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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

3 p.

Nebaidytų idiotų kraštas-7. 
Apie kroatiško elniuko akytes ir kodėl 
nuo žodžio „chalva“ burnoje saldu nepasidaro

Rajono konservatorių lyderis Andrius Burnickas interviu pasakojo apie jų veiklos aktualijas                                                                      „Rokiškio Sirenos“  nuotr.

Kuo užsiima Rokiškio partijų skyriai nerinkiminiu 
laikotarpiu? Konservatoriai.

4 p.

Oficialu: jau kitąmet šabakštynai
miesto centre taps privačių namukų kvartalu

2 p.

Kviečia dalyvauti 
pėsčiųjų žygyje 
„Mirties kelias“

2 p.
Pernykštis žygis, nors ir negausus dalyvių, buvo labai informatyvus. 
Istorikas Giedrius Kujelis detaliai supažindino su tuo, kaip buvo 
rengiamasi žydų žudynėms mūsų rajone ir mieste, kaip jos buvo 
vykdomos.                                                        L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

2 p.
Rokiškyje – trys 
neblaivūs vairuotojai
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Rokiškyje – trys neblaivūs vairuotojai
Policijos pareigūnams Rokiškyje per dieną įkliuvo net 

trys neblaivūs vairuotojai.  

Liepos 19 d. apie 4.30 val. Rokiškyje, Panevėžio g., vy-
ras (gim. 1975 m.), būdamas neblaivus (nustatytas 1,91 prom. 
girtumas) vairavo automobilį „VW Passat“.

Liepos 19 d. apie 15  val. Rokiškyje, Respublikos g., vy-
ras (gim. 1988 m.), būdamas neblaivus (nustatytas 2,41 prom. 
girtumas), vairavo automobilį BMW 730D.

Liepos 19 d. Rokiškyje, Respublikos g., vyras (gim. 1953 
m.), būdamas neblaivus (nustatytas 2,09 prom. girtumas), vai-
ravo automobilį „Toyota Auris“.

Panevėžio VPK inform.

Sumušė pažįstamas
Liepos 19 d. apie 20.00 val. viešoje vietoje, Rokiškio r., 

Laibgalių k., Ateities g., pažįstamas vyras smurtavo prieš vyrą 
(gim. 1986 m.).

VšĮ „Rokiškio rajono ligoninėje“ nukentėjusiajam susiūta 
žaizda, paskirtas ambulatorinis gydymas.

Panevėžio VPK inform.

Oficialu: jau kitąmet šabakštynai miesto centre 
taps privačių namukų kvartalu

Laisvas žemės plotas, ri-
bojamas senųjų miesto ka-
pinių, garažų masyvo, Pago-
jės ir Topolių gatvių, dabar 
atrodo apleistas šabakšty-
nas. Prižėlęs menkaverčių 
krūmų, kuriuose iki pat di-
džiulio sausos žolės gaisro 
pavasarį, gyveno stirnos, la-
pės, perėjo gervės. Puikioje 
strateginėje vietoje esantis 
žemės plotas jau kitąmet 
taps privačių namų kvar-
talu. Jame bus nutiestos 
gatvės, dviem etapais sufor-
muoti daugiau nei pusšimtis 
sklypų. Kuriuos aukcione 
galės įsigyti kiekvienas no-
rintysis. Šią idėją „Rokiškio 
Sirenai“ pristatė rajono me-
ras Ramūnas Godeliauskas. 
Jis atvirai sako: tai konkreti 
savivaldybės priemonė pri-
sikviesti į miestą jaunas šei-
mas. Meras užsiminė, kad ir 
senųjų miesto garažų Pan-
dėlio gatvėje savininkams 
derėtų galvoti, kur padėti 
savo turtą: garažai stovi 
valstybinėje žemėje. Ir po 
kelerių metų šis apleistų sta-
tinių masyvas greičiausiai 
taps rokiškėnų poilsio zona. 

