Nacionalinio 
visuomenės sveikatos centro 
(NVSC) Rokiškio skyriaus 
vadovas Pavliaus Gaigalo, 
dabar užfiksuoti šeši nauji 
atvejai. O rajono savival-
dybės ekstremalių situacijų 
komisijos posėdyje, sušauk-
tame praėjusį antradienį, 
pasak komisijos vadovo An-
driaus Burnicko, svarstytas 
rajono švenčių tvarkaraštis.

Susirgimai – 
per savaitgalį
Pasak Nacionalinio vi-

suomenės sveikatos centro 
(NVSC) Rokiškio skyriaus 
vadovas Pavliaus Gaiga-
lo, Juodupėje atvejų kol kas 
nemažėja, praėjusią savaitę 
nustatyta, kad užsikrėtė trys 
gimnazijos darbuotojai. Tre-
čiasis atvejis patvirtintas šeš-
tadienį, gavus testo rezultatus. 

Kamajuose covid-19 užsi-
krėtė asmuo, kontaktavęs su 
žmonėmis, anksčiau sirgusiais 
šia liga. 

O štai Rokiškyje įvežtinis 
atvejis patvirtintas rugsėjo 12-
ąją, nors specialistų žiniomis, 
asmuo sirgo jau nuo rugsėjo 
7-osios.

Ekstremalių situacijų ko-
misijos posėdis pradėtas 
džiugia gaida –  iki antradie-
nio pietų naujų koronaviruso 
atvejų neužfiksuota. Tačiau at-
sargumo priemonių imamasi: 
visų pirma ribojami masiniai 
renginiai.

„Kuc kuc Kamajuos“ 
atšaukė patys
Ekstremalių situacijų ko-

misijos vadovas rajono savi-

valdybės administracijos di-
rektorius Andrius Burnickas 
„Rokiškio Sirenai“ teigė, kad 
sprendimo dėl „Kuc kuc Ka-
majuos“ komisijai nereikėjo 
priimti. Tą padarė pati ben-
druomenė, kuri jau rugsėjo 
14-ąją nusprendė, kad rengi-
nio šiemet nebeorganizuos. 

„Matote, jei drausti masi-
nius susibūrimus, tokius kaip 
mugė, tai nebelieka pačios 
„Kuc kuc Kamajuos“ esmės: 
susibūrimo, kermošiaus, pre-
kybos“, – sakė A. Burnickas. 

Kartu su šia Kamajų švente 
iš esmės ir baigiasi didžiųjų 
rajono švenčių sezonas. Toliau 
jau liks tik mažesni, lokaliniai 
renginukai, tokie kaip sūrių, 
pyragų ir panašios šventės. 

„Va kam šiemet tikrai nepa-
sisekė, tai Juodupei“, – kons-
tatavo A. Burnickas. Juodupė 
šiemet yra viena iš dešimties 
mažųjų Lietuvos kultūros sos-
tinių. Ir vos beįsibėgėjančius 
jos renginius nutraukė ka-
rantinas. O ir dabar juos tęsti 
vis dar sudėtinga. Juolab, kad 
šiuo metu Juodupėje dėl co-
vid-19 trijų atvejų uždaryta 
gimnazija, moksleiviai moko-
mi nuotoliniu būdu. 

A. Burncikas mano, kad 
draudimų politikos įvairiems 
renginiams visgi imtis ne-
prireiks. Mat juos dabar or-
ganizuoti ir taip pakankamai 
sudėtinga. Visų pirma, dėl 
dalyvių registracijos. Be to, 
ir lankytojų, žiūrovų skaičius 
yra gerokai mažesnis: žmo-
nės, ypač vyresni, saugosi ir 
vengia masinių susibūrimo 
vietų. O ir įvairūs kolektyvai, 

kurių nemažą dalį sudaro vy-
resni asmenys, vengia burtis 
draugėn, koncertuoti, gastro-
liuoti, išretėjo jų sudėtys. „Be 
to, niekas nenori „išgarsėti“, 
kad jų renginyje žiūrovai ar 
dalyviai masiškai užsikrėtė 
covid-19“, – komentavo A. 
Burnickas.

Miesto šventė – 
tik iki 22 val.
Kitas svarbus renginys: jau 

šį savaitgalį vyksianti keturių 
dienų Rokiškio miesto šven-
tė. Jau nemažai rokiškėnų, 
netgi kultūros žmonių, visuo-
menininkų turėjo pastabų dėl 
jos repertuaro ir kėlė klau-
simą, ar ne geriau padaryti 
trumpesnę, pavyzdžiui, vie-
nos dienos, bet gerą šventę, 
o ne keturias dienas neturėti 
kur nueiti? 

Tačiau Ekstremalių situa-
cijų komisija Rokiškio mies-
to šventės repertuaro karpyti 
ar drąstiškai mažinti neketi-
na. Rekomenduota atsisakyti 
parodų atidarymų. „Nesa-
kome, kad parodos nereikia. 
Tegul ji būna, ekspozicijos 
veikia. Tik neorganizuoti iš-
kilmingų atidarymų, kad vie-
nu metu nesuburti didesnės 
grupės žmonių“, – rekomen-
dacijas paaiškino A. Burnic-
kas. 

O štai linksmybių laikas 
bus ribojamas: visi renginiai 
turi baigtis iki 22 val. Dėl to 
labiausiai nukentės jaunimas: 
neliks jiems numatytos dis-
kotekos.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Renatas Jegorovas – Lietuvos čempionas!

Gausus Lietuvos čempionato prizininkų būrys. Tarp jų – ir šalies čempionas rokiškėnas Renatas Jegorovas 
(paskutinėje eilėje pirmasis iš dešinės).                                                                                                         LMSF nuotr.

Išsipildė lenktynininko 
Renato Jegorovo svajonė 
tapti Lietuvos čempionu. 
Rugsėjo 13-ąją jis virš 
galvos iškėlė Lietuvos mo-
tokroso čempionato nuga-
lėtojo keturračių klasėje 
taurę.

Šiemet Lietuvos moto-
kroso čempionate buvo pen-
ki etapai. Dalį sezono, kaip 
ir daugeliui sporto šakų, su-
trukdė covid-19 epidemija ir 
karantinas. Tačiau sėkmingi 
startai penkiuose čempio-
nato etapuose R. Jegorovui 
lėmė nugalėtojo titulą. 

Šioje klasėje konkuren-
cija didžiulė, tad viską lėmė 
paskutinysis etapas Alių tra-
soje Utenos r. Baimių būta 

daug: ne dėl meistriškumo, o 
dėl technikos galimybių. Juk 
paskutiniaisiais metais būtent 
technikos gedimai ir buvo 
didžiausias stabdis siekiant 
užsibrėžtų tikslų. Šiam etapui 
buvo paruoštas netgi atsargi-
nis motociklas. Tačiau sėkmė 
lydėjo mūsiškį sportininką, ir 
papildomų priemonių nepri-
reikė.

Trasoje buvo juntamas 
didžiulis rokiškėnų fanų pa-
laikymas, kurie gausiomis 
gretomis atlydėjo sportininką 
į varžybas ir audringai palai-
kė. Ir Alių trasa R. Jegorovas 
užtikrintai skriejo pirmasis į 
finišą. 

Už įkvėpimą pergalėms 
sportininkas dėkoja pirmiau-
sia savo šeimai: Justinai ir 

dukrelėms Brigitai ir Ru-
gilei. Taip pat technikos 
stebukladariui Žilvinui Ša-
rauskui. Ir, žinoma, visiems 
aistruoliams, kurie lydi į 
varžybas ir palaiko. „Aš jus 
matau ir girdžiu. Be jūsų 
nebūtų įdomu važiuoti“, – 
saviesiems fanams dėkojo 
sportininkas. 

R. Jegorovas jau yra iš-
kovojęs Europos crossco-
untry čempiono titulą, yra 
laimėjęs kelias Lietuvos 
taures, Lietuvos crossco-
untry čempionato apdo-
vanojimus. Jis  tris kartus 
atstovavo Lietuvos rinktinę 
Nacijų varžybose keturračių 
klasėje.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Agresyvus 13-metis ligonis, vežamas į ligoninę, sužalojo Rokiškio pareigūnę
Pakeliui į Šiaulių ligoninę 

agresyvus 13-metis ligonis 
ėmė priešintis ir sužalojo 
Rokiškio pareigūnę.

Kaip pranešė Policijos de-
partamentas, rugsėjo 14 d. 
apie 14 val. Biržų r., kelyje 

Rokiškis-Biržai, lydint grei-
tosios medicinos pagalbos 
automobiliu į Šiaulių ligoninę 
agresyvų ligonį (gim. 2007 
m.), šis pradėjo elgtis dar 
agresyviau, aktyviais veiks-
mais priešintis ir pulti jį lydin-
čius asmenis.

Per incidentą buvo sužalota 
Panevėžio apskrities VPK Ro-
kiškio r. PK pareigūnė (gimusi 
1985 m.), kuri gydoma ambu-
latoriškai.

Panevėžio apskrities
 vyriausiojo policijos 
komisariato inform.

Vandens batutų parkas pateisino 80 proc. lūkesčių

Praėjusį ketvirtadienį, 
rugsėjo 10-ąją, buvo išardy-
tas Rokiškio ežere visą vasa-
rą veikęs batutų parkas. Ar 
pateisino jis lūkesčius?

„Išardėme. Patikėkite, 
buvo ką veikti“, – „Rokiš-
kio Sirenai“ komentavo Ro-
kiškio baseino direktorius 
Vitalijus Jocys, paklaustas 

apie vandens batutus. Kaip ir 
žadėta, jie veikė maždaug iki 
pusės rugsėjo. Vandens batu-
tų parko dalys sandėliuotos 
ir saugomos kitam sezonui. 
Ar investicija į tokią van-
dens pramogą patenkino lū-
kesčius? „Kokiais 80 proc.“, 
– sakė V. Jocys. O tai, kaip 
pirmajam sezonui, yra visai 
nebloga pradžia.

Dabar jau rokiškėnai 
laukiami visu tempu dir-
bančiame baseine. Pasak 
pašnekovo, kol kas dar kli-
entų srautai nėra tokie, ko-
kie džiugintų. „Laukiame, 
kada šiek tiek atvės orai. 
Tada žmonės ir plūstels į ba-
seiną“, – sakė V. Jocys.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Vietoj batutų parko beliko jo vietą žymintys plūdurai.
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BRYDĖS

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Kaip mylėti neproginį Rokiškį? Arba senos damos jubiliejus

Rokiškio miesto šven-
tė yra kasmetinis meilės 
savo miestui demonstravi-
mas privalomuoju būdu. 
Kasmet gyventojų mažė-
ja, problemos gilėja, užtat 
šventė vis ilgėja. Pamažu 
formuojasi taisyklė: šven-
tės programos ilgis atvirkš-
čiai proporcingas tam, ką 
turime švęsti.

Išorinis miesto vaizdas, 
kaip senos damos veidelis, 
išsirinkus tinkamą pudrą, lai-
kinai pagražėja: užmaskuo-
jamos raukšlės, pigmentinės 
dėmės. Tačiau išdavikės deta-
lės vis ima ir išduoda: sensta 
ir mažėja mūsų miestas. 

Mes džiaugiamės miesto 
briliantais, vadinamuoju trip-
tiku: bažnyčia, Nepriklau-
somybės aikšte, Rokiškio 
krašto muziejaus edvėmis. 
Pagaliau miestas pražydo 
gėlynais. Langines miesto 
svečiai laiko meno galerija 
po atviru dangumi. Tai dei-
mantų vėrinys ant raukšlėto 
ponios kaklo. Gražus tas vė-
rinys. Jei tik apdarai nebūtų 
skylėti. Kaip skylėtos mintys 
ir vėjų perpučiamos galvos. 

Pradžiai truputis skau-
džios statistikos. Ją gauti 
lengva ir paprasta: Lietuvos 
statistikos departamentas 
dukart per metus skelbia 
gyventojų skaičių šalies ra-
jonuose. Šių metų liepos 
1-osios duomenimis, mūsų 
rajone yra 27825 gyventojai. 
Palyginkime, 2017 m. buvo 
29980. Per trejus metus – 
minus du tūkstančiai. Rokiš-
kio rajone yra trys miestai: 
Rokiškis, Obeliai ir Pandė-
lys. Juose šiemet liepos 1-ąją 
gyveno 13188 gyventojai. O 
2017-aisiais: 14101. Skaičiai 
iškalbingi. Pasiimkime iš 
Lietuvos statistikos departa-
mento praėjusiojo mėnesio, 
2020 m. rugpjūčio, rodi-
klius: Rokiškio rajone gimė 
11-ka naujagimių, mirė 47 
asmenys. Minus 36 rajono 
gyventojai per mėnesį. 

Pažvelkime į kitą lentelę: 
kiekvienais metais pateikia-
mą Statistikos departamen-
to surinktą informaciją apie 

gyventojų skaičių ir amžių 
atskirose savivaldybėse. Šių 
metų pradžioje Rokiškyje 
buvo 11769 gyventojai, ki-
tuose dviejuose miestuose 
– Obeliuose ir Pandėlyje – 
atitinkamai 797 ir 715. 

O dabar apie galimybes 
keistis demografinei situaci-
jai (o kartu ir prognozė mūsų 
mylimo rajono švietimo įstai-
goms, kaip sakant, tuo pačiu). 
Iki vienerių metukų amžiaus 
grupėje mūsų rajone 2020 m. 
pradžioje buvo 175 mažyliai, 
iš jų 69 – Rokiškyje. Taigi, po 
septynerių metų, jei viskas 
bus gerai, švietimo sistema 
gaus 8-9 klases rajone, iš jų 
3 klases Rokiškio mieste. Po 
maždaug 20-24 metų darbo 
rinką rajone papildys 175 
specialistai (su sąlyga, kad 
jie liks Rokiškyje). Tuo tarpu 
dabar 24 m. amžiaus grupėje 
(maždaug tokiu metu daugu-
ma jaunuolių jau būna baigę 
bakalauro, magistro studijas, 
ir apsisprendžia, grįžti į savo 
gimtąjį miestą ar ne), turime 
348 asmenis. Gausiausia iki 
30 m. grupė yra 27-ečiai: jų 
rajone yra 425. Ir tai dar da-
bar garsiausiai skundžiamės, 
kad mūsų rajone nėra jauni-
mo?! O tai kaip verksime po 
24-erių metų, kai net poten-
cialo grįžti turės tik 175? O 
kiek iš jų grįš? Žinoma, gali-
ma tikėtis, kad mūsų miesto 
žmonių gretas papildys gyve-
nimo Rokiškyje ištroškę kitų 
rajonų žmonės. Tačiau prak-
tika rodo, kad jei žmogus ap-
sisprendžia grįžti į provinciją, 
tai jis paprastai grįžta į savo 
tėviškę. 

Mes kalbame: reikia pri-
traukti jaunimą. Mintis lo-
giška. Jaunimas yra miesto 
gyvybė. Tai jaunimas eina 
pažangos ir technologijų prie-
kyje, tai jaunimas gimdo vai-
kus. Šiemet rajone per pusę 
metų gimė 57 naujagimiai. 
Aš nežinau, kokios sirenos 
dabar turėtų kaukti rajono po-
litikų ir verslininkų galvose, 
išvydus šitą baisų demografi-
nį rodiklį. O ten... tyla. 

 Nors ne visai tyla. Jau ke-
letą metų mieste vis sklando 
idėja jaunus specialistus pri-
traukti jiems pastačius naują 
pastatą. Išvertus į visiems 
suprantamą kalbą, – kume-
tyną XXI a. kumečiams. Kad 
ir koks jis bebūtų modernus, 
kaip siūlo kai kurie politikai, 
tai viso labo XIX a. kume-
tyno ar XX a. sovietmečio 
bendrabučio atitikmuo.  XXI 
a., laisvės, inovacijų amžiuje 
mūsų į rajono lyderius preten-
duojantys žmonės mąsto XIX 
a. baudžiavos kategorijomis. 
Ir dar piktinasi, kad valstybė 

jų norų neremia. Tai kur mes 
ir mūsų miestas galime nueiti 
su tokiu protavimu?

Ar kuris nors mūsų kostiu-
muotas ponas bent pasivargi-
no paklausti savo darbuotojo, 
ar jis norėtų, kad jo vaikai 
grįžtų į gimtąjį miestą? Na, 
atsakyti galima ir diploma-
tiškai. Kur kas geriau meilę 
savo darbdaviui demonstruo-
tų, pavyzdžiui, darbuotojų di-
nastijos. O kiek tėvų šiandien 
norėtų, kad jų vaikas pakeistų 
juos darbo vietoje? Ir kiek 
tėvų savo vaiką su ašaromis 
maldauja: tu tik mokykis, 
kad nereiktų vargti taip, kaip 
vargstame mes. Jei kažkas 
mano, kad jaunuoliui yra la-
bai maloni perspektyva arti 
po 12 val. už netolimą mini-
maliai algą, tai tas žmogus 
yra tiesiog kvailas. 

Jaunimas nori dirbti. Gali 
ir sugeba, bent jau dauguma. 
Bet jie nori dirbti ir uždirb-
ti. Turėti savo namus, o ne 
pono. Savo, tokius, kokius 
nori, ir kur nori. Kas butą, 
kas namuką. Todėl ir rauna 
į užsienius aukoti savo jau-
nystės ir sveikatos. Paklaus-
kite, iš ko dygsta tie mieli 
namukai Rokiškio priemies-
čiuose? Kiek iš ten esančių 
žmonių papasakos ne darbo 
sėkmės Rokiškyje istoriją, o 
darbo sėkmės Norvegijoje, 
Danijoje, Švedijoje, Anglijo-
je, Airijoje?

Tą rodo ir kitas ne ma-
žiau svarbus rodiklis: kada 
žmogus bando kurti šeimą. 
Kuriant šeimą svarbu ne tik 
meilės amūrai, apie ausis 
plazdantys. Tą rodo ir vidu-
tinis besituokiančiųjų am-
žius. Panevėžio apskrityje 
pernai jis buvo 34,8 m. vy-
rams, ir 32,2 m. moterims. 
Vos prieš trisdešimt metų tai 
būtų senmergės ir senbernio 
santuoka, o dabar – norma-
lus amžius tuoktis. Tai rodo, 
kad šiandieninams žmonėms 
daug svarbiau nei jų sene-
liams ar tėvams yra tvirtas 
pagrindas po kojomis. 

Šeimai pirmaeilis uždavi-
nys yra turėti būstą. Ar dir-
bantysis, dviejų dirbančiųjų 
šeima, augindama, tarkime, 
vieną vaikelį, Rokiškyje gali 
sau leisti pasistatyti namą? Į 
šį klausimą vėlgi puikiai at-
sako mūsų Statistikos depar-
tamento tinklalapis. Taigi, 
jis rodo, kad šių metų antrąjį 
ketvirtį vidutinis neto (į ran-
kas) atlyginimas Rokiškio 
rajone buvo 747 Eur. Pagal 
šį rodiklį mūsų savivaldy-
bė šalyje buvo 29-a. 29-asis 
pasirinkimas. Kas įdomu, 
kad vidurkis ne visuomet at-
sipindi realią situaciją. Dar 

įdomiau būtų pamatyti atly-
ginimų Rokiškio rajone me-
dianą. O ji neatrodytų taip 
džiuginančiai. Taigi, imki-
me patį optimistinį variantą: 
abiems jauniems rokiškė-
nams nuskilo gauti vieno-
dai geras darbo vietas ir jie 
kartu uždirba 1500 Eur trims 
asmenims. Ar jie gali už to-
kią algą statytis namą? Kiek 
vaikų jie gali išlaikyti? Pagal 
mūsų rajono vidutinį darbo 
užmokestį, jei pirkti veteri-
narų rekomenduojamą, o ne 
pigiausią maistelį iš preky-
bos centro, dirbantis žmogus 
vargiai išlaikytų, dovanokite, 
katiną. O ką bekalbėti apie 
vaikus. Ką reiškia mūsų po-
litikams užduotas klausimas, 
kad tik 57 proc. namų ūkių 
turi trijų mėnesių atlyginimo 
dydžio santaupų? Tai reiškia, 
kad 43 proc. namų ūkių gy-
vena nuo algos iki algos. At-
sakykite man, mielieji ponai, 
kiek galima sutaupyti iš 747 
Eur? Ir kaip jaučiasi žmo-
gus, kuris dirbdamas neturi 
santaupų? Išversiu į žmonių 
kalbą: jei jam sugestų šaldy-
tuvas, tai būtų finansinė ka-
tastrofa. Tas žmogus jaučiasi 
nesaugus. O dirbdamas tik 
už pavalgymą, nematydamas 
tolesnių perspektyvų, jis jau-
čiasi vergu. Ar gali kurti ver-
gų visuomenė? Kaip sakoma 
populiariame anekdote, yra 
rūšių, kurios nelaisvėje ne-
sidaugina. Panašu, kad tokia 
rūšis yra ir rokiškėnai...