Niekam nereikalingas 
plotas
Sovietmečiu šis žemės plo-

tas buvo rokiškėnų daržiukai 
bei ganyklos. Visas plotas 
buvo sudalintas žemės skly-
peliais, kuriuose aplinkinių 
gatvių bei mikrorajono gy-
ventojai vertėsi daržininkyste. 
Tačiau laikai, kai vidury mies-
to ganėsi karvės bei arkliai, o 
moteriškės špygomis badėsi 
dėl kiekvienos priartos vagos 
– jau seniai praeityje. Dabar 
visame dideliame plote dirba-
mus žemės sklypelius galima 
suskaičiuoti ant vienos rankos 
pirštų. Visa kita – krūmynai ir 
nešienaujamos pievos. 

Tvarkyti šį plotą reikia ne 
tik dėl estetinio vaizdo, kuris, 
be abejo, nepuošia miesto. 
Rimtu signalu tam buvo ir 
šiemetinis didelis gaisras, kai 
per gerą pusvalandį liepsna 
nuo garažų pasiekė aplinkke-
lio prieigas. Bet ir dėl to, kad 
mieste reikia žemės sklypų 
grįžtančioms jaunoms šei-
moms. Tad, kaip sako rajono 
meras, mintis imtis tvarkyti šį 
plotą brendo jau senokai. 

Iš principo naujas dalykas
Pagal dabar galiojančius 

teisės aktus, sklypai gali būti 
parduodami tik tuomet, kai 
šalia jų yra atvestos komu-
nikacijos. Kaip pasakojo ra-
jono meras R. Godeliauskas, 
ir mūsų rajone, ir kituose iki 
šiol galiojo praktika tą daryti 
mažiausiomis sąnaudomis. 
Tačiau šykštus moka dukart. 
Štai prie sklypo turi būti pri-
važiavimas. Tai buvo spren-
džiama paprasčiausiu būdu: 

Būsimojo kvartalo vieta: vietoj šabakštynų ir gaisrų – tikimasi naujakurių namelių.          L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.
imti ir nutiesti žvyrkelį. „O 
mes kvartalą pradėsime for-
muoti iš principo kitaip: pir-
ma nutiesime komunikacijas: 
elektros įvadus, vandentiekio, 
kanalizacijos tinklus, išasfal-
tuosime gatvę, įvažiavimus į 
sklypus, įrengsime gatvės ap-
švietimą. Ir tik tada siūlysime 
naujakuriams sklypus“, – sakė 
meras. 

O kodėl blogai buvo tiesiog 
tiesti žvyrkelį: juk ir pigiau, ir 
greičiau? „Gal ir greičiau, bet 
tikrai ne pigiau“, – sako me-
ras. Kodėl? Nes nutiesti žvy-
rkelį kainuoja lėšų. O tiesiant 
asfaltą reiktų iš naujo ruošti 
projektą, iškasti visą žvyrkelio 
pagrindą ir vietoj jo kloti nau-
ją? Tai kas gi čia pigiau? „Mes 
siekiame suformuoti sklypus 
pagal europietišką praktiką, 
kai sklypai parduodami su 
visiškai suformuota infras-
truktūra“, – akcentavo meras. 
Jis neslėpė, kad tokia praktika 
įplieks kitų naujakurių kvarta-
lų, kurie pastaraisiais metais 
vystomi, gyventojų nepasiten-
kinimą. Mat kuriantis jiems 
buvo pasiūlytas tik žvyrkelis, 
o visu kuo kitu teko rūpin-
tis patiems. „Suprantu, kad 
jų atžvilgiu tai gali atrodyti 
šiek tiek nesąžininga, tačiau 
nuo šiol braukiame brūkš-
nį – reikia formuoti sklypus 
deramai“, – akcentavo pašne-
kovas. Jis akcentavo, kad nė 
viename iš aplinkinių rajonų 
tokio kvartalo dar nebuvo pa-
siūlyta.

Tikslas – spręsti 
būsto jaunoms šeimoms
 problemą
Kodėl formuojamas būtent 

naujas kvartalas? Meras atvi-
ras: rajone trūksta patrauklaus 
būsto jaunoms šeimoms. Jis 
neslėpė: seni daugiaaukščiai 
vargu ar yra patrauklūs jau-
nimui. Naujų, modernių dau-

giaaukščių nėra ko tikėtis: sta-
tybos kaštai (išskyrus sklypo 
kainą) yra tokie pat, kaip ir di-
dmiesčiuose, tad vargu ar ku-
ris nekilnojamojo turto vysty-
tojas imtųsi statyti daugiabutį 
Rokiškyje. O ir šeimos, kaip 
rodo savivaldybės duomenys, 
verčiau norėtų savo namukų, 
pastatytų pagal jų poreikius 
ir pageidavimus. Tad kodėl gi 
joms neištiesti rankos? Juolab, 
kad esamas plotas patrauklus 
ir dėl išskirtinio kraštovaiz-
džio, ir dėl labai patrauklios, 
patogios vietos: čia pat miesto 
centras, patogus išvažiavimas 
aplinkkeliu. 

Du etapai
Minėtasis plotas bus for-

muojamas dviem etapais. Pir-
mame etape bus suformuoti 
32 sklypai, kurių vidutinis 
plotas yra 10,5 a. Ir formavi-
mo darbai, pasak mero, pra-
sidės artimiausiu metu. Jau 
užsakyti kadastriniai matavi-
mai, bus skelbiamas projek-
tavimo konkursas. Kitąmet 
numatomi kelio tiesimo, ko-
munikacijų vedimo darbai. 
Ir jau kitąmet pirmuosius 32 
sklypus tikimasi pasiūlyti pir-
kėjams aukcione. 

Meras neslepia: taip grei-
tai parengti sklypus – didelis 
iššūkis savivaldybės Archi-
tektūros ir paveldosaugos bei 
Statybos ir infrastruktūros 
plėtros skyrių specialistams. 
Tačiau tikima, kad jie su tuo 
iššūkiu susitvarkys.

Pardavus pirmuosius skly-
pus, už gautas lėšas bus tęsia-
mas likusio ploto sklypų, o jų 
numatyta 28, formavimas. 

Paklaustas, ar kvartale pla-
nuojami kokie nors viešųjų 
paslaugų objektai, tokie kaip 
darželis, mokykla, meras atvi-
ras – tam poreikio nėra. Be to, 
ganėtinai arti jau esamos ug-
dymo įstaigos.

Ir garažiukams ateis eilė
Formuojant kvartalą, rei-

kia numatyti ir poilsio, žalią-
sias erdves. Viena jų bus palei 
Topolių gatvę – bus išsaugota 
čia esanti kūdra, palikta vie-
tos nuo gatvės žaliosioms er-
dvėms. Didesnė poilsio zona 
numatoma palei Laukupės 
upelį. Kaip sakė meras, to-
kia tendencija – jau esamų 
projektų tąsa. Jis pabrėžė, 
kad taip siunčiamas signa-
las garažų masyvo Pandėlio 
gatvėje garažų savininkams. 
Jie turėtų artimiausiu metu 
planuoti, kaip nusikelti savo 
statinius. Nes anksčiau ar 
vėliau šis valstybinės žemės 
plotas tikrai bus įveiklintas: 
bus įrengti takai, želdynai. 
„Žemė valstybinė. Teritorija 
apleista, statiniai nesaugūs, 
daugelis jų nenaudojami. Tai-
gi, savininkai turėtų pagal-
voti, kad anksčiau ar vėliau 
paprašysime juos pašalinti“, 
– sakė meras. 