Štai jums ir visi atsaky-
mai. Akivaizdu, kad tik laiko 
klausimas, kad bent vienas iš 
šeimos narių turės susigun-
dyti didesniu darbo užmo-
kesčiu. O kur jį gauti? Atsa-
kymas aiškus. 

Nors rajono įmonės skun-
džiasi, kad nėra norinčiųjų 
dirbti, jau kuris laikas darbo 
skelbimų skiltyje dominuoja 
darbo užsienyje pasiūlymai. 
Atlyginimą nesunku pasi-
skaičiuoti: atmetus apgyven-
dinimo išlaidas, maždaug 
2-3 kartai didesnis nei Ro-
kiškyje. Akivaizdu, kad tik 
laiko klausimas, kai, papras-
tai, šeimos galva ims pakuo-
ti lagaminus. Ką tai reiškia 
Rokiškiui? Kaip sako mano 
geras bičiulis kunigas, no-
rint gyventi iki mirtis išskirs, 
svarbu tai, kad sutuoktiniai 
kiekvieną vakarą užmigtų ir 
rytą keltųsi kartu. Jei žmo-
gus savo šeimą mato kelis 
kartus per metus po savai-
tę ar dvi, du žmones jungęs 
ryšys pamažu ima silpti. Jie 
pajunta, kad išmoko gyventi 
vienas be kito. Sėkmės atve-
ju jis paskui save išsiveš ir 
žmoną bei vaikus. Nesėkmės 

atveju vyras pakelia sparnus, 
o namuose lieka žmona su 
mažais vaikais, jau su vienu 
vidutiniu darbo užmokes-
čiu ir mažais alimentais. Tai 
nepagražinta Rokiškio kas-
dienybė, kurios mūsų kosti-
umuotieji, gyvenantys savo 
stikliniuose burbulėliuose, 
nemato...

Jaunimą baido ne tik nedi-
deli atlyginimai. Dar baisiau 
už juos elementari nepagar-
ba, toksiški santykiai, vadovų 
autoritarizmas. Juk vos prieš 
penkerius metus baisiausias 
darbuotojas kai kuriems rajo-
no „verslininkams“ buvo tas, 
kuris grįžo iš užsienio. Tas, 
kuris įpratęs prie kitokio ben-
dravimo. Kuris savo darbda-
viui yra gerbiamas partneris, 
o ne durnius, kuriam iš Dievo 
malonės kliuvo „nuostabi“ 
darbo vieta po dvylika valan-
dų naktinės pamainos kenks-
mingomis sąlygomis už mi-
nimalų atlyginimą. Grįžę iš 
užsienio žmonės, mūsų jauni-
mas žino ne tik darbo skonį, 
bet ir pinigų vertę. Jie žino 
– pasaulis platus, jie nebenori 
po pokalbio su įmonės direk-
toriumi verkti ir saujomis ryti 
raminamuosius. Jie žino, kad 
gali ir turi kur eiti. Kur juos 
vertins, gerbs ir saugos.

Kai kiti skundžiasi, kad 
valstybė su 200 Eur pašal-
pa nukonkuravo juos darbo 
rinkoje, yra ir tokių rajono 
įmonių, kurios septinmyliais 
žingsniais juda į priekį, skina 
apdovanojimus. Ir jų žmonės 
nė už ką nepaliks nei savo 
įmonės, nei savojo miesto. 
Aš esu viena iš jų. Ne kartą 
gavau užuominų iš kolegų, 
kad norėtų mane matyti savo 
komandoje. O kam man tai? 
Aš dirbu augančiai įmonei, 
aš matau perspektyvas jai ir 
savo šeimai. Aš jau beveik 
ketverius metus turiu tokias 
darbo sąlygas, kurios dau-
geliui mano kolegų yra tik 
svajonė. Ir nuotolinis darbas, 
kuris daugeliui žiniasklai-
dos priemonių tapo dideliu 
iššūkiu, mums jau ketvirtus 
metus yra realybė. Pasitikė-
jimas darbuotoju, jam pato-
gios darbo sąlygos – ir re-
zultatai matyti plika akimi: 
mūsų nedidelė, bet darbšti, 
kūrybinga, veikli komanda 
neseniai džiaugėmės didžiu-
liais pasiekimais internetinė-
je sklaidoje. Sėkmės recep-
tas paprastas, tik daugeliui 
mūsų rajono vadovų dar 
nesuprantamas – tik laisvas 
žmogus gali kurti. 

O jaunimas yra laisvas. Ir 
mums teks pratintis prie to. Ir 
pradėti jį mylėti ne deklaraty-
viai, ne popierėliuose ir kon-

ferencijose. Kur mes galime 
nueiti su meilės jaunimui de-
klaravimu, kai iš visos ketu-
rių! dienų miesto šventės pro-
gramos išbraukiamas vienas 
vienintelis ten buvęs renginys 
jaunimui? Kalbėjausi su jo 
organizatoriais. Labai įskau-
dinti. Juk tai buvo vienintelė 
proga mūsų miesto jauniems 
žmonėms pabendrauti, pa-
šokti, pasilinksminti. Kiek 
tokių progų bėra? Ir vietų...

Ar mes mylime savo jau-
nus žmones? Ar jų ieškome? 
Ar juos įvertiname? Mūsų 
politikai, verslas dažnai net 
nežino, kur jų ieškoti. O jie 
daro didelius, reikšmingus ne 
tik mūsų miestui, bet ir Lie-
tuvai, pasauliui darbus. Štai 
net Šventajame rašte teigia-
ma: „Palaiminti taikdariai, jie 
bus vadinami Dievo vaikais“. 
Ir pirmadienį šiai garbingai 
misijai ir pareigai išlydėsime 
jaunąjį rokiškėną karį, Jung-
tinių tautų misijos taikdarį. Į 
tolimąjį Malį. Kuriame jau 
kartą plevėsavo, ir dabar, 
beje, plevėsuoja Rokiškio vė-
liava, nes ten trapią šios šalies 
ramybę jau saugo kitas karys 
rokiškėnas. Rokiškėnai buvo 
taikdariais visose misijose, 
kuriose dalyvavo Lietuvos 
kariuomenės Sausumos pa-
jėgos. Ar tai ne reikšmingas 
pasiekimas mūsų miestui? Ar 
mes neturime kuo didžiuotis? 
Ar neturime kuo didžiuotis, 
kai į mūsų rajoną pratyboms 
važiuoja NATO technika, 
dangų raižo „Black hawk“ 
sraigtasparniai? Pas bet ką 
jie nevažiuoja ir neskrenda. 
Ir čia kieno – ne mūsų rajo-
no žmonių, ne mūsų rajono 
jaunuolių – nuopelnas? Kiek 
tų, kurie verkia jaunimo, at-
ėjo į mūsų kuopą paklausti, 
ar iš visų rajono kampelių ir 
iš didmiesčių suvažiuojantis 
jaunimas nenorėtų tapti jų 
įmonės darbuotojais? 

Kiek jaunų žmonių, bai-
gusių aukštąsias mokyklas, 
šiandien varsto darbdavių 
duris? Lyg ir reikia to jauni-
mo, bet įdarbinti jį nėra kur... 
Ar kas nors iš Rokiškio įmo-
nių paskambino bent vienam 
prieš šešerius metus rajono 
mokyklas baigusiam dabarti-
niam magistrui: klausyk, mes 
siūlom tą, tą ir tą..., grįžk. Tai 
kam mes sau meluojame...

Todėl ir turime keturių 
dienų miesto šventę be vie-
tos jaunimui... Tuštėjančias 
galerijas po atviru dangumi... 
Tam kartui nupudruotą, ar-
chitektūros deimantų įrėmin-
tą beviltiškai susenusį vei-
dą. Kai bežiūrint į veidrodį 
suprantama, kad kiekvienas 
gimtadienis – jau jubiliejus...
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Perkančioji organizacija: Rokiškio ra-
jono savivaldybės administracija (kodas 
188772248, Respublikos g. 94, 42136 Ro-
kiškis).

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

butas; Juodupės miestelyje – 1 vieno kambario butas su 
visais komunaliniais patogumais. Butai su bendro nau-
dojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine), mediniuose 
ar karkasiniuose namuose bei butai, kurių nusidėvėjimas 
yra didesnis kaip 60 proc., nebus perkami.

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

pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba 
nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos apra-
šo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 
m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esa-
mų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba 
nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos apra-
šo patvirtinimo“.

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

Pirkimo dokumentus galima gauti Strateginio plana-
vimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyriuje, 414 kab., 
Respublikos g. 94, Rokiškyje, arba rasti internete adresu 
www.rokiskis.lt naujienų skiltyje.

Informacija teikiama tel. (8 458) 71 429, mob. 8 685 
63 379, el. paštu e.janciene@post.rokiskis.lt.

Paraiškos  pateikimo vieta: Strateginio planavimo, 
investicijų ir viešųjų pirkimų skyrius, 414 kab., Respubli-
kos g. 94, Rokiškyje.

Paraiškos  pateikimo terminas: iki 2020 m. rugsėjo 
28 d. 10.00 val.

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

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

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

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

Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai, vyks 
2020 m. rugsėjo 28 d. 10.30 val. Rokiškio rajono  savi-
valdybės administracijos 203 kab., Respublikos g. 94, 
Rokiškyje.

Užs. 1118

Politinė reklama

Miesto 521-ojo gimtadienio 
proga sveikinu visus Rokiškyje 
gyvenančius ir iš čia kilusius 
žmones. Rokiškį, nors ir nedidelį 
miestą, žino ne tik kiekvienas 
Lietuvos gyventojas – jis žinomas 
ir už Lietuvos ribų. Rokiškis 
garsus ne tik savo istorija ir 
nepaprasto grožio senaisiais 
statiniais. Kraštą garsina ir 
ilgamečiai tradiciniai, ir nauji 
kultūriniai renginiai – įžymusis 
teatro festivalis, prakartėlių 
muziejus, tapytų langinių gatvė.

Linkiu, kad Jūs ir Jūsų šeimos ir toliau kurtų gražią šio 
krašto sėkmės istoriją.

Nuoširdžiai Jūsų –
Lietuvos Respublikos Seimo narys Jonas JARUTIS

Brangūs rokiškėnai,

Politinė reklama. Apmokėta iš LVŽS rinkimų sąskaitos. 
Užsakymo Nr. 19

Rokiškėnai kariai savanoriai tarptautinėse pratybose 
Latvijoje ne tik garsino rajoną, bet ir nepamiršo kilnios pareigos

Krašto apsaugos savano-
rių pajėgų Vyčio apygardos 
5-osios rinktinės 506-osios 
pėstininkų kuopos kariai 
savanoriai (Krašto apsau-
gos savanorių pajėgų fa-
cebook paskyros nuotr.) 
savaitgalį dalyvavo tarp-
tautinėse pratybose Latvi-
joje „Zobens 2020“. Tai jau 
penktosios tokios pratybos, 
kuriose dalyvauja Lietuvos 
kariai savanoriai.

Vyčio apygardos 5-osios 
rinktinės 506-osios pėstininkų 
kuopos kariai savanoriai labai 
glaudžiai bendradarbiauja su 
Latvijos kariais savanoriais 
– Latvijos Zemersardzes ka-
riais. Kaimynai dažni svečiai 
ir mūsų rajone vykstančio-
se pratybose, ir mūsų kariai 
vyksta į bendrus mokymus 
kaimyninėje šalyje. 

Šįsyk 506-osios pėstininkų 
kuopos nariai, kartu su kaimy-
nais, gludino bendradarbiavi-
mo įvairiose gynybos srityse 
įgūdžius. Kaip rašoma Krašto 
apsaugos savanorių pajėgų 
facebook paskyroje, abiejų 
valstybių kariai mokėsi kartu 

„atremti hibridines grėsmes, 
vykdyti valstybės sienos su-
stiprinimą, objektų apsaugą, 
įrenginėti patikros punktus ir 
inžinerines užtvaras, bendra-
darbiauti su civiline valdžia 
malšinant riaušes ar kviečiant 
pagalbą. Veikdami Latvijos 
Respublikos teritorijoje kariai 
įgijo daugiau karinės patirties, 
tobulino informacijos perda-
vimo ir priėmimo įgūdžius 
pasienio zonoje, atlikdami 

diversinių grupių paiešką ir 
sulaikymo procedūras pade-
dant draugiškoms pajėgoms“. 
Be mūsiškių, šiose pratybose 
dar dalyvavo ir Žemaičių apy-
gardos 3-iosios rinktinės bei 
Prisikėlimo apygardos 6-osios 
rinktinės kariai.

Kaip visuomet, grįždami 
namo po aktyvių ir intensy-
vių pratybų, rokiškėnai ka-
riai užsuko pagerbti tų, kurių 
atminimą kruopščiai saugo 

Sulčių spaudėjų sezonas šiemet vėlesnis
Kaip ir didžiojoje Lietu-

vos dalyje, taip ir Rokiškio 
rajone uogų, daržovių ir vai-
sių derlius šiemet vėlesnis. 
Sulčių spaudyklos, esančios 
Kavoliškio kaime savininkė 
Vestina Jurkštienė sako, jog 
pernai obuolių derlius buvo 
mažesnis dėl šalnų, o apie 
šiųmetį derlių sunku pasa-
kyti, nes didelio antplūdžio 
spaudykloje kol kas nėra.

„Sulčių spaudimo sezoną 
jau pradėjome ir planuojame 
dirbti iki lapkričio mėnesio, 
o kaip bus – matysim. Šiuo 
metu antplūdžio nėra, daug 
darbo neturime ir viso spau-
dyklos pajėgumo neišnaudo-
jame. Galbūt po kokių poros 
savaičių ar kai prasidės šalnos 
ir žmonės pradės sandėliuoti 
daržoves, turėsim intensyves-

nio darbo. Iki šiol spaudėme 
nedaug obuolių sulčių. Šiemet 
gausesnis kriaušių derlius, to-
dėl nemažai pageidaujančių 
spausti kriaušių sultis. Kai pa-
sibaigs kriaušės, tuomet tiki-
mės sulaukti daugiau norinčių 
išsispausti ir obuolių sultis iš 

rudeninių veislių obuolių“ - 
sako V. Jurkštienė.

Paklausus apie sulčių spau-
dimo kainą, įmonės savininkė 
V. Jurkštienė sako, jog jos liko 
tokios pat, kaip ir pernai me-
tais ir paslaugų kainos kisti 
neturėtų.

Anot sulčių spaudyklos sa-
vininkės, žmonės į spaudyklą 
atveža ir kitokių vaisių, uogų, 
daržovių. Yra pageidaujančių 
spausti vynuogių sultis, obuo-
lių sultis maišo su moliūgais, 
morkomis.

Enrika PAVILONIENĖ

ir vertina. „Kiekvieną kartą-
vykdami iš pratybų Latvijoje 
mūsų kuopos kariai visada 
užsuka į Červonkos kapines, 
sutvarkyti kapų ir pagerbti 
Laisvės kovose kritusių karių 
savanorių atminimo“, – sakė 
506-osios pėstininkų kuopos 
vadas kapitonas Sergejus 
Afanasjevas. Ne išimtis ir 
šios pratybos.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

„Rokiškio Sirenoje“ – įdomi paskaita
Rugsėjo 21 d. 17 val. 

„Rokiškio Sirenos“ redak-
cijoje, Konferencijų salėje 
(Nepriklausomybės a. 12) 
rengiama vieša paskaita 
tema „Nacionalinis saugu-
mas ir visuomenės atsparu-
mas“. Lektorius – Lietuvos 
kariuomenės karininkas 
Tomas Balkus (nuotr.).

Paskaitoje kviečiami daly-
vauti visi, norintieji išsamiau 
susipažinti su šiandieniais iš-
šūkiais mūsų visuomenei, su 
kylančiomis grėsmėmis, su 

būdais, kuriais jos užkardomos. Taip pat ir vi-
suomenės ir atskirų jos narių vaidmeniu bei ga-
limybėmis prisidėti prie šalies saugumo. Ypač 
laukiami pedagogai, jaunimo organizacijų lyde-
riai bei nariai, kiti šalies ir visuomenės saugumui 
neabejingi žmonės.

Ši paskaita – jau antroji „Rokiškio Sirenoje“, 
rengiama šiomis pastaruoju metu itin aktualio-
mis temomis. Jos sulaukia nemenko rajono vi-
suomenės dėmesio. 

Šių paskaitų rengėjas – organizacija „Pilie-
tinio atsparumo iniciatyvos“, kuriai vadovauja 
mūsų kraštietis Tomas Kazulėnas, bei Vokietijos 
ambasada.

Kviečiame aktyviai dalyvauti paskaitoje.
Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

www.rokiskiosirena.lt
www.rokiskiosirena.lt
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Kandidatai į Seimo narius – apie šalies ir rajono problemas bei perspektyvas (II dalis)
„Rokiškio Sirena“ tęsia pokalbio su kandidatais į Seimo narius Sėlos rytinėje vienmandatėje rinkimų apygardoje publikavimą. Primename, kad pokalbio formatas buvo 
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ANTRASIS KLAUSI-
MAS

Dalia Janulienė, Naciona-
linis susivienijimas. 

Klausimas: Jūsų požiūris į 
neapmokestinamų pajamų dy-
džio didinimą?

– Kadangi dabar didžioji 
dalis žmonių, kurie dirba ir 
sudaro branduolį mūsų ekono-
mikoje, uždirba pakankamai 
neaukštus atlyginimus, gauna 
ne per didžiausius atlygius, to-
dėl skatinant jų pajamų dydį, 
aš manau, kad būtent šis nea-
pomokestinamų pajamų dydis 
dar galėtų būti padidintas. Nes 
nuo to tiktai žmonės gauna 
didesnius atlygius, kas, aišku, 
leidžia žmonėms truputį soli-
džiau, gal net ne solidžiau, bet 
nu šiek tiek geriau gyventi ir 
gauti didesnes pajamas. Tai aš 
už padidinimą. O kadangi jau 
ir šiuo metu įstatymas numa-
to, kurie gauna dideles paja-
mas, jiems netaikomas būtent 
tas mokestis, tai būtent šitą 
nuostatą išlaikyti.

Jonas Jarutis, Lietuvos 
valstiečių ir žaliųjų sąjun-
ga.

Klausimas: Kaip reikėtų 
reformuoti socialinę sistemą, 
kad nebūtų kuriamos pašalpų 
gavėjų dinastijos?

– Pirmiausia noriu pasakyt, 
kad šios kadencijos Seimas ir 
valdančioji dauguma, kurios 
pagrindas buvo Valstiečių ir 
žaliųjų sąjunga, visą tą lai-
kotarpį mažais žingsneliais 
ėjom prie to, kad būtų kiek 
įmanoma sumažintas santy-
kinis skurdas Lietuvoje. Tas 
skurdas sumažėjo maždaug 
6 procentais, per tą laikotarpį 
didėjo pensijos, žmonių paja-
mos augo, mažėjo atskirtis. 
Bet, deja, tenka pripažinti, 
kad dar apie 4 procentai mūsų 
visuomenės nesugeba savim 
pasirūpinti, todėl valstybės 
parama jiems yra būtina. Ži-
noma, sistema nėra tobula. Ją 
reikia reformuot, ir ne veltui 
kartais žmonės pripažįsta, 
kad užaugo pašalpinių armi-
ja, kad žmonės tingi dirbti, 
kad žmonėm neapsimoka 
dirbti dėl to, kad gauna dide-
les socialines išmokas. Drįstu 
abejot dėl didumo. Nes soci-
alinės išmokos yra pagrįstos 
bent jau minimaliu žmonių 
pragyvenimo lygiu ir jos to-
kios ir yra skiriamos. Vienas 
iš sprendimo būdų – many-
čiau, galėtų būti dar daugiau 
teisių atiduoti administruoti 
savivaldai. Man dirbant rajo-
no vadovu, prieš jau keliolika 
turbūt metų, prasidėjo disku-
sijos, kad socialines išmokas 

reikėtų atiduoti administruoti 
savivaldybėms. Vyriausybę 
reikėjo ilgai įtikinėti, iš pra-
džių buvo pilotinis projek-
tas, tris metus penkios savi-
valdybės tai darė. Po to, kai 
pasiteisino, visą tą socialinių 
išmokų mokėjimą atidavė 
savivaldybėms. Ir mano sa-
vivaldybė, Kupiškio rajono 
savivaldybė, kurioje aš tuo 
metu dirbau, tai per pirmus 
metus mes sutaupėm apie 20-
25 procentus socialinių išmo-
kų, nes arčiau žmogaus esan-
tis biurokratas, kuris vertina 
poreikį turėti, gauti tą socia-
linę išmoką, iš tikrųjų būdavo 
atliekamos apžiūros, įvertini-
mai, ir, dažniausiai, matyda-
mi žmonės, kad juos kritiškai 
vertina, net nesikreipdavo tų 
pašalpų. Nes nu kartais bū-
davo taip, kad tas bedarbis 
sąlyginai kabutėse, gerokai 
geriau gyvena už dirbantį 
visą savaitę ir gaunantį ne 
tokį didelį atlyginimą. Many-
čiau, dar vienas žingsnis, kas 
padėtų tikslingiau ir tiksliau 
skirti tas socialines išmokas, 
galėtų būti bedarbio pašalpos 
išmokėjimą atiduoti savival-
dybėms. Tai, kiek man teko 
susidurt ir kiek rodo praktika, 
visos didesnės problemos su 
kuriom valstybė nesusitvar-
ko, atidavus savivaldybėms, 
ta situacija gerokai pagerėja. 
Taip pat manau, kad ir šios 
kadencijos Seimas, ir turbūt 
ateinantis galvos apie tai, kad 
socialiniai darbuotojai, ypač 
dirbantys su socialinės rizi-
kos žmonėmis, kurie turintys 
neypatingai sveikų polinkių, 
būtų atidžiau vertinami, žiū-
rimi. Yra numatyta šitiems 
darbuotojams didinti atlygi-
nimus, kad ir jų motyvacija 
būtų susijusi su tuo. Tiesiog, 
mano manymu, žmonės pa-
šalpą turi užsidirbti. Gauti ją 
turi tie, kurie tiesiog negali: 

vaikai, neįgalūs žmonės ir 
kurie negali pagal savo svei-
katos būklę. 

Vidmantas Kanopa, So-
cialdemokratų partija.

Klausimas: Tyrimų duo-
menimis, tik 57 proc. šalies 
gyventojų turi sutaupę 3 mėn. 
atlyginimo rezervą. Likusieji 
gyvena nuo algos iki algos. 
Kaip manote, ar tai didelė 
problema? Kaip siūlote ją 
spręsti?

– Problema yra. Aš saky-
čiau, net ne trys mėnesiai, o 
iki pusė metų tai reikia su-
sitaupyt ir turėt, kaip sako, 
juodai dienai. Mano tėvų 
pavyzdžiu, žinau, būdami 
pensininkai, visada kapeiką 
prie kapeikos, litas prie lito, 
turėjo atskiras lentynytes, po-
dėlius, kad galėtų pataupyt. 
Anūkam dovana, juodai die-
nai, žino kasdienines išlaidas, 
ir visada rasdavo galimybes 
susitaupyt ir iš pensijos. Daž-
nai bendraujant su žmonėm 
mes matom, nusipirkau vie-
ną, kitą daiktą, pinigų nebėra. 
Kalbam: oj, galėjau apsieit 
ir be to. O kitas dalykas, yra 
žmonių, kurie paima greitų-
jų kreditų, auga procentai, ir 
nepagalvoja, kad juos reiks 
grąžint. Tada perkreditavimai 
ir taip toliau. Ir kiek kokių 
būna bėdų išsišaukia tos šei-
mos arba asmenys, kurie ne-
moka taupyt. Aš manau, yra 
ir bankuose šeimos ekspertai, 
pagrinde tai būtina švietėjiš-
kas darbas, padėt šeimom, 
kurie tai nesugeba taupyt. 
Turtingas ne tas, kuris daug 
uždirba, o tas, kuris sugeba 
skaičiuoti ir savo išlaidas. Tai 
manau, kad tai yra problema. 
Ir dar kartą noriu pasakyt, 
kadangi ir pats sąsajas turiu 
su savo įmone, su savo dar-
buotojais, pasitaiko ir tokių 
žmonių, kurie nesugeba pra-
gyvent nuo atlyginimo iki at-

lyginimo. Turbūt tiek...

Danielius Kuprys, Darbo 
partija.

– Klausimas: Kokie di-
džiausi šiandieninės Lietuvos 
politinės sistemos privalumai 
ir trūkumai?

Manau, kad Lietuva yra de-
mokratinė valstybė. Tai yra di-
džiausias privalumas. Kadan-
gi mes esame parlamentinė 
valstybė, ir parlamentą sudaro 
įvairios į parlamentą išrinktos 
partijos, manau, kad tai yra 
gerai. Tačiau buvo kažkada 
tai iškelta idėja, ir aukščiau-
sių valstybės vadovų noras 
padaryti Lietuvoje dvipartinę 
sistemą, galbūt tripartinę sis-
temą, tačiau demokratijoje tu-
rėtų būti daugiau. Ir ne tiktais 
dvi partijos, kaip Jungtinėse 
Amerikos Valstijose, turėtų 
eiti į rinkimus, kadangi kuo 
daugiau partijų, tuo daugiau 
žmonių yra atstovaujami. Tuo 
platesnis spektras yra atsto-
vaujamų santykių. Tačiau, 
kas Lietuvoje pastebima, tai 
yra tie trūkumai, kurie Lietu-
vos politinėje sistemoje yra 
akivaizdūs, pas mus partijos 
keičiasi. Jeigu būtų kažkoks 
stabilumas didesnis, tada būtų 
viskas tvarkoj. Tačiau tai, ką 
žmonės mato, kodėl nepasitiki 
parlamentu, yra elementaru. 
Ateina su viena partija, kaip 
sakant, politinės prostituci-
jos laikais, pakeičia partiją, 
pakeičia koalicijas, pakeičia 
pažiūras. Tai neturėtų būti 
toleruojama, ir tai neturėtų 
būti palaikoma. Jeigu rinkėjai 
išrenka į parlamentą, į Sei-
mą kažkokį žmogų, kažkokį 
atstovą tam tikros partijos, tas 
asmuo ir privalo pilnai laiky-
tis savo politinių pažiūrų, ir 
neužsiiminėti visokiais per-
bėgimais, persikėlimais. Kad 
žmogus būtų garantuotas, kad 
jeigu jis išrinko atstovą į Sei-

mą, jis ir bus tinkamai atsto-
vaujamas, jis nekeis pažiūrų. 
Aš manyčiau, Lietuvoje yra 
tokie trūkumai, ir tokie priva-
lumai. Ačiū. 

Raimundas Martinėlis, 
išsikėlė pats.

Klausimas: Ką manote 
apie idėją mokytojo specia-
lybę padaryti prestižine? Ar 
apskritai tai reikalinga? Ir ar 
tai įmanoma?

– Aš manau, kad mokytojo 
specialybė ir profesija tai ir 
dabar yra iš tų profesijų, ku-
rios tikrai pagarbos vertos, ir 
jos, tikrai nemanau, kad būtų 
kažkokios nuvertintos. Ta 
profesija tikrai yra labai reikš-
minga, nes yra, kaip sakyt, 
tas ugdymas ikimokyklinis, 
mokyklinis formuoja vaikų 
pasaulėžiūrą. Ir, manyčiau, 
kad mokytojo profesija yra, 
ir bus, ir turi būt prestižinė. Ir, 
manau, kad Seime sekančioj 
kadencijoj tikrai turėtų būt 
priimtas Nacionalinis susitari-
mas švietimo srityje, švietimo 
strategijoj, kurioj tikrai turė-
tų būt apibrėžta visi kriterijai 
dėl ugdymo, ir ikimokykli-
nio, mokyklinio, koleginio, 
universitetinio, ir mokytojo 
profesija ne tik tai, kad būtų 
atlyginimai didesni mokyto-
jams, kas yra tikrai, manau, 
privaloma, bet ir pagarba mo-
kytojams. O ta pagarba žiūrint 
dabar, aš manau, tikrai iš mo-
kinių, kurie mokėsi pas moky-
tojus, tikrai yra pakankama: 
visi mylim, gerbiam savo mo-
kytojus, juos prisimenam. Tai 
aš manau, kad mokytojai nėra 
ta profesija, kuri yra nuvertin-
ta. Aš manau, kad tikrai labai 
reikšminga, gera profesija, 
kuri ugdo jaunąją kartą, for-
muoja visuomenę, ir kaip tik 
tai susiję su daugeliu dalykų 
po to. Ir su ta pačia, tuo pačiu 
požiūriu į socialinius dalykus, 
į švietimą, sveikatą tų vaikų, 
ir į verslą, sakykime, nes ugdo 
visuomenę, ugdo asmeny-
bę. Tai manau, kad mokytojo 
profesija ir privalo, ir yra, ir 
turi būt pagarboj ir prestižinė. 
Ačiū.

Julius Panka, Krikščio-
nių sąjunga.

Klausimas: Per pusmetį 
Rokiškio rajone gimė 57 vai-
kai. Kokias išvadas iš to apie 
rajono situaciją ir perspekty-
vas galite padaryti?

– Iš tikrųjų nenorėčiau susi-
koncentruoti į konkretų vieną 
rajoną. Nes ar paimsim Ro-
kiškio rajoną, ar Kupiškio, ar 
Zarasų, ar netgi bet kurį kitą 
Lietuvos provincijos rajoną, 
situacija bus panaši. Vaikų 

gimsta stipriai per mažai, kad 
užtikrintų, na, demografinį 
augimą, kad užtikrintų tautos 
išlikimą. Ir tai yra labai skaudi 
ir rimta problema, todėl, kad 
nesvarbu, kiek mes dabar iš-
asfaltuosim kelių, kiek mes at-
restauruosim pastatų, kiek mes 
įrengsim infrastruktūros objek-
tų, jeigu po penkiasdešimties 
metų nebebus lietuvių, kurie 
tuo naudosis. Aš nenorėčiau, 
kad naudotųsi imigrantai iš 
trečiųjų šalių, nes vis dėlto šitą 
žemę jau daugiau kaip 9 tūks-
tančiai metų čia gyvena baltai, 
čia gyvena lietuviai, na, jeigu 
norim, galim pasakyt – sėliai. 
Tai iš tikrųjų tam reikėtų ir re-
gioninės politikos, tam reikėtų 
ir socialinės politikos. Matau 
dvi problemas: viena proble-
ma apskritai visai Lietuvai, tai 
reiškia, kad šeimos turi jaustis 
saugios. Jos turi jaustis saugios 
tiek socialiai, tiek darbo požiū-
riu, tiek teisiniu požiūriu. Ir tik 
tada, kai šeima jaučiasi saugi, 
ji gali sau leisti susilaukti dau-
giau vaikų. Kitas dalykas tai 
yra regionai. Regionuose tas 
nesaugumas ypač didelis. Dėl 
darbo vietų netvarumo, dėl 
darbo vietų, sakykim, stygiaus. 
Ir aš manau, kad čia į pagal-
bą gali ateiti centrinė valdžia, 
parlamentas, Seimas. Priimti 
tokius įstatymus, kartu su Vy-
riausybe derinant, kad darbo 
vietos būtų kuriamos, kad tik 
verslui būtų palengvinta kurti 
provincijoj darbo vietas. Tiek, 
sakykim, valstybės įstaigos, 
kur, sakykim, nebūtina būt sos-
tinėj, gali būt keliamos į regi-
onus. Dabar mes matom, val-
danti valdžia buvo pasižadėjus 
iškelti visą ministeriją, vieną, 
tiesa, tik ministeriją. Ir tai į 
Kauną. Deja, jiem nepavyko. 
Aš manau, kad turi ateiti tokia 
politinė valdžia, kuri ne tik kad 
į Kauną ministeriją iškeltų, bet, 
pavyzdžiui, kodėl gi negalėtų 
būti centrinio archyvo iškelti į 
Rokiškį ar Kupiškį. Sakykim, 
arba Sodros į Šiaulius? Arba 
mokesčių inspekcijos į Mari-
jampolę? Tai tikrai būtų, ypač 
dabar, kai mes po karantino, 
turim tokią patirtį su nuotoliniu 
darbu, tai būtų tikrai rimtas at-
gimimas regionams. O šiaip tai 
šeimoms reikia darželių infras-
truktūros, šeimoms reikia gy-
dytojų vaikų pediatrų, ir visos 
sistemos arti, šeimoms reikia 
stabilios, na, studijų politikos, 
kad žinotų jau tėvai, norėdami 
susilaukti vaikų, kad galės už-
auginti pilnavertį pilietį, pilna-
vertį žmogų, ir kad valstybė ne 
trukdys, ne kažkaip tai kaita-
lios ir apsunkins, o padės šitam 
sunkiam darbe. 

Į 6 psl.
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Nepriklausomas rajono laikraštis

Kandidatai į Seimo narius – apie šalies ir rajono problemas bei perspektyvas (II dalis)
Iš 5 p.
Irmantas Tarvydis, Lie-

tuvos Respublikos liberalų 
sąjūdis.

Klausimas: Kokia, Jūsų 
manymu, turėtų būti minima-
li alga, ir kodėl?

– Manau, kad šiuo mo-
mentu visi būtų patenkinti, 
jeigu ji būtų 700 kokie eurų 
Lietuvoj. Bet ką aš galiu 
pasakyti? Kaip tik mes tai 
padarysim, pabrangs paslau-
gos, pabrangs produkcija 
ir taip toliau. Yra šalių, kur 
minimali alga yra trys su 
puse tūkstančio, kai pašneki, 
kas ją gauna, sako kad jinai 
maža. Tai ir butų kainos, ir 
pragyvenimas, ir taip toliau 
kyla. Ekonomika susidėlio-
ja: ta minimali alga, kokia 
ji bebūtų, ji nebus didelė. 
Noriu ką pasakyt: nes viskas 
brangsta perskaičiuojant, ir 
realiai tos minimalios algos 
daugiausia gauna biudže-
tinių įstaigų, nu ta prasme, 
savivaldybės darbuotojai, 
ir net šalies, ta prasme, iš-
laikymas, administravimas 
brangsta. O tas atsiliepia į 
mokesčius. Ta prasme, vers-
lui didesni mokesčiai ir taip 
toliau. Ta prasme, tas algos 
pakėlimas, šiuo metu jei pa-
keltų, 700 turbūt būtų, visus 
tenkintų ir būtų visi paten-
kinti. Bet tai turbūt mėnesį, 
pusę metų truktų, o paskiau 
susikoreguotų kainos ir vėl 
ji būtų maža. Tai mano toks 
matymas. Tai tiek turbūt...

TREČIASIS KLAUSI-
MAS

Dalia Janulienė, Nacio-
nalinis susivienijimas. 

Klausimas: Kokią Rokiš-
kio viziją matote po penkerių 
metų?

– Labai puikus klausimas. 
Kuris stipriai koreliuojasi su 
mano dviem aptartais klausi-
mais.Tai, vis tik tai, Rokiš-
kio, kaip miesto, kaip rajono 
gyvenime penki metai nėra 
daug. Tačiau žiūrint į žmo-
nių gyvenimo aplinką, į ge-
rėjančią aplinką, tai manau, 
aš bent jau norėčiau, kad ma-
tyt pilnus pilnus darželius, 
užpildytas grupes, ir kad 
vėl darželiai, kurie buvo pa-
versti archyvais... Archyvus 
mes paieškotume kitoj vie-
toj. Darželiai vėl būtų pilni 
vaikų. Taip pat norėtųsi, kad 
pildant tą pirmąjį klausimą, 
ką skatinti, tai būtent skatin-
ti verslą, kuris steigtų darbo 
vietas, ir iš to žmonės galėtų 
gyvent. O šiaip mūsų rajonas 
yra be galo gražus, ir puošia 
jį ne gatvės, o žmonės. Tai iš 
tiesų ko reikėtų, kad grįžtų iš 
užsienio išvažiavę žmonės, 
kurtųsi čia, plėstųsi rajonas, 
pildytųsi nutolę kaimai, ka-
dangi žemės ūkis šiuo metu 
nėra prasčiausioje būklėje, 

gauna rėmimą. Žinoma, no-
rėtųsi, kad būtų sulyginta su 
Europos Sąjungos išmoko-
mis, bet iš plačiojo žemės 
ūkio galima gyvent. O jauni-
mas taip pat turi daug inova-
tyvių pasiūlymų, ir išradingi. 
Kurie grįžta, tiesiog randa 
savo nišas. Tai aš matyčiau 
po penkių metų iš tiesų dar 
stipriau klestintį Rokiškį, ir 
besišypsančius žmones. Tai 
yra malonu.

Jonas Jarutis, Lietuvos 
valstiečių ir žaliųjų sąjun-
ga.

Klausimas: Ar Jūs paten-
kintas Lietuvos universite-
tuose ruošiamų specialistų 
ugdymo kokybe?

– Geras klausimas. Kie-
kvienas į šitą klausimą ga-
lėtume atsakyti per savo pa-
tirties prizmę. Tai gal tiesiog 
aš ne per tą kalbėsiu. Tiesiog 
pasakysiu taip, kad mūsų 
universitetuose apie 50-57 
proc. visuomenės turi vie-
nokį ar kitokį aukštąjį išsi-
lavinimą. Mūsų universitetai 
ruošia įvairiausių: nuo fizi-
kos, biotechnologijos, medi-
cinos, astronomijos mokslų 
absolventus. Mūsų Vilniaus 
Universitetas yra tarp šimto 
geriausių Europos universi-
tetų, ir papuola į penkišim-
tuką geriausių pasaulio uni-
versitetų. Mūsų jaunuoliai, 
baigę mūsų universitetus, 
dalyvauja įvairiose tarptau-
tinėse programose, tokioj 
kaip kosminėj programoj, 
NASA, keletas lietuvaičių 
ten dirba, kuria įvairias sis-
temas, kurios skraido į kos-
mosą. Taip pat turbūt esam 
visi girdėję, kad lietuvaičiai 
yra sukūrę keletą Žemės 
palydovų, kurie sėkmingai 
testuojami ir bus panaudoti, 
ir karinėj technikoj, kas užti-
krins mūsų, galbūt, galų gale 
gynybą. Ir medicinos tikslam 
biotechnologijos ir biome-
dicinos moksle, taip pat yra 
žymių žmonių, galbūt aš da-
bar neišvardinsiu pavardžių, 
bet tikrai skaitom kiekvieną 
vos ne mėnesį, kad vieno-
kius ar kitokius pasiekimus 
mūsų, Lietuvos universitetų 
absolventai, žinoma, jie to-
liau mokosi galbūt ir užsie-
nyje, turi gerus pasiekimus ir 
atsiliepimus. O ką jau kalbėt 
apie puslaidininkių fiziką, 
kur Lietuvoj galbūt mažai 
kam žinoma, Lietuvoj ga-
minami tiksliausi pasaulio 
lazeriai ir įvairios techno-
logijos, vėlgi toms pačioms 
kosminėm programom. Taip 
kad manau, siekti tobulumo 
visada yra kur, bet pagal da-
bartinę situaciją... Žinoma, 
problematikos yra ir aukš-
tajame moksle, ir valdyme 
universitetų. Mes šioj kaden-
cijoj pabandėm šitą pradėti 
keisti, aš manau, kad tai bus 

daroma ir ateityje. Bet, ben-
drąja prasme, manau, kad 
suteikiamas universitetinis 
išsilavinimas Lietuvoje yra 
pakankamai aukšto lygio.  

Vidmantas Kanopa, So-
cialdemokratų partija.

Klausimas: Ką manote 
apie Lietuvos užsienio politi-
ką? Ką joje reikėtų išlaikyti 
ir ką keisti?

– Lietuva yra Europos Są-
jungos narė, tai didžiąja da-
limi mūsų užsienio politika 
priklauso nuo Europos Są-
jungos vertybių ir pozicijų. 
Aš pasisakau už labai gerus 
santykius su kitomis valsty-
bėmis, kurios neprieštarauja 
mūsų valstybės nepriklau-
somybei, saugumui. Mes 
gyvename ir turime gerus 
kaimynus Baltijos šalis, kur 
esminių takoskyrų nėra. Bet 
paskutiniai įvykiai Baltaru-
sijoje, taip pat šalti santy-
kiai su Rusija, tai, žinoma, 
reikalauja ir atskiros drąsios 
Lietuvos pozicijos. Nes san-
tykiai yra šalti. Nors ir maža 
mūsų šalis, bet Lietuva drą-
siai, ryžtingai pasisako šių 
šalių atžvilgiu. Ir maža šalis 
gali, ir yra saugi, kai mato-
me lyderystę, ir pasisakymą 
aktyvų saugumo klausimais. 

Danielius Kuprys, Dar-
bo partija.

Klausimas: Jūsų siūly-
mas: laisvai įsivežti darbo 
jėgą iš užsienio, ar susigrą-
žinti savuosius emigrantus?