Kas pirks sklypus?
Kaip jau minėta, sklypai 

naujame kvartale bus par-
duodami aukciono būdu. Kas 
bus jų pirkėjai? Kiekvienas 
to norintysis. R. Godeliaus-
kas tikisi, kad juos įsigys ir 
naujakuriai, ketinantys pasi-
rinkti mūsų rajoną. Tai iš di-
dmiesčių, užsienio grįžtantys 
rokiškėnai, kviečiami jauni 
specialistai. Naujo kvartalo 
idėją pristatęs Verslo klube, 
meras tikisi, kad gal ir kai ku-
rios rajono įmonės susidomės 
šiais sklypais. Įsigiję juos, ar 
pačios vystydamos nekilnoja-
mojo turto projektus, ar padė-
damos savo darbuotojams įsi-
gyti sklypus ir patiems statyti 
namus, jos, pasak mero, turi 
puikias galimybes pritraukti 
specialistų į mūsų rajoną. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Kviečia dalyvauti 
pėsčiųjų žygyje 
„Mirties kelias“

2021 m. minime holo-
kausto pradžios Lietuvoje 
80-metį, kurio metu nuo 
1941 iki 1944 m. buvo nu-
žudyta per 190000 žydų 
tautybės Lietuvos piliečių, 
tai sudarė apie 96 proc. 
visos Lietuvos žydų ben-
druomenės. Holokausto 
šmėkla neaplenkė nei vie-
no Lietuvos miesto, mies-
telio ar kaimo, kuriame 
buvo įsikūrusios žydų ben-
druomenės. Holokausto 
siaubus patyrė ir Rokiškio 
krašto žydai.

Rokiškio laikinoji žydų 
koncentracijos stovykla 
buvo įkurta 1941 m. liepos 
pradžioje šalia Rokiškio 
dvaro. Čia daugiausia buvo 
kalinami darbingo amžiaus 
vyrai. Į koncentracijos sto-
vyklą žydai buvo varomi iš 
visos Rokiškio apskrities.

1941 m. rugpjūčio 15 – 
16 d. koncentracijos stovy-
kla buvo likviduota. Netoli 
Rokiškio esančiame Velnia-
duobės miške, prie Bajorų 
kaimo, buvo nužudyti 3207 

žmonės, iš jų 3200 žydų tau-
tybės.

Kita laikinoji žydų kon-
centracijos stovykla buvo 
įkurta šalia Antanašės dva-
ro (Obelių sen.), kur buvo 
kalinami pagyvenę vyrai, 
moterys ir vaikai. Laikino-
ji stovykla likviduota rug-
pjūčio 25 d. Tą dieną netoli 
dvaro esančiame Degsnynės 
miške buvo nužudyta 1 160 
žmonių.

2020 m. rugpjūčio 16 d. 
15 val. kviečiame prisiminti 
holokausto tragedijos aukas, 
pagerbiant jas dalyvaujant 
pėsčiųjų žygyje „Mirties 
kelias“. Mirties kelias tai 
kelias nuo Rokiškio dva-
ro, kur veikė laikinoji žydų 
koncentracijos stovykla, iki 
Velniaduobės miško, kuriuo 
grupėmis po 200 asmenų, 
buvo varomi pasmerktieji į 
egzekucijos vietą.

Žudynių vietoje bus skai-
tomi istoriniai dokumentai, 
nužudytųjų Rokiškio apskri-
ties žydų vardai.

Rokiškio krašto
muziejaus inform.
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BRYDĖS

Nebaidytų idiotų kraštas-7. Apie kroatiško elniuko akytes 
ir kodėl nuo žodžio „chalva“ burnoje saldu nepasidaro

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
Rytų išminčiai byloja: kad 

ir kiek kartotum žodį „chal-
va“, burnoje nuo to saldžiau 
nepasidarys. Prieš Lietuvą 
vykdomas hibridinis karas 
– tą dabar ištisai skalambija 
politikai. Šitas skalambinimas 
pavojaus varpais nuo 2008-
ųjų (karas Gruzijoje) turi ir 
juodąją pusę – tiek priprato-
me prie to ištisinio gaudesio, 
kad jis tapo foniniu triukšmu, 
į kurį nekreipiame dėmesio. 