– Manau, šį klausimą rei-
kėtų dar papildyti. Politikai 
jau daugelį metų kalba apie 
tai, kad reikėtų įsivežti kaž-
ką tai, galbūt nekvalifikuotos 
darbo jėgos trūkumas atsi-
randa ir panašiai, galbūt emi-
graciją reikėtų stabdyti. Aš 
manau: pirmiausia reikėtų 
atsisukti į savą žmogų. Pir-
miausia reikėtų atsisukti ir 
išlaikyti tuos žmones, kurie 
yra dar likę Lietuvoje. Ka-
dangi išliko ištikimiausieji, 
tie, kurie nori dirbti Lietuvos 
labui, dirbti Lietuvoje, čia 
auginti vaikus, oriai sulaukti 
senatvės, todėl primiausiai 
reikėtų žiūrėti į šiuos žmo-
nes. O jeigu grįžtant prie 
klausimo, ar laisvai įsivežti 
užsieniečius, ar išlaikyti kaž-
kokią emigracijos stabdymo 
bangą, manyčiau, kad šitoj 
vietoj reikėtų pirmiausiai, 
aš palaikau Darbo partijos 
programines nuostatas, kad 
reikėtų kurti darbo vietas, 
kurios skatintų ne tik vietos 
žmones dirbti Lietuvoje ir 
Lietuvos labui, tačiau ir su-
grįžti dalį emigrantų. Ypač 
kvalifikuotą darbo jėgą. Tuo 
tarpu, jeigu mes užtikrin-
sime sąlygas kvalifikuotai 
darbo jėgai dirbti oriai, ir 
gyventi oriai Lietuvoje, tuo 
tarpu mes galėsime nekva-

lifikuotą darbo jėgą, statant 
naujas gamyklas, kuriant 
naujas darbo vietas, įsivežti 
jau papildomai iš užsienio. 
Tuo tarpu pagrindinės nuos-
tatos Darbo partijos yra kurti 
darbo vietas, išlaikyti darbo 
vietas sukūrus kvalifikuotai 
darbo jėgai Lietuvoje. Ir aš 
manau, kad tiesiog moty-
vuoti žmones. Žmonės nėra 
kvaili, juos reikia motyvuoti 
pasilikti Lietuvoje, čia kurti 
savo gerbūvį. Ir, manau, tie 
patys emigrantai, kurie dar 
nėra įsitvirtinę užsienio ša-
lyse, jie su mielu noru grįš. 
Nes pakalbinus emigrantus, 
jie sako: jeigu mes gausime 
tas pačias sąlygas, jeigu mes 
gausime atlyginimą, kurį ga-
lėsime dirbti oriai, oriai au-
ginti vaikus, mes su mielu 
noru sugrįšim. Tuo tarpu, jei 
mums trūks nekvalifikuotos 
darbo jėgos, mes ją visada 
galėsim įsivežti. Tiek bal-
tarusiai, tiek ukrainiečiai, 
tiek tie patys kinai, jie visa-
da galės atvykti. Tačiau mes 
pirmiausiai turime užtikrinti 
darbo vietas gyventojams ir 
Lietuvos piliečiams. Ačiū.

Raimundas Martinėlis, 
išsikėlė pats.

Klausimas: Kiek, Jūsų 
manymu, turi uždirbti žmo-
gus, kad jis pasiliktų Rokiš-
kio rajone?

– Aš manau, kad, iš tikrų-
jų, kad pasiliktų Rokiškio 
rajone, tikrai ne pagrindinis 
dalykas yra darbo užmokes-
tis, bet, aš manau, kad tai 
yra gerbūvis, infrastruktūra 
rajono, kiekvienas jaunas 
žmogus, ieškodamas darbo, 
rajone žiūri, iš tikrųjų, koks 
yra verslas, kokios yra ga-
limybės darbo vietai, koks 
yra, sakykim, jo vaikam 
infrastruktūra: darželiai, iki-
mokyklinis ugdymas, moky-
klos, medicinos įstaigų lygis. 
Iš tikrųjų, koks aptarnavimas 
būtų. Tai pagrindiniai daly-
kai, kurie aktualiausi žmo-
gui. Tai aš manau, kad tai yra 
gerbūvis, infrastruktūra rajo-
no, darbo vieta, kaip jau mi-
nėjau, vaikų išsilavinimas, 
kas yra labai svarbu. O pra-
gyvenimo lygis Rokiškyje 
ar kažkuriame tai iš regionų, 
rajonų  yra tikrai mažesnis, 
negu didmiesčiuose, tai ti-
krai ir butų nuomos kainos, 
ir pragyvenimas šiek tiek 
pigesnis yra. Bet aš manau, 
kad pagrindinis dalykas, iš 
tikrųjų, yra infrastruktūra, 
gerbūvis, rekreacija. Iš tikrų-
jų, kaip jis gali savo laisva-
laikį leisti, pas mus Rokiš-
kyje yra tikrai ir kultūrinis 
gyvenimas labai aktyvus, ir 
tiek teatrų festivalis, ir pats 
Rokiškis, kaip kultūros sos-
tinė Lietuvos, dabar, saky-
kime, Juodupė kaip mažoji 
Lietuvos kultūros sostinė, 

tai yra tikrai pakankamai 
daug galimybių žmogui ir 
praleist laiką, ir su šeima. 
Tai aš manau, kad pagrindi-
niai dalykai tie, o Rokiškyje 
yra tikrai pakankamai stipri 
ir švietimo sistema, ir kul-
tūra, ir sveikatos apsaugos 
sistema. Tai, manau, kad tai 
yra pagrindiniai dalykai, kad 
žmonės grįžtų, ir, svarbiau-
sia, kad turėtų darbo vietą. 
Tai reikia, kad būtų skatina-
mas ir verslas. Tai yra labai 
svarbu. Ačiū.

Julius Panka, Krikščio-
nių sąjunga.

Klausimas: Kai kurios 
politinės jėgos siūlo disku-
sijas dėl narkotinių kanapių 
įteisinimo. Kokia Jūsų nuo-
monė?

– Iš tikrųjų man šis klau-
simas skamba gana žiauriai. 
Nes dirbu socialiniam sekto-
riuj, ir matau tragedijas žmo-
nių, tragedijas šeimų, kurios 
kenčia būtent nuo priklau-
somybių. Tai tiek alkoholis, 
tiek narkotikai. Ir man labai 
keista, ir kartu liūdna, kad 
Lietuvoj yra tokių politinių 
jėgų, kurie savo politinį ka-
pitalą, savo politinę reklamą 
stato ant žmonių kančių, ant 
mirties kultūros. Ir, iš tikrų-
jų, XXI amžiuj susiduria dvi 
tokios ideologijos: gyvybės 
kultūra ir mirties kultūra. Ir 
tos pačios partijos, kurios 
kalba apie narkotinių kana-
pių įteisinimą, jos kalba ir 
apie eutanazijos įteisinimą, 
išžudant žmones, kurie su-
laukia garbingo amžiaus, 
ir jau nebegali savim pasi-
rūpint. Jie kalba apie viso-
kių vienalyčių šeimų vaikų 
įsivaikinimą, sakykim, for-
muojant vaikui nuo pat ma-
žumės iškrypėlišką kultūrą, 
jie kalba apie abortus kaip 
apie įprastą, paprastą daly-
ką. Ir daugybę kitų dalykų, 
kurie priklauso tai vadina-
majai mirties kultūrai. Tiek 
aš, tiek mano atstovaujama 
Krikščionių sąjunga tikrai 
nepasisako už tokius daly-
kus. Bet, jeigu konkrečiai 
kalbant apie narkotines ka-
napes, jos turėtų būti lygiai 
taip pat naudojamos, kaip 
ir morfinas medicinoje. Ta 
prasme, kai žmogui jau yra 
diagnozė, kai tikrai yra ke-
tvirta vėžio stadija ar pana-
šiai, kai jau yra leidžiamas 
morfinas, kad nuslopinti 
skausmus, tikrai, aš manau, 
kad kanapės narkotinės ne-
bus tas dalykas, kuris bus 
baisiau už morfiną. O galbūt 
kažkam palengvins? Bet, aš 
kaip supratau klausimą, mes 
kalbam apie tai, kaip visuo-
menei. Na, kaip cigaretes 
kioske, ar prekybos centre 
galima būtų nusipirkti, tai 
tikrai ne. Ir tikrai, aš manau, 
kad aš ir mano atstovaujama 

partija atstovauja tą gyvybės 
kultūrą. Ir tikrai mes nepasi-
sakysim už jokių, sakykim, 
mirties kultūros dalykų lega-
lizavimą, skatinimą ar įteisi-
nimą Lietuvoje.

Irmantas Tarvydis, Lie-
tuvos Respublikos liberalų 
sąjūdis.

Klausimas: Ar šalies sa-
vivaldybės pajėgios spręsti 
švietimo problemas, ar jos 
turi būti sprendžiamos vals-
tybiniu lygmeniu?

Aš manau, daug turi ga-
limybių savivaldybės spręst 
šitas problemas. Tik, aišku, 
labai priklauso nuo to, ko-
kia ateina komanda: koks 
meras, koks išsilavinimas, 
koks mentalitetas ir taip to-
liau, koks supratimas. Teko 
dalyvaut abiturientų išleis-
tuvėse Kaune, tai, sakykim, 
atėjo Kauno meras, tie, kas 
gavo dešimtukus, gavo pre-
mijas, olimpiadų laimėtojai 
gavo premijas. Visi buvo pa-
tenkinti. Lyginant Rokiškio, 
sakykim, Kamajų mokyklos 
Matmintinio komanda turi 
važiuot į pasaulio čempi-
onatą, nėra pinigų. Tai, ta 
prasme, labai skirtingi su-
pratimai, vieni, ta prasme, 
prioritetą turi, kiti kitus pri-
oritetus, ir taip toliau. Bet, 
aš manau, kad vis tiek Lie-
tuvos tikslas turėtų būt. Mes 
neišlyginsim tų merų ten iš-
silavinimo, supratimo ir taip 
toliau, tai turi būt tas lygini-
mas per valstybinį sektorių. 
Tai yra iš viršaus nuleidžia-
ma ir, ta prasme, užtikrina-
mas, ta prasme, išsilavinimo 
lygis, tam tikro, nu, standar-
to, kuris yra priimtas Lie-
tuvoj. Negali būt, kad jeigu 
Kaune mokaisi, tai aukštesnį 
gavai kažkokį išsilavinimą, 
jeigu Rokišky – mažesnį. 
Tai prieisim prie to, kad, ko 
gero, iš Rokiškio niekas ne-
galės įstot, nu, jeigu čia pas 
mum lygis neatitiks, įstot į 
aukštąsias, o ten, sakykim, 
Kaunas, Vilnius okupuos 
aukštųjų mokyklų suolus. Ir 
taip toliau. Tai tikslas, ma-
nau, valstybės turėtų būti už-
tikrint tą, nu, lygį vienodą, ar 
Kaune, ar Vilniuj, ar Rokišky 
ir taip toliau. Bet gali saviva-
dybės tą spręst. Tik, sakau, 
daug lieka tada laisvės ir, ta 
prasme, nu, aišku, galima iš 
to turėt ir naudos kaip rajo-
nui, Rokiškiui ar Kupiškiui, 
jeigu sukurt aukštesnį lygį 
negu Kaunas, Vilnius suku-
ria. Tai gal galėtų atvažiuot 
ir daugiau jaunimo su vai-
kais, dėl to, kad aukštesnis 
lygis, mokslo lygis čia yra. 
Bet, aišku, turi būt specialis-
tai tam tikro lygio, vadovai, 
ir taip toliau. Čia galima pa-
fantazuot. Ačiū.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ



7 psl.  2020-09-18

Nepriklausomas rajono laikraštis

Miesto gimtadienis – proga prisiminti ir išnykusią Rokiškio miesto istoriją
Šį savaitgalį minėsime 

521-ąjį Rokiškio miesto 
gimtadienį. Tačiau jame 
nebus tų, kurie daugelį 
amžių prisidėjo prie mūsų 
miesto ir valstybės raidos. 
Simboliška, kad daugelį 
amžių Lietuvos miestų ir 
miestelių neatsiejama dali-
mi buvusios žydų bendruo-
menės nebuvo pamirštos. 
Apie jas vertingų žinių, 
progų palyginimams ir ap-
mąstymams suteikė Rokiš-
kio krašto muziejaus kon-
ferencija „Mes esame čia“.

Svarbi proga 
susirinkti tyrinėtojams
Lietuvos miestų ir mieste-

lių istorija neatsiejama nuo 
ten ištisus amžius gyvenusių 
žydų bendruomenių. Pasak 
Rokiškio krašto muziejaus 
Istorijos skyriaus vedėjo 
Giedriaus Kujelio, miestuo-
se ir miesteliuose šios ben-
druomenės žmonės papras-
tai sudarydavo kiek daugiau, 
nei pusę gyventojų. Taigi, 
istorikams svarbu ir įdomu 
suskaičiuoti tos sunaikintos 
bendruomenės pėdsakus, 
kaip dalį savo miestų isto-
rijos ir savasties. O juk ta 
istorija tokia įvairialypė: iš 
mažų Lietuvos provincijos 
miestelių kreivų gatvelių 
vedanti į plačiuosius pasau-
linės politikos vandenis.

Ši istorija svarbi ir iš 
mūsų krašto kilusiems litva-
kams. Todėl nenuostabu, kad 
konferenciją aplankė Rokiš-
kio krašto bičiuliai Aldona 
ir Philip S. Shapiro. Ponas 
Philip dabar dienas leidžia 
Lietuvos archyvuose. Vis-
kas prasidėjo nuo, tarytum, 
nekalto prašymo: parengti 
trumpą pranešimą apie Tel-
šių krašto žydų istoriją. Tas 
„trumpai“ entuziastingo ty-
rinėtojo žinių, užsispyrimo 
dėka virsta didele knyga. Jau 
nebe tik ape Telšių, bet apie 
visos Lietuvos didžiosios 
kunigaikštystės žydų istori-
ją. Jų bendruomenių raidą, 
teisinio statuso pokyčius 
Lietuvos didžiosios kuni-
gaikštystės dokumentuose. 
Ph. Shapiro į konferenciją 
atvežė parodyti didžiulės ap-
imties tekstą. „Čia tik vienas 
būsimosios knygos skyrius“, 
– sakė jis.

Kadangi ši šeima ketina 
Lietuvoje užsibūti ilgėliau, 
jie savo laisvą laiką skirs 
ne pramogoms ar poilsiui. 
O darbui šalies archyvuose, 
po kruopelytę dėliojant pra-
rastąją šios unikalios ben-
druomenės istoriją. O prie 
Ph. Shapiro jau su prašymais 
pagelbėti rikiavosi istorikai. 
Mat tarpukario Lietuvoje 
kurį laiką veikė Žydų reika-
lų ministerija. Jos archyvas 
(visas ar bent labai didele 
dalimi) – išlikęs. Jame būtų 

tiek vertingų duomenų apie 
Rokiškio, Kupiškio ir kitų 
Aukštaitijos miestų žydų 
bendruomenių kasdienybę. 
Tik va bėda – dauguma do-
kumentų parašyti hebrajiš-
kai. Nors dokumentai pama-
žu verčiami į lietuvių kalbą, 
tačiau tai labai sudėtingas, 
imlus laikui ir žmogiškie-
siems ištekliams, tikriau-
siai dar ne vieną dešimtme-
tį truksiantis darbas. O Ph. 
Shapiro siūlo savo pagalbą: 
jei istorikai pasakytų, kokių 
žinių jiems reikia, į kokius 
klausimus jie bando atsakyti 
savo tyrimais, jis paieškotų 
reikiamų dokumentų ir juos 
išverstų. Tai kur kas daugiau, 

nei simbolinis mandagumo 
gestas: tai iš tiesų neįkaino-
jamos vertės pagalba tyri-
nėtojams. Kuri ilgainiui virs 
naujais svariais tyrimais. 

Konferencija svarbi ir da-
bar jau nebegausiai Lietuvos 
žydų bendruomenei. Pasi-
klausyti pranešimų atvyko 
Panevėžio žydų bendruome-
nės pirmininkas Genadijus 
Kofmanas. Jis pranešėjus 
apdovanojo kalendoriais, o 
muziejininkams įteikė savo 
tradicinę dovaną – pasivai-
šinti macų. 

Pranešimuose gausu 
panašumų ir skirtumų
Pradėdamas konferenciją, 

istorikas G. Kujelis teigė, 
kad Lietuvos žydų istorija 
daugiausia pasakojama per 
Holokausto prizmę. Tačiau, 
kad ir kokia siaubinga būtų 
ši tragedija, yra ir šios ben-
druomenės istorija iki jos, 
didžiulis indėlis į Lietuvos 
ekonomiką, kultūrą, mies-
tų ir miestelių raidą. Net-
gi Vilniaus Gaonas, vienas 
garsiausių rabinų, Toros ty-
rinėtojas, kurio metus šie-
met minime, turi sąsajų su 
Rokiškiu. Rabinas Šmuelis 
Aba Sniegas yra jo propro-
proanūkas.

Zarasų miesto žydų is-
toriją pasakojo šio miesto 
muziejaus direktorė Ilona 
Vaitkevičienė. Ji demonstra-
vo senąsias fotografijas, kaip 
kito miestelis, kaip žydai davė 
ženklų postūmį jo raidai, kai 
buvo caro valdžios pakviesti 
jame apsigyventi. Įdomu, kad 
iki XIX a. pradžios tai buvo 
netipiška gyvenvietė: čia gy-
veno tik viena žydų šeima. Po 
1835 m., kai caras Nikolajus 
I išleido įsaką, kviečiantį žy-
dus kurtis mažai apgyvendin-
tose vietovėse (į jas pateko 
ir Zarasai), skyrė šeimoms 
žemės, suteikė finansinę pa-
ramą, mokestinių lengvatų, 
miestelyje ėmė kurtis šios 
tautos žmonės. 

Kupiškio etnografijos 

muziejaus istorikė Aušra 
Jonušytė ne tik pasakojo 
šio krašto žydų istoriją. Ji 
atsivežė dvi savo parengtas 
knygas, apie žydų bendruo-
menės paveldą, šios tautos 
architektūrinį palikimą. Ji 
prasitarė ir apie tai, kad žy-
diškasis paveldas bus gaivi-
namas, šios tautos istorija 
Kupiškyje bus pasakojama 
ir per kulinarinį paveldą: is-
torikė ruošia apie tai knygą, 
kurioje bus galima rasti ne-
mažai autentiškų žydų virtu-
vės receptų. O ir įdomybių 
Kupiškio istorijoje būta: štai 
egzotiška kolonialinių pre-
kių krautuvėlė, į kurią atke-
liaudavo įvairūs prieskoniai 
bei daiktai iš tolimiausių pa-
saulio kampelių. O kur dar 
gebėjimai šokiruoti ir links-
minti liaudį, kai Kupiškio 
turtuolis į darbą važiuodavo 
vieninteliu miestelyje trak-
toriumi, dideliam smalsuo-
lių džiaugsmui. Apie tai, kad 
šios veiklios tautos dėka jau 
tarpukariu elektros energijos 
dėka buvo apšviečiamos ne 
tik Kupiškio gatvės, bet ji 
pasiekė ir kai kuriuos neto-
limus kaimus.

O štai Pasvalio rajono 
savivaldybės paveldosaugi-
ninkas Gražvydas Balčiū-
naitis daug dėmesio skyrė 
išlikusiai vaizdinei medžia-
gai apie Pasvalio krašto žy-
dus. Apie jų politinę, eko-
nominę veiklą. Jautriomis 
nuotraukomis su mažyliais 
poilsiavietėje, kurioje jie 
leido vasaras. Ir ten pat 1941 
m. vasarą buvo nužudyti...

O štai vienos kraupios 
žmogžudystės Pušaloto 
miestelyje istorija tapo di-
delės politinės asmenybės 
istorija. Kas gi nežino Izra-
elio kario ir politiko Jehudo 
Barako? O Pušalotas mena 
didžiulę tragediją: 1912 m. 
apiplėšimo metu buvo nužu-
dyta jauna žydų šeima: Frida 
ir Ruvimas Brogai. Liko du 
mažyliai berniukai, kuriuos 
užaugino senelė. Vėliau J. 
Barako tėvas išvyko į Izrae-

lį, čia sukūrė šeimą. Pasikei-
tė ir šeimos pavardė. J. Ba-
rakas tapo Izraelio ministru 
pirmininku, vėliau gynybos 
ministru. 

G. Balčiūnaitis detaliai 
parodė, kad ir dabar Pasva-
lyje saugomas žydų pavel-
das. Išlikusiuose pastatuose 
naujieji savininkai saugo ti-
pines šių pastatų detales. 

Giedriaus Kujelio prane-
šimas buvo taip pat imlus ir 
informatyvus. Apie Rokiškio 
politikus, religijos veikėjus, 
karius, apie visuomenines 
organizacijas, verslo įmo-
nes. Apie turtingą ir gausią 
istoriją, kurios svarbius as-
pektus Rokiškio krašto mu-
ziejus išleido atskira knyga.

Ruvino Būno premija – 
Jurbarko merui
Po konferencijos metas 

kitam svarbiam susibūrimui. 
Iškilmingam Ruvino Būno, 
žydų jaunuolio, kilusio iš 
Pasubatės kaimo, ir vos aš-
tuoniolikmečio padėjusio 
galvą Laisvės kovose, gar-
siajame Giedraičių mūšyje, 
atminimo įamžinimui skirtos 
premijos teikimui. Eilinio 
savanorio R. Būno premija 
skiriama už Nepriklausomos 
Lietuvos tautinių mažumų 
istorijos ir kultūros paveldo 
tyrinėjimus, jų sklaidą visuo-
menėje, už veiklą įtvirtinant 
daugiakultūrės įvairovės su-
vokimą, už idėjų, brandinan-
čių visuomenės pilietiškumą 
ir toleranciją, įgyvendinimą. 
Ši premija teikiama trečiąjį 
kartą. 2016 m. jos laurea-
te tapo Molėtų krašto mu-
ziejaus direktorei Viktorija 
Kazlienė, o 2018 m. – aso-
ciacijos „Rokiškio teatras“ 
režisierė Neringa Danienė.

Trečioji premija atiteko 
Jurbarko merui Skirmantui 
Mockevičiui. Jo šeimos is-
torija glaudžiai susijusi su 
žydų bendruomenės istorija: 
dėdė, žinomo skulptoriaus 
Vinco Grybo mokinys, kar-
tu su skulptoriumi taip pat 
pateko į vedamų sušaudyti 
žydų grupę, tačiau buvo iš-
gelbėtas. O skulptorius V. 
Grybas buvo sušaudytas. S. 
Mockevičius ir pats asme-
niškai daug dėmesio skiria 
žydų bendruomenės atmini-
mo įamžinimui. O paminklui 
Jurbarko centre statyti sutel-
kė gausią įvairių tautų, patir-
čių žmonių bendruomenę. Ir 
dabar miestas gali didžiuo-
tis pasaulinio lygio Izraelio 
skulptoriaus sukurtu įspū-
dingu kūriniu, įamžinančiu 
ir čia gyvenusių žydų, ir juos 
gelbėjusių lietuvių vardus...

R. Būno premiją įsteigė 
organizacija „Prisimenant 
Litvakus, Inc“, atstovaujama 
Philip S. Shapiro (JAV).

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Ruvino Būno premijos teikimo akimirka (iš kairės) premijos steigėjų organizacijos „Prisimenant Litvakus, Inc“, 
vienas įkūrėjų Philip S. Shapiro su žmona Aldona, premijos laureatas Jurbarko meras Skirmantas Mockevičius, 
Rokiškio krašto muziejaus direktorė Nijolė Šniokienė bei rajono meras Ramūnas Godeliauskas. 

Panevėžio žydų bendruomenės vadovas Genadijus Kofmanas pasakojo, 
kad apskrityje yra per 70 Holokausto aukų kapaviečių. Jis pabrėžė, kad visi, 
saugantys jų atminimą bei istoriją, atlieka didžiulį ir kilnų darbą.
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Rugsėjo 20 d.,sekmadienį,  11.00 val. vyks pamal-
dos Bobriškio sentikių cerkvėje

2020 m. rugsėjo 24 d. Rokiškyje, Laisvės g. 19
Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Rokiškio 

skyriuje pradeda veikti
MEDŽIOKLĖS TROFĖJŲ 
KOLEKCIJOS PARODA.

Lankymo laikas:
Ketvirtadienis – penktadienis 10.00 – 18.00 val.
Informacija teikiama tel. +370 458 31512, 
+370 615 44586

Rugpjūčio pradžioje 
dvylika teptuko meistrų 
ėmėsi gaivinti seniausias, 
laiko ir vėjų, lietaus, saulės 
nugairintas langines. Jos 
netrukus papuoš Respu-
blikos gatvės namus, o kol 
kas rokiškėnai turi puikią 
progą jomis pasigrožėti iš 
arčiau.

„Jau 16-asis pleneras, jau 
16 metų renkasi dailininkai 
į langinių tapymo plenerus. 
Ryškios, lengvos, baltiškais, 
liaudiškais ar moderniais or-
namentais išpieštos, tapytos 
langinės puošia Rokiškio 
miesto veidą ir kviečia ne-
skubriu žingsniu pasivaikš-
čioti miesto gatvėmis, ieškant 
pasislėpusių meno kūrinių. 

Seniausios langinės, vei-
kiamos saulės, lietaus, šalčio, 
išbluko, todėl nuspręsta jas 

Neprabėkit pro šalį, pasigrožėkite restauruotomis langinėmis

restauruoti, t.y., atnaujinti, 
perpiešti. Langinių „restaura-
torių“ plenero organizatorius 
– visuomeninė organizacija 
„Tyzenhauzų paveldas“. Lan-
ginių restauravime dalyvavo 
ir profesionalūs dailininkai ir 
mėgėjai – iš viso 12 teptuko 

meistrų. Langinės atgimė ar 
buvo nutapytos naujai ir, kaip 
jau įprasta, bus parodytos 
miestelėnams ir svečiams per 
Rokiškio miesto gimtadienį. 
Rugsėjo 18-20 dienomis prie 
Rokiškio krašto muziejaus 
pietinės oficinos bus ekspo-

nuojamos šių metų plenero 
metu tapytos langinės“ – taip 
rokiškėnus grožėtis langinė-
mis kviečia Rokiškio turizmo 
ir tradicinių amatų informaci-
jos centras.

„Rokiškio Sirenos“
inform.

Akibrokštas jaunimui: vienintelis renginys, 
kuris išbrauktas – jų ilgai ruošta ir ilgai laukta 
elektroninės muzikos šventė

Rugsėjo 15-ąją Ekstre-
malių situacijų komisijos 
posėdyje buvo svarstyta, 
ką daryti su Rokiško 521-
ojo gimtadienio renginiais. 
Mat rajone pastaruoju metu 
gausėja susirgimų covid-19. 
Buvo rastas „saliamoniš-
kas“ sprendimas: renginių 
neatšaukti, tačiau apriboti 
jų laiką: iki 22 val. Įdomu 
tai, kad šis ribojimas palietė 
tik vieną renginį: jaunimo 
elektroninės muzikos šventę. 

Saugumo sumetimai 
ar diskriminacija?
Rajono savivaldybės 

administracijos direktorius 
Andrius Burnickas, po Eks-
tremalių situacijų komisijos 
posėdžio taip komentavo 
sprendimą riboti renginių 
laiką – tai susiję su noru už-
tikrinti didesnį saugumą. O 
štai renginio organizatoriai 
ne juokais supyko: juk tik jų 
vienų renginys papuolė po 
komisijos draudimu. Visi kiti 
renginiai, kaip buvo, taip ir 
liko: ir koncertai, ir parodos.  
Tiesa, su švelnia rekomen-
dacija: nedaryti atidarymų, 
uždarymų, kad nesukvies-
ti vienu metu didelio pulko 
žmonių.

Ir taip nebuvo kur eit, 
o dabar tai jau išvis?
Jaunieji rokiškėnai dar ban-

dė gelbėti savo renginį. Kaip 
„Rokiškio Sirenai“ pasakojo 
vienas organizatorių, Dovy-
das Trumpa, tai buvo vienin-
telis renginys keturių dienų 
miesto gimtadienio šventėje, 
kuris buvo skirtas jauniesiems 
rokiškėnams. Buvo pikta dėl 
nesuteiktos galimybės argu-
mentuotai paaiškinti jo svar-
bą. Tačiau laiko skaudintis ne-

buvo: iš pradžių dar bandyta 
renginį gelbėti. Jaunimas suti-
ko šokti elektroninės muzikos 
sukūryje tik iki 22 val., bandė 
rasti savo renginiui naują vie-
tą. Tačiau greitai suprato, kad 
ir jie, ir jų pastangos terūpi tik 
jiems patiems...

Todėl rugsėjo 16-osios va-
karą renginio „Vox siletii“ 
paskyroje pavadinimas buvo 
užbrauktas. Elektroninės mu-
zikos šventė atidėta iki geres-
nių laikų. 

Po šia žinia jaunieji rokiš-
kėnai ėmė rašyti komentarus. 
Vienas jų: „Ir taip nuobodūs 
gimtadieniai Rokiškio.. savi-
valdybė nesugeba kažką įdo-
maus suorganizuot“.

Ką mano patys 
organizatoriai?
Vienas renginio organiza-

torių, D. Trumpa savo face-
book paskyroje išplatino tokį 
pranešimą: „VOX Silentii 
Renginys, kuris būtų sutrau-
kęs elektronikos melomanus 
iš įvairių Lietuvos kampelių.

Renginys, kuriam buvom 
numatę visas apsaugos prie-
mones - dezinfekcinį skystį, 
privalomą kaukių dėvėjimą, 
dalyvių registraciją, atvirą er-
dvę, prižiūrinčią apsaugą.

Įvykis, apie kurį būtų šne-
kėję ne tik Aldona iš Kauno 
gatvės ar Egidijus iš Kama-
jų. Mes kalbam apie naują, 
dar nepatirtą ir sparčiai plin-
tančią kultūrinę ir muzikinę 
emociją, kuri vakarų šalyse 
eksponentiškai skinasi kelią 
į didžiąsias scenas ir sėkmin-
gai pretenduoja į kultūrinių 
bei meninių fondų skirstomas 
pinigines lėšas. Valstybiniu 
mastu.

Kalbu apie kultūrines nau-
joves, moderniojo meno muzi-
kinę atšaką, naują, futuristinį 
renginio konceptą ir apskritai 
apie ateitį, kuriai, akivaizdu, 
Rokiškis dar nėra pasiruošęs.

Mes, kaip renginio organi-
zatoriai, net nebuvom kviesti į 
dialogą dėl viruso prevencijos 
renginio metu. Buvo priim-
tas vienašališkas, kvepiantis 

išankstinėmis nuostatomis 
sprendimas - drausti. Kam rei-
kalinga prevencija, kai galima 
tiesiog uždrausti? Vieniems 
valdantiesiems tai jaunimo 
šokiai, kitiems eilinė diskote-
ka. Na, o šeštadienį sėkmingai 
vyksiantis POP ASORTI Su 
Karina Krysko ir Jeronimu 
Miliumi tai ne tik grandiozinis 
šou, bet ir renginys, kuriam 
viruso grėsmė ir jokie draudi-
mai negalioja.

Rokiškyje gera, o ir pama-
žu augantis vietinio jaunimo 
susidomėjimas elektroninės 
muzikos kultūra nuteikia po-
zityviai. Ne pasaulio pabaiga, 
į „aikštelę“ dar išbėgsim, ne 
kartą“. 

Kaip dera mandagiems 
žmonėms, D. Trumpa pasida-
lino likusių miesto gimtadie-
nio renginių programa: „Da-
linuosi keturių dienų Rokiškio 
jubiliejinio 521 festivalio pro-
grama, galbūt čia pavyks at-
rasti kažką naujo?“

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Jau šiandien Rokiškio futbolo klubas 
pradeda kovas B divizione

Įpusėjo Panevėžio apskrities futbolo federacijos 8x8 fut-
bolo pirmenybės. Po nesėkme 0:3 pasibaigusių rungtynių na-
mie su Panevėžio  „Atomo“ komanda mūsiškai futbolininkai 
reguliariajame pirmenybių sezone užėmė   septintąją vietą.  
Kelialapius į A divizioną iškovojo tik pirmosios šešios koman-
dos. Tad rokiškėnai  kovas tęs B divizione. Pirmosios rungty-
nės su  „SK Stop“ vyks jau šiandien, rugsėjo 18-ąją, išvykoje, 
Panevėžyje.

Norint patekti į A divizioną, paskutinėse reguliaraus sezono 
rungtynėse rokiškėnams būtinai reikėjo pergalės. Ir ne prieš bet 
ką, o prieš pačius lyderius – „Atomo“ futbolininkus. Rokiškėnai 
žaidė ne tik prieš varžovus, bet ir prieš gerai pažįstamus bičiulius: 
kai kurie „Atomo“ žaidėjai anksčiau talkino mūsų klubui. Tačiau 
šįkart panevėžiečiai nuolaidų bičiuliams nedarė ir namo parsivežė 
užtikrintą pergalę 3:0. Šias rungtynes tiesiogiai transliavo „Rokiš-
kio Sirena“.

Taigi, B divizione rokiškėnai varžysis su Panevėžio futbolo 
akademijos U-16 ir U-19 komandomis, „SK Stop“, „FK Uliūnai“ 
ir „FK Fokusas“. Tik su FK „Uliūnai“ mūsų žaidėjai dar nebuvo 
susitikę: dėl to, kad varžovai neatvyko, mūsiškiams buvo skirta 
techninė pergalė. Taigi, dabar dar bus progos išbandyti jėgas.

O Rokiškyje artimiausios šių pirmenybių rungtynės vyks spa-
lio 2-ąją. Numatytas susitikimas su Panevėžio futbolo akademi-
jos devyniolikmečių ekipa.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
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2020 m. rugsėjo 25 d. (penktadie-
nį) 10 val. savivaldybės I aukšto salėje 
vyks Rokiškio rajono savivaldybės ta-
rybos posėdis.

Tarybos posėdžio darbotvarkė skel-
biama interneto svetainėje www.rokis-

kis.lt (žr. ,,Naujienos“).
Užs. 1131

AUGALAI

• Beicuotą, kvietrugių sėklą 
MELOMAN. Tel. 8 602 53 232. 
Rokiškis
• Pašarinius kviečius, miežius.  
Tel. 8 627 34 750. Rokiškis
• Rugius, tinkančius sėklai 
(išvalyti). Kaina sutartinė.  
Tel. 8 618 33 568. Rokiškis

BALDAI

• Mažai naudotą sofą- lovą. 
Matmenys 2.24x1.020x0,805. 
Miegama dalis 1,6x2.04.  
Tel. 8 682 58 696. Rokiškis
• Vaikišką lovą su čiužiniu. Labai 
geros būklės. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 620 31 920. Rokiškis
• Sofą-lovą ir 2 fotelius. Baldai 
išvalyti, švarūs. Kaina derinama. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 644 49 927. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau bet kokio darbo Pandėlyje 
ir aplink. Turiu traktorininko 
darbo patirties, turiu Tr1 ir 
Tr2 kategorijos traktorininko 
pažymėjimą Turiu darbo miške 
patirties, tvarkau aplinką, pjaunu 
malkas. Tel. 8 624 53 501.  
Rokiškis
• Ieškau darbo, turiu vairuotojo 
pažymėjimą. Tel. 8 695 28 930. 
Rokiškis
• 52m., pareigingas, sąžiningas 
vyras ieško darbo. Galiu dirbti 
naktimis, šiaip lanksčiu grafiku. Pas 
ūkininkus bei miške nesiūlyti.  
Tel. 8 607 01 199. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Darbui Aukštakalniuose ieškome 
autokrautuvo vairuotojo. Darbas: 
produkcijos išvežimas į sandėlį, 
vilkikų krovimas. Atlyginimas nuo 
700 Eur neatskaičius mokesčių.  
Tel. 8 626 31 878. Rokiškis
• Ramundas GM, UAB reikalingas 
(-a) padėklų kalimo staklių 
operatorius (-ė). Darbo vieta - 
Panemunėlio gel. stotis, Rokiškio 
raj. Iš Rokiškio darbuotojai 
vežami įmonės transportu. Darbo 
užmokestis – nuo 607 Eur iki apie 
876 Eur neatskaičius mokesčių.  
Tel. 8 612 26 202. Rokiškis
• Ieškau fasado specialistų. Kaina 
derinama vietoje. Viso 1600 
kv. m. Atsiskaitymas kas dvi 
savaites. Reikalingi apdailininkai. 
Darbas Vilniuje, apgyvendinsiu. 

Darbas ilgam. Tik mokantiems ir 
suprantatiems darbą. Kaina 2500 
Eur. Tel. 8 604 74 745.  
Rokiškis
• Ramundas GM, UAB reikalingas 
(-a) lentelių rūšiuotojas (-a). Darbo 
vieta - Dirbtuvių g. 13, Obeliai, 
Rokiškio r. Darbas pamaininis. 
Iš Rokiškio darbuotojai vežami 
Įmonės transportu. Darbo 
užmokestis neatskaičius mokesčių 
– nuo 607 Eur iki 859 Eur.  
Tel. 8 612 26 202. Rokiškis
• UAB Daivida ieško kasininkės 
- buhalterės. Būtinas buhalterinis 
išsilavinimas. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 686 94 750. Rokiškis
• Ūkyje ieškomas ūkio darbininkas 
ir melžėja. Suteikiamas 
apgyvendinimas. Išsamesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 615 34 570. Rokiškis
• Ieškau žmogaus, kuris galėtų 
suskaldyti malkas. Galiu pasimti iš 
namų o po darbo parvežti.  
Tel. 8 680 49 599. Rokiškis
• Reikalingas žmogus, galintis 
sumūryti rūsį iš akmenų.  
Tel. 8 698 13 122. Rokiškis
• Reikalingas plataus profilio 
statybininkas. Tel. 8 665 09 282. 
Rokiškis
• Skubiai reikalingi pardavėjai 
darbui prekybos centre, Helle 
mieste, Vokietijoje. Darbo 
užmokestis 13 Eur/val (bruto). 
Darbo valandų skaičius: 32 val./
sav (130 val./mėn.). Atlyginimas 
mokamas kas mėnesį. Kaina 1600 
Eur. Tel. 8 629 97 089.  
Rokiškis
• Autobuso vairavimas, pagal 
numatytą grafiką; Ilgalaikis darbo 
pasiūlymas. Darbo užmokestis 
12,60 Eur/val. + PRIEDAI. 
Darbo valandų skaičius: 40 val., 
galimi viršvalandžiai (vidurkis 
apie 185-190 val. per mėn.). 
Apgyvendinimas – nemokamas 
pirmus 3 mėn. Kaina 2000 Eur.  
Tel. 8 611 45 080.  
Rokiškis

PASLAUGOS

Lietuvos ūkis 
šiemet augs

Bankas „Luminor“ pro-
gnozuoja, jog Lietuvos eko-
nomika vienintelė iš Bal-
tijos valstybių šiais metais 
išvengs nuosmukio dėl CO-
VID-19 pandemijos krizės.

Anot „Luminor“ analiti-
kų, Lietuva šiemet sukurs 0,2 
proc. didesnį nei pernai ben-
drąjį vidaus produktą (BVP).

Latvijos ūkiui pranašau-
jamas 4,8 proc., Estijos – 4,6 
proc. nuosmukis.

Prognozuojama, kad kitą-
met Lietuvos ekonomika ūg-
tels 4,4 proc., Latvijos – taip 
pat 4,4 proc., Estijos – 4,2 
procento.

BNS inform.
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Vežame žemę, 
gruntą. 

Tel. (8-677) 78512

Žemės kasimo darbai 
mini ekskavatoriumi. 

• Medžių genėjimas, žolės 

pjovimas, krūmų pjovimas, 
gyvatvorių formavimas, medžių 
kirtimas, malkų ruošimas, lapų 
grėbimas, obuolių surinkimas 
ir išvežimas, žemės dirbimas, 
greideriavimas. Taip pat vežu 
mėšlą. Tel. 8 605 26 260.  
Rokiškis
• Vežu mėšlą. Tel. 8 605 26 260. 
Rokiškis
• Atlieku visus santechnikos 
darbus. Katilinių, šildomų 
grindų, radiatorių montavimas, 
vandentiekio ir kanalizacijos 
pajungimas. Tel. 8 655 58 706. 
Rokiškis
• Plastikiniai langai. Šveicariška 
garantija - 50 metų, maloniai 
nustebins! Taip pat siūlome 
pakeliamus garažo vartus, stogo 
langus, šarvuotas duris, roletus, 
tinklelius nuo vabzdžių. www.
manonamukas.lt, +370 616 46655. 
Tel. 8 640 22 992. Rokiškis
• Remontuoju skalbimo mašinas, 
dujines virykles. Atvykstu į namus. 
Tel. 8 675 18 613. Rokiškis

PERKA

• Pirkčiau garažą prie konservų 
gamyklos, Perkūno g.  
Tel. 8 604 86 441. Rokiškis

• Pirkčiau 3-4 kambarių butą 
Rokiškyje. Tel. 8 604 86 441. 
Rokiškis
• Perkame visus traktorius ir jų 
padargus. Automobilių supirkimas. 
Atsiskaitome ir sutvarkome visus 
dokumentus vietoje. Dirbame ir 
savaitgaliais. Tel. 8 623 25 605. 
Rokiškis
• Pirkčiau vieno kambario butą. 
Tel. 8 696 73 882. Rokiškis
• Pirksiu metalinį garažą nusikelti. 
Tel. 8 698 13 122. Rokiškis
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Laisvės g.13 m m Vilkikų DAF, MB, SCANIA,
 MAN, VOLVO remontas;
m m Žemės ūkio technikos remontas;
m m Statybinės technikos remontas
 ir kompiuterinė diagnostika;
m m DPF ir Adblue sistemų remontas.
m m Galios didinimas.
m m Eksploataciniai skysčiai,
 atsarginės dalys, alyvos 
visai technikai.