Ar Lietuva, jos visuome-
nė, valdžios ir visuomenės 
institucijos yra pasiruošusios 
gintis nuo hibridinio karo? 
Tai turėtų būti svarbiausias 
ir esminis šiandienos klausi-
mas. Deja, praktika rodo, kad 
civilinė valdžia ir dalis visuo-
menės pasiruošę tik „ant po-
pieriaus“. Panašiai buvo pasi-
ruošusi Ukraina, kai teoriškai 
lyg ir buvo visko: ir tarnybos, 
ir žmonės, ir priemonės. O 
praktiškai... Kaip buvo prak-
tiškai, susiraskite youtybėje 
karo nusikaltėlio, kurio Ha-
gos tribunolas verkia, Igo-
rio Strelkovo-Girkino įrašus. 
Svaičiojimus apie „Russikij 
mir“ galima ir reikia laikyti be-
pročio kliedesiais. O štai į tai, 
kaip jis ir jo karo nusikaltėlių 
šaika pateko į Ukrainą, iš kur 
gavo ginklus, ir kaip įpūtė bai-
saus karo židinį Lugandoje ir 
Dombabvėje, netgi labai verta 
įsiklausyti. Kaip jis ir jo „upal-
čliencų“ šaika perėjo kiaurą 
sieną (giesmė kažkur jau gir-
dėta), kaip be pasipriešinimo 
užėmė policijos nuovadą, kaip 
kurstė sukilimą... Juk I. Strel-
kovas-Girkinas ne šiaip koks 
prasigėręs „upalčliencas“, ne 
tik karo nusikaltėlis, kuris nu-
sipelnė  Hagos tribunolo. Jis 
KGB pulkininkas. Kodėl jis 
pradėjo „čiulbėt“? Matyt, Pu-
tinas jam kažko nedavė, tai ir 
gieda. Ir per daug žino, kad 
būtų tiesiog užčiauptas. O da-
bar minutėlei pagalvokime: 
kiek tokių pulkininkų supa 
mūsų kaimyną Batką? Ir savų, 
Minsko KGB mokykloje užau-
gintų, ir importinių? Čia jums 
atsakymas į tai, kad vis dar va-
dinate Batką durniumi.

Pirmiausia reikia suvokti, 
kad kol nėra atviros agresijos 
(o ji vargu ar įmanoma prieš 
NATO šalį), priešas negali 
atvirai demonstruoti savo pra-
našumo ir įjungti savo karinių 

pajėgumų. Vienintelis jo karo 
metodas yra išnaudoti priešo 
silpnybes. Ir jomis Batka sė-
kmingai naudojasi. Dabartiniai 
jo ginklai, atsukti prieš mus, yra 
MŪSŲ valdžios neveiklumas, 
negebėjimas strateguoti ir su-
vokti savo elgesio bei sprendimų 
pasekmes, ir MŪSŲ visuome-
nės, įskaitant ir dvaro žiniasklai-
dą, aklumas ir kvailumas. 

Apie I. Strelkovą-Girkiną ir 
į jį panašius, apie Vagnerio ir 
kitas karines grupuotes kalba-
me nuo 2014 m. O ką padarė-
me, kad nuo jų apsigintume? 

Pirmoji mūsų silpnybė – per 
trisdešimt metų taip ir nesu-
tvarkyta siena su Baltarusija. 
Kiaura kaip rėtis. Kieno tai sil-
pnybė? Jei turėtume normalią 
sieną, gintis būtų paprasčiau. 
Ir ne tik nuo migrantų. Apie 
tai, kokia tai skaudi tema kai-
mynui, rodo tam tikri ženklai. 
Jau pragydo paukšteliai, kad 
statoma siena nereikalinga, kad 
ji brangi, kad ji nuo migrantų 
nesaugos. O ji ir neturi saugoti 
nuo migrantų. Migrantai prašo 
prieglobsčio, jie siekia būti pa-
stebėti. Ji turi būti nepraeinama 
kitai hibridinio karo dedamajai 
– „žaliesiems žmogeliukams“ 
ir į juos panašiems. Ji turi būti 
rimta užkarda, kad į mūsų šalį 
nepatektų ginklai, narkotikai, 
kita kontrabanda. Suvokime, 
kad pro mūsų kiaurą sieną „ka-
lašą“ pranešęs „upalčliencas“ 
jau niekieno nepatikrintas nu-
važiuos iki Italijos. 