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

• Pirksiu naudotas silikatines, 
molines plytas; naudotas betonines 
laiptų pakopas, varžas.  
Tel. 8 698 13 122. Rokiškis
• Pirksiu rastinę klėtį ar namą 
nusikelti. Tel. 8 698 13 122. 
Rokiškis
• Pirksiu sausuolio rąstus. 
 Tel. 8 698 13 122. Rokiškis

KITA

• Pigiai parduodu malkas rąsteliais, 
kaladėmis ir skaldytas. Baltalksnis, 
beržas. Tel. 8 699 03 637.  
Rokiškis
• Dujinį pistoletą Valtro, 
lygiavamzdį šautuvą Izh, graižtvinį 
šautuvą Bars. Tel. 8 614 86 750. 
Rokiškis
• Stogo bagažinę su skersiniais. 
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Miltus gyvuliams šerti. Atvežu. 
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis
• Storesnę, metalinę statinę kurui. 
200 l. Tel. 8 615 55 734.  
Rokiškis
• Naujus bičių avilius.  
Tel. 8 615 55 734. Rokiškis
• Sausas, pušines, suskaldytas 
malkas. Supjautos po 40 cm. Kaina 
23 Eur. Tel. 8 685 30 693.  
Rokiškis
• Bityną su 10 šeimų, paruoštų 
žiemojimui ir vagonėlį.  
Tel. 8 618 33 452. Rokiškis
• Įvairių matmenų pjautą medieną. 
Tel. 8 618 33 452. Rokiškis
• Ketaus radiatorius. 8-10-12 
sekcijų, 1 sekcijos kaina 3 Eur.  
Tel. 8 646 09 860. Rokiškis
• 3 kub. m cisterną. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Naują ketaus vonią ir radiatorius. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Paruoštus sienojus pirčiai.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis

• Žieminius česnakus. 2.5 Eur/kg. 
Tel. 8 687 83 712. Rokiškis
• Nedidelį kiekį sienininės, 
kamštinės dangos.  
Tel. 8 614 61 230. Rokiškis
• Naudotas trinkeles.  
Tel. 8 614 61 230. Rokiškis
• Didelius lauko akmenis.  
Tel. 8 614 61 230. Rokiškis
• Žirnius. Tel. 8 601 92 716. 
Kupiškis
• Lygiavamzdį šautuvą IZH 54, 
12*70. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 686 91 017. Rokiškis
• Graižtvinį šautuvą Mauser 98, 
kalibras 3006 sprigfield. Mažai 
naudotas, geros būklės.  
Tel. 8 686 91 017. Rokiškis
• Kopūstų pjaustyklę. Kaina 18 Eur. 
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Įvairias lapuočių malkas, 3 m 
ilgio. Atvežame miškovežiu.  
Tel. 8 604 84 051. Rokiškis
• Stiklinius indus vynui ar sultims, 
stiklainius 0,5, 0,75, 1 ir 3 litrų. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis

• Malkas. Skaldytos, mažais 
kiekiais. Atvežu. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Būdą mažam šuniui.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Webasto eberspacher 
autonominius šildytuvus. Naudoti. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 622 27 286. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

• 3 kambarių, šviesų butą 
Kavoliškyje. 71,08 kv.m., 
kambariai nepereinami, erdvi 
virtuvė, balkonas. Pirmas aukštas, 
yra 9 kv. m rūsys. šildymas 
dujomis. Butui reikia remonto. 
Kaina 13500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Namą Obeliuose. Yra sodelis, 

šulinys, prie namo nedidelis 
priestatas, 29 a.ž žemės aplink 
namą. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 609 88 296. Rokiškis
• 9 a sodo sklypą Rokiškio 
miesto ribose. Mažai kaimynų, 
kraštinis sklypas, prie miško, 
sukeltas juodžemiu, tinka pirtelės 
ar gyvenamo namo statybai. 
Matavimai jau atlikti.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Garažą-vagonėlį ant rogių. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 687 16 351. 
Rokiškis
• 8 ha žemės sklypą, Jūžintų sen. 

Kaina 12500 Eur.  
Tel. 8 687 16 351. Rokiškis
• Namą nugriauti.  
Tel. 8 650 97 026. Rokiškis
• Sodybą Slabados kaime.  
Tel. 8 618 33 452. Rokiškis
• Pandėlyje, Liepų g. 17 namą su 
ūkiniais pastatais, garažu. Kaina 
6000 Eur. Tel. 8 646 90 708. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Bajoruose, 
pirmasis aukštas, plastikiniai 
langai, šarvo durys. Butui priklauso 
rūsys, sandėlys, tvartas.  
Tel. 8 686 30 843. Rokiškis
• Pusę namo su 9 a žemės sklypu 
Rokiškyje, Laukupio gatvėje. 
Pakeistas stogas, plastikiniai langai, 
ūkiniai pastatai, galimybė įsivesti 
vandentiekį ir kanalizaciją, sklypas 
aptvertas, atskiras įėjimas. Kaina 
derinama. Kaina 15000 Eur.  
Tel. 8 687 27 796. Rokiškis
• Vilniuje išsimokėtinai, 1 
kambario butą. Kaina 59000 Eur. 
Tel. 8 686 67 112. Vilnius
• Sodybą. Panemunėlio gelž. st., 
labai geroje vietoje, pigiai, galima 
eiti ir gyventi, Yra namas, ūkiniai 
pastatai, pirtis, 28 a žemės.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Mūrinį, gyvenamąjį namą su 8 a 
žemės sklypu, Rokiškyje.  
Tel. 8 652 98 228. Rokiškis
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19 06:00 Himnas

06:02 Daiktų istorijos
06:55 Išpažinimai
07:25 Rikas, Oskaras ir 
vaiduokliai
09:00 Labas rytas, Lietuva
11:45 Kai banginiai ir 
vėžliai rodo mums kelią
12:40 Stichinio gaisro 
analizė
13:30 Jaunasis 
Montalbanas. Septyni 
pirmadieniai
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Žinios
18:00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės
18:30 Vakaras su Edita
19:30 Stilius
20:30 Panorama

21:00 Dainuok su manim
23:15 Per tave vienos bėdos! 
01:05 Džeisonas Bornas
03:05 Daina Mijai
04:35 Kai banginiai ir vėžliai rodo 
mums kelią
05:30 Ekologiška

05:15 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai 
06:30 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:00 Žvaigždžių karai. Sukilėliai 
07:30 Supermergaitės 
08:00 Kitsy 
08:30 Virtuvės istorijos 
09:00 Gardu Gardu 
10:00 Tėvų darželis 
10:30 Būk sveikas! 
11:00 Penkių žvaigždučių būstas 
11:30 Būk profesionalas
12:00 Neregėtas baltųjų lokių 
gyvenimas
13:05 Asteriksas. Stebuklingojo 

gėrimo paslaptis
14:50 Armijoje
16:45 Ekstrasensų mūšis 
18:30 TV3 žinios 
19:30 galvOK
21:00 Mano meilė karantinas
22:05 Nudegęs
22:18 Nudegęs
00:10 Paktas
01:50 Idealus pabėgimas
03:30 Armijoje
05:05 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai

06:25 Stivenas Visata 
07:10 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas 
07:35 Ogis ir tarakonai
07:55 Monstrai prieš ateivius 
08:25 Tomo ir Džerio šou 
08:55 Vasaros stovyklos sala 
09:25 Tinginių miestelis 
09:50 Kiškių mokykla

11:20 Spaidervikų kronikos
13:10 Ponas Bynas
13:45 Kaubojės istorija
15:50 Robinas Hudas. 
Vyrai su triko
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Didysis kačių pabėgimas
21:15 Kamanė
23:35 Ūsuotasis ponas Mordekajus
01:35 Kurskas

06:00 Augintinių talentų šou 
07:00 Pričiupom! 
07:30 Juodasis sąrašas
08:30 Pričiupom! 
09:00 Sveikatos kodas
10:00 Lietuvos Hipokratas
10:30 Diena laukinėje gamtoje
11:30 Pričiupom! 
12:00 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai
12:55 Gordono Ramzio virtuvės 

košmarai. Revizija
14:00 Pragaro virtuvė 
15:00 Reali mistika 
16:00 Pavojingi kaimynai
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Rytas - Juventus. Tiesioginė 
transliacija
19:30 Jūrų pėstininkai
20:30 Juodasis sąrašas
21:30 Pagrobimas
23:25 Pjūklas 5
01:15 Merginų kovos

07.00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu”
07.20 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje“ 
07.55 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
09.00 „Bušido ringas“
09.30 Kaip gyveni? Ačiū, Vilniuje
09.45 Keliauk su reporteriu
10.00 Vantos lapas

10.30 Pagaliau savaitgalis
11.00 Grilio skanėstai
12.00 „Netikėtas teisingumas“
14.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
16.00 Žinios
16.30 Pinigų karta
17.00 Gyvenimas
18.00 Žinios
18.30 Pagaliau savaitgalis
19.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi
20.00 Žinios
20.30 „Tas beprotiškas rusiškas 
pasaulis“
22.30 Žinios
23.00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00.00 Grilio skanėstai
01.00 „Netikėtas teisingumas“ 
02.50 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
04.20 Laikykitės ten. Pokalbiai
05.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi
05.40 Vantos lapas
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0 06:00 Himnas
06:02 Nacionalinė 
ekspedicija
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis
08:00 Gyventi kaime gera
08:30 Ryto suktinis  
su Zita Kelmickaite
09:00 Hanso Kristiano 
Anderseno pasakos. 
Kiauliaganys 
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Gamina vaikai
12:00 Mėlynoji planeta 2
12:55 Viduriniųjų Rytų 
gamta
13:50 Mis Marpl. 
Žmogžudystė klebonijoje
15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Bloga mergaitė

17:00 Piniginės reikalai
17:30 Žinios
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“
21:30 Tapatybės vagilė
23:30 Kino žvaigždžių alėja. 
Nakties paukščiai
01:10 Auksinis protas
02:30 Per tave vienos bėdos! 
04:15 Kūrybingumo mokykla
04:25 Mis Marpl. Žmogžudystė 
klebonijoje

05:05 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai 
07:00 Žvaigždžių karai.  
Sukilėliai 
07:30 Supermergaitės
08:00 Kitsy 
08:30 Svajonių ūkis 
09:00 Sveikata.lt 
09:30 La Maistas 

09:30 Tinginių miestelis 
09:55 Princesė Gulbė. Karališki 
šnipų nuotykiai
11:30 Miss XL
13:45 Policijos akademija 3.  
Vėl apmokymuose
15:25 Mano mama ir  
mūsų kūdikiai
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Kaukės
22:00 Karštas plienas
00:15 Omaras
02:25 Kamanė

06:30 Lietuvos galiūnų 
čempionatas III etapas. Kražiai
07:30 Juodasis sąrašas
08:30 Tauro ragas
09:00 Tarptautinis galiūnų turnyras 
“Europos taurė 2020”. Elektrėnai
10:00 Augintinių talentų šou 
10:30 Diena laukinėje gamtoje
11:30 Pričiupom! 
12:00 Velniški Stivo Ostino 

išbandymai 
12:55 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai 
14:00 Pragaro virtuvė 
15:00 Reali mistika 
16:00 Pavojingi kaimynai 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Žalgiris - Šiauliai. Tiesioginė 
transliacija
19:30 Jūrų pėstininkai
20:30 Juodasis sąrašas
21:30 Legendų biuras
22:40 Sūnus paklydėlis
23:40 Fargo
01:40 Pagrobimas
03:10 Pjūklas 5

06.00 „Tas beprotiškas rusiškas 
pasaulis“
08.00 Pinigų karta
08.30 Kaimo akademija
09.00 Kryptys LT
09.30 Kaip gyveni? Ačiū, Vilniuje
09.45 Keliauk su reporteriu
10.00 Krepšinio pasaulyje  

su V. Mačiuliu
10.30 Deutsche Welle pristato: 
Greitis
11.00 Partizanų keliais
12.00 „Netikėtas teisingumas“ 
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“
16.00 Žinios
16.30 „24/7“
17.30 Nauja diena
18.00 Žinios
18.30 Kryptys LT
19.00 Gyvenimas
20.00 Žinios
20.30 Seimo rinkimų debatai 
„Mokyklinis ugdymas”
21.30 „24/7“
22.30 Žinios
23.00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00.00 Partizanų keliais. Istorinė - 
edukacinė laida
01.00 „Netikėtas teisingumas“
02.50 „Vieno nusikaltimo  
istorija“
04.20 Laikykitės ten.  
Pokalbiai
05.00 Kaimo akademija
05.20 Mažos Mūsų Pergalės

10:00 Pasaulis pagal moteris 
11:00 Svajonių sodai
12:00 Žalioji byla
12:30 Džiunglių knyga 2
13:55 Sugalvok norą
14:45 Kenoloto
14:47 Sugalvok norą
15:40 Mamos pasimatymas su 
vampyru
17:25 Tai – mes 
18:30 TV3 žinios 
19:30 X Faktorius. Žvaigždės 
22:00 Sicario 2. Kartelių karai
00:25 Brolis 
02:25 Nudegęs 
04:10 24 valandos. Palikimas
05:00 Tai – mes

06:30 Stivenas Visata 
07:15 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas 
07:40 Ogis ir tarakonai 
08:00 Monstrai prieš ateivius 
08:30 Tomo ir Džerio šou 
09:00 Vasaros stovyklos sala 
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21

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Alpių detektyvai 
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija 
10:35 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė
13:00 Beatos virtuvė
14:00 Žinios
16:30 Kūrybingumo 
mokykla
16:45 Seselė Beti
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Zachor. Atsimink
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 LR Seimo rinkimų 
debatai
22:30 Dviračio žinios
23:00  Babilonas 
Berlynas

23:50 Alpių detektyvai
00:40 Keliai. Mašinos. Žmonės
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Zachor. Atsimink
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Stilius
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Tarnauti ir ginti

05:45 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai 
06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 
06:55 Elena iš Avaloro 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Svajonių sodai 
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Palaužti sparnai
12:00 Tikroji žvaigždė 
13:00 Parduotas gyvenimas 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba

18:30 TV3 žinios
19:30 Karštai su tv3.lt 
20:30 Moterys meluoja 
geriau
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Dešimt su puse balo. 
Apokalipsė 
23:50 Perėja
00:50 24 valandos. 
01:40 Amerikiečiai
02:30 Ką mes veikiame 
šešėliuose
02:55 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai
03:45 Perėja 
04:35 Ekstrasensų mūšis 

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

15:30 Juodvarnis
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva
18:30 Žinios 
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios 
22:30 Operacija Argo
00:50 Mirtinas ginklas
01:40 Karštas plienas
03:20 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
04:50 Kalnietis

06:00 "Strėlė" 
07:00 "Mano virtuvė geriausia"  
08:15 "Nepataisomi" 
09:15 "Ekstrasensai tiria"  
10:20 "Kobra 11" 
11:25 "Reali mistika" 
12:30 "Nusivylusios namų 
šeimininkės"
13:30 "Mano virtuvė geriausia"  
14:50 "Nepataisomi" 
15:55 "Ekstrasensai tiria" 

17:00 Info diena
17:30 "Kobra 11" 
18:30 "Strėlė" 
19:30 "Kondoras" 
20:30 "Pričiupom!" 
21:00 Lūžio taškas
23:10 "Jūrų pėstininkai"
01:05 "Legendų biuras"
02:15 "Sūnus paklydėlis" 
03:00 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05:20 Mažos Mūsų Pergalės
05:30 Partizanų keliais
06:30 Kaimo akademija
07:00 Laikykitės ten
08:00 Pinigų karta
08:30 Pagaliau savaitgalis
09:00 Kaimo akademija
09:30 Partizanų keliais
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“
11:00 „Reali mistika“ 
12:00 TV parduotuvė
12:15 Kaip gyveni? 
Ačiū, Vilniuje
12:30 Kaimo akademija

13:00 Nauja diena
14:00 „Paslaptys“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Alfa taškas
17:00 Laikykitės ten 
su Andriumi Tapinu
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19:30 Alfa taškas
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Paslaptys“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 Laikykitės ten 
su Andriumi Tapinu
00:30 „Reali mistika“ 
01:30 „Paslaptys“ 
02:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:20 Laikykitės ten 
su Andriumi Tapinu
04:00 Alfa taškas
04:25 Kaimo akademija
04:45 „Reali mistika“ 
05:30 Nauja diena

A
N

TR
A

D
IE

N
IS

 0
9.

22 05:05 Tarnauti ir ginti 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:00 Alpių detektyvai
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vartotojų kontrolė
13:00 Zachor. Atsimink
14:00 Žinios
16:30 Kūrybingumo 
mokykla
16:45 Seselė Beti
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija
22:30 Dviračio žinios

23:00 Užverbuotas 2
23:45 Alpių detektyvai 
00:30 Šventadienio mintys
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 (Ne)emigrantai
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema
04:05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
04:30 Išpažinimai
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Tarnauti ir ginti

06:25 Bakuganas. Kovos planeta
06:55 Elena iš Avaloro 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Karštai su tv3.lt
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Palaužti sparnai 
12:00 Tikroji žvaigždė 
13:00 Parduotas gyvenimas 
15:00 Simpsonai 

16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios 
19:30 Prieš srovę
20:30 Moterys meluoja geriau
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Dešimt su puse balo. 
Apokalipsė 2  
23:50 Perėja
00:50 24 valandos. Palikimas 
01:40 Amerikiečiai 
02:30 Ką mes veikiame šešėliuose 
02:55 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai 
03:50 Perėja 
04:40 Ekstrasensų mūšis

06:30 Iš širdies į širdį
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Kalnietis
11:00 Pakvaišusi porelė
11:35 Rimti reikalai 3
12:10 Būrėja 
13:30 Turtuolė varguolė 

14:30 Našlaitės
15:30 Juodvarnis
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios. 
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios
22:30 Manhatanas naktį
00:45 Mirtinas ginklas
01:35 Operacija Argo
03:30 Volkeris, Teksaso reindžeris
05:00 Kalnietis

06:00 "Strėlė" 
07:00 "Mano virtuvė geriausia"  
08:15 "Nepataisomi" 
09:15 Ekstrasensai tiria 
10:20 "Kobra 11" 
11:25 "Kondoras" 
12:30 "Nusivylusios namų 
šeimininkės" 
13:30 "Mano virtuvė geriausia"  
14:50 "Nepataisomi" 

15:55 "Ekstrasensai tiria" 
17:30 "Kobra 11" 
18:30 "Strėlė" 
19:30 "Kondoras" 
20:30 "Pričiupom!"  
21:00 Palaidotas 
22:55 Lūžio taškas 
01:00 "Būk ekstremalas"  
02:00 "Nusivylusios namų 
šeimininkės

05:30 Nauja diena
06:30 Alfa taškas
07:00 Laikykitės ten
08:00 „Netikėtas teisingumas“
09:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
09:30 Pagaliau savaitgalis
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11:00 „Reali mistika“ 
12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių
12:30 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 

13:00 Nauja diena
14:00 „Paslaptys“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Alfa taškas
17:00 Laikykitės ten
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19:30 Alfa taškas
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 Seimo rinkimų debatai 
„Sveikatos apsaugos sistema”
22:30 Reporteris
23:00 Seimo rinkimų debatai 
„Sveikatos apsaugos sistema”
00:00 Alfa taškas
00:30 „Reali mistika“ 
01:30 „Paslaptys“ 
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:20 Laikykitės ten
04:00 Alfa taškas
04:25 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
04:45 „Reali mistika“ 
05:30 Nauja diena
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• Žemės sklypą, tarp Bajorų k. ir 
Rokiškio, 0,59 ha.  
Tel. 8 621 07 667. Rokiškis
• Sodą su nameliu, šiltnamiu. Yra 
elektra, atvestas vandentiekis į 
sklypą. Sodas 6 a. Kaina 7000 Eur. 
Tel. 8 685 34 984. Rokiškis
• Tvarkingą 2 kambarių butą 
Bajoruose, Juozapavoje. Bute 
plastikiniai langai, šarvo durys, 
didelis stiklintas balkonas, sudėtas 
parketas, yra du garažai, ūkinis 
pastatas, malkinė, žemės sklypas. 
Tel. 8 647 62 688. Rokiškis
• Įvairių dydžių namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos. Graži 
vieta, geras susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė. Tel. 8 657 75 999. 
Rokiškis

NUOMA

• Ieškau išsinuomoti 1 kambario 
butą Rokiškyje, ilgiasniam laikui. 

Nuo 100 iki 120 Eur, su baldais ir 
buitine technika. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 646 51 495. Rokiškis
• Išnuomojamos saugyklos 
Swedbank pastate. 18,32;  5,18 ir 
7,32 kv. m. Kaina 100 Eur/mėn. 
Tel. 8 677 08 977. Rokiškis
• Išnuomojamas bendrabučio tipo 
1 kambario butas. Kaina 100 Eur. 
|Tel. 8 618 71 775. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti butą 
Rokiškyje. Esu dirbanti ir neturiu 
žalingų įpročių. Tel. 8 608 30 645. 
Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti butą 

Juodupėje. Tel. 8 622 29 819. 
Rokiškis
• Išsinuomuočiau žemę Rokiškio 
rajone. Gali būti apleista ar pievos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 606 07 881. 
Rokiškis
• Išnuomojamas garažas Panevėžio 
g.  Kaina 30 Eur. Tel. 8 626 71 597. 
Rokiškis
• Išnuomojamas kambarys.  
Tel. 8 622 62 950. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Monitorių LG. 21 colio. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 683 27 149.  
Rokiškis
• Monitorių Acer. 19 colių.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Stacionarų kompiuterį Dell, 
7 windows. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Planšetinį kompiuterį Microsoft 
surface pro. 4 branduolių, 2GB 
RAM, Windows 8,1. Kaina 45 Eur. 
Tel. 8 693 82 442. Rokiškis
• Planšetinį kompiuterį Acer iconia 
one7 hd 730. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 693 82 442. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Auksis – rudeninius obuolius. 
Vaisiai labai skanūs, aromatingi, 
rūgščiasaldžiai. Minkštimas 
gelsvas, švelnios konsistencijos, 
labai sultingi. Šerdelė nedidelė. 
Avietes Turime daug kitų obuolių 

veislių. Tel. 8 650 44 421.  
Rokiškis
• Valgomąsias bulves Juodupėje, 
didesnius kiekius galime pristatyti 
į reikiamą vietą. Tel. 8 620 47 270. 
Rokiškis
• Avietes. Tel. 8 678 03 831. 
Rokiškis
• Šviežią, ekologišką medų. 4 Eur/
kg. Tel. 8 611 34 820.  
Rokiškis
• Skerdieną: aviena- 4 Eur/kg, 
ėriena- 5 Eur/kg, triušiena- 6 Eur/
kg. Tel. 8 686 87 492.  
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• IPhone 6. Būklė 9/10. Yra skiltis, 
apsauginė plėvelė, viskas puikiai 
veikia. Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 601 87 390. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį 
telefoną iPhone 6s, 16GB. Spalva 
auksinė. Kroviklis. Domina 
keitimas. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Geros būklės iPhone 7 32GB. 
Spalva auksinė. Dokumentai. 
Užrakintas iCloud, Home mygtukas 
veikia. Domina keitimas. Kaina 60 
Eur. Tel. 8 647 55 957.  
Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį 
telefoną iPhone 6s, 16GB. Spalva 
sidabrinė.Kroviklis, dėkliukai. 
Domina keitimas. Kaina 100 Eur. 

Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį 
telefoną iPhone 6s, 32GB. Spalva 
auksinė. Kroviklis. Domina 
keitimas. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Geros būklės mobilųjį telefoną 
iPhone 7, 128 GB. Spalva Rose 
Gold. Dokumentai, dėžutė, 
dėkliukas. Domina keitimas. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 647 55 957. 
Rokiškis
•  Xiaomi Redmi 5 Plus. 
Naudotas, bet puikiai veikiantis, 
yra apsauginis stiklas, kuris 
itrūkęs. Taip pat pridedu du 
dėklus, yra dėžutė su beveik pilna 
komplektacija, nėra tik adatėlės, 
pats telefonas be defektų, tik 
nugarėlėje nežymiai apsilupę dažai. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 625 26 232. 
Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį 
telefoną iPhone 5S, 16GB. Spalva 
auksinė. Yra dokumentai, dėžutė, 
dėkliukai. Domina keitimas. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 647 55 957.  
Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują mobilų 
jį telefoną iPhone 7, 32GB. Spalva 
Rose Gold. Dokumentai, dėžutė, 
dėkliukas. Domina keitimas. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 647 55 957. 
Rokiškis
• iPhone 7. 32 GB, juodas. Domina 
keitimas. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis

• Idealios būklės, kaip naują 
mobilųjį telefoną iPhone 6s, 16GB. 
Spalva Rose Gold. Dokumentai, 
dėžutė, dėkliukas, ausinės. Domina 
keitimas. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Geros būklės pianiną. Kaina 150 
Eur. Tel. 8 688 75 903.  
Rokiškis
• Puikiai skambantį pianiną 
Belarus. Yra kėdutė. Pianinas yra 
Dusetose. Galiu padėti pervežti. 
Tel. 8 616 35 640. Zarasai

SODO, DARŽO TECHNIKA

• 1000 l talpos talpyklą. Švari, 
išplauta, apynaujė, vieną kartą 
naudota, puikiai tinka vandeniui, 
kurui laikyti. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 612 23 040. Rokiškis
• Galingą krūmapjovę Husqvarna 
555. 2.8 kW, su šildomomis 
rankenomis. Priedėsiu frezą su 
apsauga ir žolės pjovimo ritės 
apsaugą. Tel. 8 605 26 260. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Pjauname komputerizuota įranga. 
Pjūviai tikslūs, be nukrypimų. 
Galime pristatyti i pasirinktą vietą. 
Tel. 8 657 49 175. Rokiškis
• Lapuočių dailylentes (pirčiai). 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
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Rugsėjo 11-oji, 
penktadienis, 

38 savaitė
Iki Naujųjų liko 104 dienos

Saulė teka 6.56 val., 
leidžiasi 19.29 val. 

Dienos ilgumas 12.33 val. 
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Galmantė, Minas, Minbartas, 

Minbartė, Minbutas, Minbutė, 
Minė, Mingailas, Mingailė, Stefa, 

Stefanija.
Rytoj: Arnulfas, Giedrė, Girvinas, 

Vytė, Vilhelmina, Vilė.
Poryt:  Andriejus, Eustachijus, 

Fausta, Tautgirdė, Vainoras.

Dienos citata
„Žodžiais beveik visi žmonės 
vienodi, tik elgesys parodo, 

jų skirtumą“ 
(Moljeras).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1793 m. pirmasis JAV pre-
zidentas Džordžas Vašingtonas 
pradėjo Kapitolijaus, kuriame da-
bar yra įsikūręs JAV parlamentas, 
statybą.

1851 m. pasirodė pirmasis lai-
kraščio „The New York Times“ nu-
meris. Jo įkūrėjas - Henris Džarvis 
Reimondas.

1891 m. amerikietė Hariet 
Maksvel Konvers tapo pirmąja 
baltąja moterimi, išrinkta indėnų 
vade. Tonavandos rezervate ji 
tapo Šešių tautų genties vade.

1961 m. per aviakatastrofą 
Šiaurės Rodezijoje žuvo JT ge-
neralinis sekretorius Dagas Ha-
maršeldas. Rodezijoje jis mėgino 
tarpininkauti sudarant paliaubas 
tarp kariaujančių šalių. Ligi šiol 
tebespėliojama, kad jis galėjo 
tapti kai kurių įtakingų Vakarų 
valstybių ir Pietų Afrikos Respu-
blikos sąmokslo auka.

1990 m. „Komsomolskaja 
Pravda“ paskelbė Aleksandro So-
lženicyno veikalą „Kaip pertvar-
kyti Rusiją“.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1873 m. gimė lietuviško Šv. 
Rašto vertėjas arkivyskupas Juoza-
pas Skvireckas. Mirė 1959 m. Zamse 
(Austrija).

1917 m. Vilniuje prasidėjo Lie-
tuvių konferencija (Seimas), kurioje 
214 atstovų iš visos Lietuvos priėmė 
rezoliuciją, pasisakydami už nepri-
klausomą demokratinę Lietuvą

Post scriptum
Už teisybę nakvynės 

negausi.

LAISVALAIKIUI Brokolių ir kalafiorų salotos
Ingredientai:
•  300 gr brokolių
• 1 morka
• 200 g kalafioro
• 1 mažas svogūnas
• 50 g majonezo
• druskos pagal skonį

Gaminimo eiga:
Pirmiausia brokolį ir kalafiorą smulkiai 
supjaustykite. Juos užpilkite verdančiu 
vandeniu ir palaikykite jame bent 5 
min. Nupilkite vandenį. Morką sutar-

kuokite stambesne trintuve, o svogūną supjaustykite juostelėmis. Pagardinkite druska 
pagal skonį bei įdėkite ir išmaišykite mėgstamo majonezo. 

• Pjautą medieną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Naują, medinę pirtį.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Akyto betono (dujų silikato) 
blokelių paletę, paletėje 1,875 kub. 
m. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 629 62 772. Rokiškis
• Diskinį pjūklą malkoms pjauti. 
Trifazis. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 622 27 286. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Opel Meriva. 1,3 l, CDTI,  2008 
m., 173000 km rida. Lietuvoje 
neregistruota. Kaina 1950 Eur.  
Tel. 8 618 60 281. Rokiškis
• Traktorines priekabas prie T-25, 
T-40. Tel. 8 605 26 260.  
Rokiškis
• VW Golf 4. 1.4 l, TA nėra, 
1999 m., nauji stabdžių diskai 
ir kaladėlės, nauji sailenblokai, 
truputį naudoja tepalą iš važiuoklės, 
yra šiek tiek pabraižimų, važiuoja 
gerai. Kaina derinama. Kaina 400 
Eur. Tel. 8 676 27 828.  
Rokiškis
• Geros būklės priekabą. Nauja TA, 
yra tentas, nesuplyšęs. Kaina 350 
Eur. Tel. 8 628 98 127.  
Rokiškis
• Tvarkingą automobilį Opel 
Signum. 1.9 l, CDTI, automatinė 
pavarų dėžė. 2005 m. 12 mėn. TA 
dar metams. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 1500 Eur.  
Tel. 8 648 84 563. Rokiškis
• Motorinį dviratį. Reikia remonto. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 612 56 267. 
Kupiškis
• Motorolerį Turist. 1972 m., 
su dokumentais. Ilgai stovėjęs, 
variklis „prasisuka“, trūksta keletos 
smulkių detalių. Kaina 350 Eur. 
Tel. 8 673 16 211. Rokiškis
• Opel Zafira. 2004 m., dyzelis.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• 1999 m. Ford Fiesta. 1,2 l, 
benzinas, signalizacija, el. langai, 
veikiantis kondicionierius. Kaina 
220 Eur. Tel. 8 625 67 440. 
Rokiškis
• Peugeot Exper. 2005 m., 2 l, 
69 kW, krovininis. Yra kablys, 
vebasta, ac, magnetola, elektriniai 
langai. Geros būklės automobilis. 
Kaina 1400 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Tvarkingus Vokietijoje 
pagamintus bėginius dviračius.  
Tel. 8 676 78 801. Rokiškis
• Didelį kiekį dviračių. Yra 
visokių dydžių, plentiniai, kalnų, 
moteriški, visi vardiniai. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 350 
Eur. Tel. 8 647 47 102. 
 Panevėžys
• 250cc keturratį. 4+1, mechaninis. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Opel Astra dalimis. 2 l, TDI, 74 
kW, 2001 m. Tel. 8 605 09 113. 
Rokiškis
• Audi /VW  ratus su žieminėmis 
padangomis. 205/55, R16. 4 vnt.. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 650 86 836. 
Rokiškis
• Land Rover visureigio  lietus 
ratus su žieminėmis padangomis. 
235/70, R16. Keturi vienetai. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 650 86 836. 

Rokiškis
• 1998 m. VW Passat B5 kablį, 
galinę užuolaidą, porankį. 
Universalas. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Dalimis 1997 m., Audi A4. 
Universalas, 1,9 l, 81 kW.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Ratlankius. R15, 195/65, skylės 
5/112. Dvi naujos padangos, kitas 
reikėtų pasikeisti. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 673 16 211. Rokiškis
• Opel Zafira galinį kapotą su 
stiklu. 2001 m. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Audi A6, lietus ratlankius su 
padangomis. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• Automobilinį elektrinį 
kompresorių padangoms pūsti. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 647 55 957. 
Rokiškis
• R15 ratlankius su padangomis. 
195/65, skylės 5/112. Kaina 150 
Eur. Tel. 8 673 16 211.  
Rokiškis
• Audi A4 dalimis. Universalas, 
2 l, benzinas. Tel. 8 628 47 947. 
Kupiškis
• Audi A4 B6 avant dalimis. 200 
m., 2,5 l, TDI. Tel. 8 603 87 554. 
Rokiškis
• VW Golf 3, 1,9 l, TDI, 66 kW 
dalimis. Tel. 8 603 87 554.  
Rokiškis
• Ratlankius. R18, 5/114, skirtigų 
pločių. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Toyota ratlankius. R15, 4/100, 
originalūs . Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• BMW X3 ratlankius. Originalūs, 
su padangomis. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• BMW ratlankius. R18, skirtingų 
pločių. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Skoda ratlankius. R15, originalūs, 
kaip nauji, 5/112. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Skoda ratlankius. R16, originalūs,  
5/112. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Volkswagen ratlankius.  R16, 
originalūs,  5/112. Kaina 180 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Audi ratlankius. R17, originalūs, 
et 45. Kaina 250 Eur. Tel. 8 685 75 
884. Rokiškis
• Audi ratlankius. R18, originalūs, 
BBS et50. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• VW Sharan, 1,9 l, 81 kW, TDI 
turbiną ir starterį.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Skardinius ratlankius su 175/65, 
R15, apynaujomis, žieminemis 
Michelin Alpin padangomis. 
Sumontuoti, išbalansuoti. 
Ratlankiai buvo naudojami Honda 
Jazz automobiliui. R15, 4x100 . 
Tel. 8 692 23 719. Rokiškis
• VW Golf 4 ratlankius. 4 vnt. 
Kaina 32 Eur. Tel. 8 650 33 396. 
Rokiškis
• GAZ-53, 51 padangas, dalis. 
GAZ63 ratus, galinį tiltą 
(nekomplekte), GAZ-66 tilto 
reduktorių. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Vairo stiprintuvo siurblį Audi 
ir Volkswagen automobiliams. 
Naujas. Tel. 8 621 06 202.  
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Televizoriaus priedėlį TV Star. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 683 27 149. 
Rokiškis
• Televizorių Samsung su 
priedėliais. Pulteliai yra. 
Televizorius kineskopinis, 70 cm 
įstrižainės. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 614 34 974. Rokiškis
• Televizorių Samsung. 54 cm 
įstrižainės, su pulteliu.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Kompaktinius diskelius su filmais 
rusų kalba. Tel. 8 687 92 857. 
Rokiškis
• Veikiantį televizorių. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 674 54 495.  
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• T-25 pakabos dalis.  
Tel. 8 616 35 640. Rokiškis
• Naudotą MTZ  kompresorių.  
Tel. 8 616 35 640. Rokiškis
• Priekabą, perdarytą iš GAZ 53, 
savivartė, nebaigta gaminti, galiu 
atvežti. Kaina 520 Eur.  
Tel. 8 612 56 267. Kupiškis
• Kultivatorių, 350 Eur. Traktorinę 
priekabą, ilgis 3.60 m, plotis 2.5m., 
bortų aukštis 50. Veža 2.5 t. 250 
Eur. Tel. 8 676 27 899.  
Rokiškis
• Elektros variklį 7,5 kW, didžiąsias 
ir mažąsias akėčias, lenkišką 
dalgį, arklinį grėblį, dujų balionus, 
Belarus kaminą, dviejų korpusų 
plūgą. Tel. 8 614 19 157.  
Rokiškis
• Kultivatorių, 3 metrų, dviejų 
korpusų plūgus, kompresorius.  
Tel. 8 673 93 230. Rokiškis
• Naują stabdžių juostą traktoriui 
T-40 . Tel. 8 616 35 640.  
Rokiškis
• Naujas, MTZ 50 diferencialo 
blokavimo movas. Sankabos guolio 
movas. Tel. 8 616 35 640.  
Zarasai
• UAZ stebules su guoliais 
ir pusašiais. Galima naudoti 
priekabai. Tel. 8 616 35 640. 
Rokiškis
• Naują, priekabos stabdžių 
cilindriuką. Tel. 8 616 35 640. 
Rokiškis

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

PARODOS
Viešojoje bibliotekoje
„Meilės dainius Paulius Širvys’ (100-osioms gimimo me-
tinėms).
Fotomenininko Mindaugo Norkaus fotografijų paroda 
„Akimirkos“.
„Norėčiau, kad mane suprastų“ – M.K.Čiurlionis.
Rasos Junokienės gulbių kolekcijos paroda.

Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje
Spaudinių parodos:
„Beržų lopšinė“, skirta poeto Pauliaus Širvio 100-osioms g. m. 
Aukštaitijos regiono bibliotekų kūrybinių darbų paroda „Su lėle ant pasakų sparnų“.
RENGINIAI
Viešojoje bibliotekoje
Rugsėjo 19 d. 12 val. – fotomenininko Mindaugo Norkaus fotografijų parodos „Akimir-
kos“ uždarymas.
Rugsėjo 20 d. 13 val. – albumo „Tėvo Stanislovo palikimas: siuvinėtų liturginių rūbų rin-
kinys“ ir Liberto Klimkos knygos „Užkopus į varpų bokštą“ pristatymas.
Rugsėjo 24 d. 10.30–16.30 val. – Vytauto Didžiojo karo muziejaus edukacija – Muziejus 
be ribų:  „100 kariuomenės pėdsakų“.
Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje
Rugsėjo 22-23 d. 15 val. – kūrybiniai užsiėmimai, skirti Lego konstruktorių ir robotikos 
rinkiniams pristatyti ir konstruoti.
Rugsėjo 24 d.  - vasaros „Skaitymo iššūkio“ dalyviams skirta staigmenų diena.
Rugsėjo 24 d. 15 val. – Kino diena!, 3D filmo rodymas vaikams ir jaunimui.
Rugsėjo 25 d. 15 val. – „Interaktyvūs užsiėmimai“: Interaktyvaus stalo ir Xbox One žaidi-
mai, užsiėmimai su 3D spausdintuvu.
Rugsėjo 25 d. 15 val. – žaidimai virtualioje realybėje (su virtualiais realybės akiniais).

Valstybė per aštuonis mėnesius negavo
911,6 mln. eurų planuotų pajamų

Valstybės biudžeto ir sa-
vivaldybių biudžetų paja-
mos per šių metų aštuonis 
mėnesius buvo 6,686 mlrd. 
eurų – 911,6 mln. eurų (12 
proc.) mažiau nei planuota 
ir 377,1 mln. eurų (5,3 proc.) 
mažiau nei pernai sausį-rug-
pjūtį. 

Pajamų į valstybės biudže-
tą gauta apie 5,416 mlrd. eurų 
– 358,4 mln. eurų (6,2 proc.) 
mažiau nei praėjusių metų tą 
patį laikotarpį ir 871,7 mln. eurų 
(13,9 proc.) mažiau nei planuo-
ta, išankstinius duomenis prane-
šė Finansų ministerija.

Rugpjūčio mėnesio vals-
tybės biudžeto pajamos buvo 
33,2 mln. eurų (5 proc.) dides-
nės nei pernai rugpjūtį ir 42,7 
mln. eurų (5,7 proc.) mažesnės 
nei planuota.

Pajamų iš mokesčių į vals-
tybės biudžetą per aštuonis mė-
nesius gauta 5,058 mlrd. eurų 
– 231,6 mln. eurų (4,4 proc.) 
mažiau nei 2019 metų sau-
sio-rugpjūčio mėnesiais ir 736,3 
mln. eurų (12,7 proc.) mažiau 
nei planuota.

Finansų ministerijos teigimu, 
rugpjūčio pajamos iliustruoja 
liepos mėnesį vykdytos veiklos 
rezultatus, įvertinus atidėtus 
įmonių mokėjimus. Dėl besitę-
siančios ekstremalios padėties 
įmonės vis dar naudojosi gali-
mybe atidėti mokesčių mokė-
jimus: nuo COVID-19 nuken-
tėjusių įmonių nepriemoka per 
rugpjūčio mėnesį Valstybinei 
mokesčių inspekcijai ir Muitinei 
išaugo apie 68 mln. eurų ir mė-
nesio pabaigoje  sudarė apie 699 
mln. eurų.

Vertinant rugpjūčio mėnesio 
valstybės ir savivaldybių biu-
džetų pajamas kartu su atidėtais 
mokėjimais, rugpjūtis yra pir-
mas mėnuo po karantino, kada 
pajamų planas būtų įvykdytas 
(100,9 proc.).

Iš pridėtinės vertės mokesčio 
(PVM) 2020 metų sausio-rug-
pjūčio mėnesiais gauta 2,296 
mlrd. eurų pajamų – 271,9 mln. 
eurų (10,6 proc.) mažiau nei 
2019 metų tuo pačiu laikotarpiu 
ir 537,9 mln. eurų (19 proc.) ma-
žiau nei planuota. Per rugpjūčio 
mėnesį PVM gauta 348,8 mln. 
eurų. Po karantino tai pirmas 
mėnuo, per kurį PVM pajamų 
gauta daugiau nei prieš metus 
(9,7 mln. eurų arba 2,9 proc.) ir 
19,0 mln. eurų (5,2 proc.) ma-
žiau nei planuota. 

Valstybės biudžeto ir savi-
valdybių biudžetų pajamos iš 
gyventojų pajamų mokesčio 
(GPM) 2020 metų sausio-rug-
pjūčio mėnesiais buvo 2,176 
mlrd. eurų – 25,5 mln. eurų 
(1,2 proc.) daugiau nei 2019 
metų tuo pačiu laikotarpiu ir 
161,1 mln. eurų (6,9 proc.) 
mažiau nei planuota. Vertinant 
tik rugpjūčio mėnesį, GPM 
pajamų gauta 260,7 mln. eurų 
– 14,2 mln. eurų (5,2 proc.) 
mažiau nei praėjusių metų rug-

pjūtį ir 39,8 mln. eurų (13,2 
proc.) mažiau nei planuota.

Už visas akcizines prekes 
gauta 997,6 mln. eurų – 9 mln. 
eurų (0,9 proc.) daugiau nei 
pernai sausio-rugpjūčio mė-
nesiais ir 48,4 mln. eurų (4,6 
proc.) mažiau nei planuota. 
Per rugpjūčio mėnesį pajamų 
iš akcizų gauta 154,2 mln. eurų 
– 21,4 mln. eurų (16,1 proc.) 
daugiau nei praėjusių metų rug-
pjūtį ir 3,5 mln. eurų (2,4 proc.) 
daugiau nei planuota.

Pelno mokesčio gauta 455 
mln. eurų – 1,2 mln. eurų (0,3 
proc.) daugiau nei 2019 metų 
sausio-rugpjūčio mėnesiais ir 
62,0 mln. eurų arba 12 proc. ma-
žiau nei planuota. 

Rugpjūčio mėnesio pajamos 
iš pelno mokesčio yra atsitikti-
nio pobūdžio, nes šio mokesčio 
mokėjimo terminų nebuvo. Per 
rugpjūčio mėnesį pelno mokes-
čio gauta 11 mln. eurų – 16,2 
mln. eurų daugiau nei praėjusių 
metų rugpjūtį ir 11 mln. eurų 
daugiau nei planuota.

Kitų pajamų, materialiojo ir 
nematerialiojo turto realizavimo 
bei finansinio turto sumažėjimo 
pajamų į valstybės biudžetą gau-
ta 357,8 mln. eurų – 126,8 mln. 
eurų (26,2 proc.) mažiau nei 
2019 metų sausio-rugpjūčio mė-
nesiais ir 135,4 mln. eurų (27,4 
proc.) mažiau nei planuota.

Patvirtintas 2020 metų vals-
tybės biudžeto pajamų planas 
(be ES lėšų) sudaro 9,548 mlrd. 
eurų, su ES lėšomis – 11,530 
mlrd. eurų. Valstybės biudžeto ir 
savivaldybių biudžetų pajamos 
per šių metų aštuonis mėnesius 
buvo 6,686 mlrd. eurų – 911,6 
mln. eurų (12 proc.) mažiau nei 
planuota ir 377,1 mln. eurų (5,3 
proc.) mažiau nei pernai sau-
sį-rugpjūtį. 

Pajamų į valstybės biudže-
tą gauta apie 5,416 mlrd. eurų 
– 358,4 mln. eurų (6,2 proc.) 
mažiau nei praėjusių metų tą 
patį laikotarpį ir 871,7 mln. eurų 
(13,9 proc.) mažiau nei planuo-
ta, išankstinius duomenis prane-
šė Finansų ministerija.

Rugpjūčio mėnesio vals-
tybės biudžeto pajamos buvo 
33,2 mln. eurų (5 proc.) dides-
nės nei pernai rugpjūtį ir 42,7 
mln. eurų (5,7 proc.) mažesnės 
nei planuota.

Pajamų iš mokesčių į vals-
tybės biudžetą per aštuonis mė-
nesius gauta 5,058 mlrd. eurų 
– 231,6 mln. eurų (4,4 proc.) 
mažiau nei 2019 metų sau-
sio-rugpjūčio mėnesiais ir 736,3 
mln. eurų (12,7 proc.) mažiau 
nei planuota.

Finansų ministerijos teigimu, 
rugpjūčio pajamos iliustruoja 
liepos mėnesį vykdytos veiklos 
rezultatus, įvertinus atidėtus 
įmonių mokėjimus. Dėl besitę-
siančios ekstremalios padėties 
įmonės vis dar naudojosi gali-
mybe atidėti mokesčių mokė-
jimus: nuo COVID-19 nuken-
tėjusių įmonių nepriemoka per 
rugpjūčio mėnesį Valstybinei 

mokesčių inspekcijai ir Muitinei 
išaugo apie 68 mln. eurų ir mė-
nesio pabaigoje  sudarė apie 699 
mln. eurų.

Vertinant rugpjūčio mėnesio 
valstybės ir savivaldybių biu-
džetų pajamas kartu su atidėtais 
mokėjimais, rugpjūtis yra pir-
mas mėnuo po karantino, kada 
pajamų planas būtų įvykdytas 
(100,9 proc.).

Iš pridėtinės vertės mokesčio 
(PVM) 2020 metų sausio-rug-
pjūčio mėnesiais gauta 2,296 
mlrd. eurų pajamų – 271,9 mln. 
eurų (10,6 proc.) mažiau nei 
2019 metų tuo pačiu laikotarpiu 
ir 537,9 mln. eurų (19 proc.) ma-
žiau nei planuota. Per rugpjūčio 
mėnesį PVM gauta 348,8 mln. 
eurų. Po karantino tai pirmas 
mėnuo, per kurį PVM pajamų 
gauta daugiau nei prieš metus 
(9,7 mln. eurų arba 2,9 proc.) ir 
19,0 mln. eurų (5,2 proc.) ma-
žiau nei planuota. 

Valstybės biudžeto ir savi-
valdybių biudžetų pajamos iš 
gyventojų pajamų mokesčio 
(GPM) 2020 metų sausio-rug-
pjūčio mėnesiais buvo 2,176 
mlrd. eurų – 25,5 mln. eurų (1,2 
proc.) daugiau nei 2019 metų 
tuo pačiu laikotarpiu ir 161,1 
mln. eurų (6,9 proc.) mažiau 
nei planuota. Vertinant tik rug-
pjūčio mėnesį, GPM pajamų 
gauta 260,7 mln. eurų – 14,2 
mln. eurų (5,2 proc.) mažiau 
nei praėjusių metų rugpjūtį ir 
39,8 mln. eurų (13,2 proc.) ma-
žiau nei planuota.

Už visas akcizines prekes 
gauta 997,6 mln. eurų – 9 mln. 
eurų (0,9 proc.) daugiau nei per-
nai sausio-rugpjūčio mėnesiais 
ir 48,4 mln. eurų (4,6 proc.) ma-
žiau nei planuota. Per rugpjūčio 
mėnesį pajamų iš akcizų gauta 
154,2 mln. eurų – 21,4 mln. eurų 
(16,1 proc.) daugiau nei praėju-
sių metų rugpjūtį ir 3,5 mln. eurų 
(2,4 proc.) daugiau nei planuota.

Pelno mokesčio gauta 455 
mln. eurų – 1,2 mln. eurų (0,3 
proc.) daugiau nei 2019 metų 
sausio-rugpjūčio mėnesiais ir 
62,0 mln. eurų arba 12 proc. ma-
žiau nei planuota. 

Rugpjūčio mėnesio pajamos 
iš pelno mokesčio yra atsitikti-
nio pobūdžio, nes šio mokesčio 
mokėjimo terminų nebuvo. Per 
rugpjūčio mėnesį pelno mokes-
čio gauta 11 mln. eurų – 16,2 
mln. eurų daugiau nei praėjusių 
metų rugpjūtį ir 11 mln. eurų 
daugiau nei planuota.

Kitų pajamų, materialiojo ir 
nematerialiojo turto realizavimo 
bei finansinio turto sumažėjimo 
pajamų į valstybės biudžetą gau-
ta 357,8 mln. eurų – 126,8 mln. 
eurų (26,2 proc.) mažiau nei 
2019 metų sausio-rugpjūčio mė-
nesiais ir 135,4 mln. eurų (27,4 
proc.) mažiau nei planuota.

Patvirtintas 2020 metų vals-
tybės biudžeto pajamų planas 
(be ES lėšų) sudaro 9,548 mlrd. 
eurų, su ES lėšomis – 11,530 
mlrd. eurų.
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Naudotų automobilių rinka šiemet smuko 22,8 proc.
Lietuvoje per sausį-rug-

pjūtį buvo įregistruota be-
veik 99 tūkst. naujai įvežtų 
naudotų lengvųjų automo-
bilių – 22,8 proc. mažiau 
nei tuo pačiu metu pernai 
(128,2 tūkst.). 

Vidutinis jų amžius siekė 
11,1 metų. Dyzelinių automo-
bilių dalis šiemet sudarė 66,3 
proc. (pernai – 70,5 proc.), 
skelbia bendrovė „AutoTyri-
mai“, remdamasi „Regitros“ 
duomenimis.

Vien rugpjūtį šalyje regis-
truota apie 12,4 tūkst. nau-
dotų automobilių – 29 proc. 

mažiau nei 2019 metų rugpjūtį 
(17,5 tūkst.). Vidutinis jų am-
žius siekė 10,8 metų.

Praeitą mėnesį pirmą kartą 
registruotų lengvųjų asmeninių 
automobilių skaičius siekė 12 
tūkst., o lengvųjų komercinių 
– 392. Rugpjūtį šalyje daugiau-
siai įregistruota „Volkswagen“ 
(apie 2 tūkst. vienetų), BMW 
(1,4 tūkst.) ir „Audi“ (1,1 
tūkst.) markių automobilių.

Per aštuonis mėnesius ša-
lyje buvo atlikta 147,7 tūkst. 
naudotų lengvųjų automobilių 
savininkų keitimo operacijų 
– 10,8 proc. mažiau nei atitin-
kamu laikotarpiu pernai (165,7 

tūkst.). Vidutinis savininką 
pakeitusių automobilių am-
žius šiemet buvo 14,8 metų.

Vien rugpjūtį Lietuvoje at-
likta 15,3 tūkst. naudotų len-
gvųjų automobilių savininkų 
keitimo operacijų – 33,7 proc. 
mažiau nei pernai rugpjūtį 
(23,1 tūkst.).

Vidutinis savininką praė-
jusį mėnesį pakeitusių naudo-
tų automobilių amžius buvo 
13,4 metų, o savininkus daž-
niausiai keitė „Volkswagen“ 
(2,7 tūkst.), BMW (1,7 tūkst.) 
ir „Audi“ (1,6 tūkst.) markių 
automobiliai.

BNS inform.

2020 metų uraganams ima stigti vardų
 Šiemet virš Atlanto susiformavo 

tiek uraganų ir atogrąžų audrų, kad 
pradeda trūkti vardų jiems pava-
dinti, pranešė Jungtinės Tautos.

Audroms vardai suteikiami abėcė-
lės tvarka, bet šiemet sudaryto abėcėli-
nio katalogo gali pritrūkti.

„2020 metų Atlanto uraganų se-
zonas yra toks aktyvus, kad tikimasi 
išnaudoti įprastą audrų vardų sąrašą“, 
– per spaudos konferenciją sakė Že-
nevoje įsikūrusios JT meteorologijos 
agentūros atstovė Clare Nullis.

„Jeigu taip atsitiks, antrą kartą (per 
visą istoriją) registravimui bus pradėtas 
naudoti graikiškasis raidynas“, – nuro-

dė ji.Per visą nuo birželio 1 dienos iki 
lapkričio 30 dienos oficialiai trunkantį 
audrų sezoną stichijoms pakaitomis yra 
suteikiami vyriški ir moteriški vardai. 
Pirmosios šių metų audros buvo pava-
dintos „Arthur“ ir „Bertha“. Vardais au-
dros vadinamos tam, kad jas galima būtų 
lengviau identifikuoti perspėjimo prane-
šimuose.  Audrų vardus prižiūri JT Pa-
saulio meteorologijos organizacija. Šie 
vardai gali pasikartoti kas šešerius me-
tus, bet jeigu uraganas padaro ypač daug 
žalos, jo vardas iš sąrašo išbraukiamas.

Uraganų vardai gali prasidėti iš 21 
raidės. Nors raidyne jų yra 26, tačiau 
sunku būtų rasti po šešis kultūriškai arti-
mus angliškus, ispaniškus, prancūziškus 

ir olandiškus vardus, prasidedančius 
raidėmis Q, U, X, Y ir Z. Būtent šiomis 
kalbomis kalbama Atlanto ir Karibų re-
gionų šalyse. 

Šiemet liko nepanaudotas vienin-
telis vardas „Wilfred“, o tai reiškia, 
kad netrukus teks pereiti prie graikų 
abėcėlės.Naujausiais duomenimis, 
pirmadienį virš Bermudos praslinko 
uraganas „Paulette“, tropinis ciklonas 
„Rene“ išsisklaidė, uraganas „Sally“ 
antradienį gali sukelti potvynių JAV 
Meksikos įlankos pakrantėje. Tropinė 
audra „Teddy“ turėtų sustiprėti ir tapti 
uraganu, o atogrąžų audra „Vicky“ yra 
virš Atlanto.
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ANEKDOTAI
sieną ramstantį Joną ir klausia:

– Jonai, tai kur tu mane 
vakar pasiuntei?

– Ant trijų raidžių.
– Tai kad ant šešių siuntei.
– Čia tamstai dukart.
***
– Mama mama, nupirk 

mašinėlę!
– Nėra pinigų!
– Mama mama, nupirk 

mašinėlę!
– Nėra pinigų!
– Tai nors kramtoškės 

nupirk, kad aš užsičiaupčiau!
***
Suvalkietis Petras sako 

žmonai:
– Jane, paruošk ko pietums, 

keli bendradarbiai ateis.
– O kaip paruošt? Kad 

dažniau užeitų ar kad daugiau 
nebesirodytų?

***
Liūtis, vandens iki kelių. Ir 

tik narsūs kelininkai ir toliau 
kloja asfaltą. Nes jiems darbas 
– svarbiausia.

Orų prognozė rugsėjo 18-21 d.

Kuo skiriasi pesimistas 
nuo optimisto? Kai pesimistas 
iš skalbimo mašinos ištraukia 
daugybę išskalbtų kojinių, 
jis galvoja: „O velnias, 
vienos trūksta...“ Tuo metu 
optimistas: „O geras, viena 
atsarginė kojinė!“

Į psichiatro kabinetą įeina 
geru kostiumu apsivilkęs 
vyriškis, ant ausų kabo 
makaronai, ant švarko – miltų ir 
plaktų kiaušinių pėdsakai, o ant 
galvos - puodas.

– Taip, - sako psichiatras, 
įdėmiai žiūrėdamas į pacientą. 
– Ir kas gi mums neduoda 
ramybės?

– Šiuo metu, – mandagiai 
atsako vyras, – mane labiausiai 
jaudina žmonos dvasinė būklė.

***
Nors Petriukas, 

prisimindamas pasaką, net 
būdamas labai girtas griežtai 
atsisakydavo gerti iš balos, bet 
vis tiek žmona jį vadino ožiu.

***
Statybų rangovas Petras iš 

darbo išvijo girtą statybininką 
Joną. Tas supykęs:

– Eik tu ant šešių raidžių.
Visą naktį kankinosi Petras, 

bandydamas rasti necenzūrinį 
šešių raidžių žodį. Ryte, 
eidamas į darbą mato aludės 

***
Koronaviruso privalumai: 

dėl reikalavimo laikytis 
socialinės distancijos labiausiai 
kenčia padlaižiai.

***
Ir kiek pornopuslapių 

skydelių reikia peržiūrėti, 
kad parsisiųstum vaikui 
nemokamą dainelę?

***
Kuo labiau pažįstu 

kaimynus, tuo aukštesnės 
tvoros noriu.

***
Parduotuvėje:
– Brangusis, ar ši suknelė 

man tinka?
– Negaliu pasakyti, mieloji, 

kol nežinau, kiek ji kainuoja.
***
Blondinė žiūri filmą 

„Licenzija žudyti“ ir sako 
vaikinui:

– Noriu ir aš tokią turėt kaip 
filme.

– Tu jau turi. Savo 
vairuotojo pažymėjimą.

***
– Dar vienas žodis ir aš 

išeisiu gyventi pas savo mamą! 
– gatvėje šaukia įtūžusi žmona.

– Taksi! – atsako vyras.
***
Susirašinėjimas sms'ais tarp 

mamos ir dukros:

– Mamyte, tu greit griši? 
Pasiilgau...

– Nespėsit, grįšiu už 5 min. 
Linkėjimai vaikinui...

***
– Iš kur tu esi?
– Iš Makedonijos.
– O kur yra Makedonija?
– Pusfinalyje.
***
Sutuoktiniai keliauja po 

kalnus.
– Kaip nuostabu, brangusis, 

– šaukia ji, – pažvelk į slėnį ten, 
apačioje!

– Nesuprantu tavęs, – 
dūsauja jis. – Jei jau ten taip 
gražu, tai kam tempei mane į 
viršų?

***
Tikybos pamoka. Mokytoja 

vaikų klausia:
– Kas nori keliauti į rojų?
Visi pakelia rankas, o 

Petriukas atsistoja ir sako:
– Man mama liepė grįžt 

namo po pamokų.
***

BUITINĖ TECHNIKA

• Pramoninę tiesiasiūlę siuvimo 
mašiną Texi tronic 6 premium. 
Visiškai nauja, būklė 10/10. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina 4000 Eur. Tel. 8 675 05 247. 
Jonava
• Mikrobangų krosnelę Beko. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 683 27 149. 
Rokiškis
• Automatinę skalbimo mašiną 
Indesit, 5 kg. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• Bulvių tarkavimo mašiną, mažai 
naudota. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• Elektrinę viryklę su elektrine 
orkaite ir griliumi.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Šaldiklį Snaigė. 5 stalčių.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis

• Dovanoju stiklainius 0,5 l, 0,65 l 
ir 0,7 l. Tel. 8 610 49 507.  
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Striukę, dėvėta tik kartą. Dydis 
XS/S. Tinka nešioti rudenį, pavasarį 
ir žiemą. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 623 60 575. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Automobilinį CD grotuvą PLUS2 

P2-3030. MP3. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą 
Pioneer. USB. AUX. WMA. MP3. 
AAC. Mosfet 50W x4. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 647 55 957.  
Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą 
Kenwood KDC-4047U. MP3, 
WMA, AAC, AUX, USB. 50W-4. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 647 55 957. 
Rokiškis
• CD grotuvą Panasonic CQ-
C7303N. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Labai geros būklės, automobilinį 
CD grotuvą JVS KD-R711. MOS-
FET, WMA, MP3, AUX, USB. 
50W/4. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą AEG 
CS MP 530 IR. USB, MP3. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 647 55 957.  
Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą 
Panasonic CQ-C1405N. MP3, 

AUX. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Mission 733 kolonėles. Skamba 
labai gražiai, galima pridėti ir 
stiprintuvą. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 693 04 817. Rokiškis
• Radiotechniką S-90. Veikia gerai, 
galima su stiprintuvu. Kaina 80 
Eur. Tel. 8 693 04 817.  
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• 2 mėn. veršiuką auginti. 
Išsamesnė informacija telefonu. 

Tel. 8 610 60 425. Rokiškis
• Gyvūnų transportavimo dėžę 
Ferplast. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 687 30 638. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas turi jaunai mamytei 
padovanoti kampą su miegama 
dalimi? Tel. 8 692 91 243.  
Rokiškis
• Ieškau skalbimo mašinos, gal kas 
padavanotų? Tel. 8 641 69 409. 
Kupiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Columbia firmos kombinezoną. 
Dydis 92. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 672 29 449. Rokiškis
• Labai geros būklės, kaip naują 
paspirtuką vaikui nuo 3 metų. 
Kaina 12 Eur. Tel. 8 647 55 957. 
Rokiškis
• Maišą, labiau S dydžio drabužių, 
yra ne naujų, yra ir mažai dėvėtų. 
Galima tartis dėl mažesnės kainos. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 629 07 150. 
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Pamestas Nokia telefonas. 
Radusiam atsilyginsiu.  
Tel. 8 679 94 126. Rokiškis
• Rokiškyje pamesta juoda 
piniginė su Romualdos Rušėnienės 
dokumentais ir pinigais. Radusiam 
atlyginsiu. Tel. 8 621 89 155. 
Rokiškis
• Pamestas telefonas Nokia. 
Radusems atsilyginsiu.  
Tel. 8 646 31 140. Rokiškis
• Rastas medžiotojų trikojis, 
skirtas šautuvui. Tel. 8 693 82 442. 
Rokiškis