Kokia skaudi tema kai-
mynui yra siena, rodo mūsų 
brangiosios, mylimosios, pa-
triotinės dvaro žiniasklaidos 
apsikvailinimas su elniuku. El-
niuko atvejis – klasikinis infor-
macinės diversijos pavyzdys. 
Antroji mūsų silpnybė. Visa 
informacinė ataka prieš sieną 
vyko taip, kaip mes, žurnalis-
tai, kasmet kursuose mokomės. 
Reikia pasakyti, kad kasmet 
tie kursai plunksnos broliams 
darosi vis neįdomesni. Ne dėl 
turinio. Turinys ten būna labai 
įdomus ir geras. O ne vienas 
kolega atsisakė į juos važiuo-
ti, nes esą „jau viską girdėjo“. 
Atmintimi aš nesiskundžiu, ta-
čiau esu dėkinga už kiekvieną 
kvietimą. Kaip karys nuolatos 
eina į pratybas, kad įgūdžių 
neprarastų, taip ir mes turime 
nuolatos mokytis ir tobulėti. 
Antraip... Bus kaip su elniuku. 

Taigi, liepos 14 d. buvo 

surengta puiki informacinė 
ataka. Kažkoks gamtos my-
lėtojas feisbuke pasidalino 
nuotrauka, kur į koncerti-
ną įsipainiojęs žuvęs elnias. 
Tiesa, tą nuotrauką pradėjęs 
platinti vienos medžiotojų są-
jungos vadovas nerašo, kur ta 
nuotrauka padaryta. Kadangi 
mūsų žiniasklaidai feisbukas 
yra šimtaprocentinio patiki-
mumo ir iš esmės svarbiausias 
informacijos šaltinis, tai buvo 
padaryta prielaida, kad elnias 
žuvo... kažkur prie Druskinin-
kų. Ir prasidėjo... Apie elnią 
parašė delfi, „Spygliuota tvora 
nuo migrantų tampa spąstais 
laukiniams gyvūnams: įsipai-
niojęs į vielas žuvo elnias“ 
(tokios antraštės galite nebe-
ieškoti, ji, paaiškėjus klastotei, 
buvo pakeista), 15 min, radijo 
laidoje minėjo lrt. Kadangi ži-
niasklaidos mūsų valdžia bijo 
labiau nei velnias kryžiaus, 
tai situaciją (net nepasidomė-
ję detaliau, ar tas elnias išties 
žuvęs), komentavo Aplinkos ir 
Vidaus reikalų ministerijų at-
stovai. Žinoma, paaiškėjus de-
zinformacijai, straipsniai buvo 
pataisyti, tačiau pėdsakai liko. 
„Taip, ši liūdinanti situacija 
mums žinoma, konsultavomės 
šiuo klausimu su Aplinkos mi-
nisterijos specialistais ir žino-
me, kad didiesiems gyvūnams 
koncertinos spygliuota viela 
gali būti pavojinga. Vis tik, 
įvertinus situaciją, atsižvelgus 
į ekstremalią padėtį ir naciona-
linio saugumo interesus, buvo 
nuspręsta taikyti šią nesunkiai 
įgyvendinamą, laikiną priemo-
nę, kaip vieną iš būdų apsun-
kinti neteisėtų migrantų pate-
kimą į mūsų šalį. Ilgalaikėje 
perspektyvoje, žinoma, bus 
ieškoma geresnių ir saugesnių 
sprendimų“, – situaciją komen-
tavo vidaus reikalų ministrės 
patarėja komunikacijai Lina 
Laurinaitytė (citata iš delfi pa-
taisyto ir pakeistu pavadinimu 
straipsnio „Medžiotojai skam-
bina pavojaus varpais: spy-
gliuota tvora nuo migrantų gali 
tapti spąstais laukiniams gyvū-
nams“). Kaip gali ministerijos 
atstovas komentuoti „situacija 
žinoma“, jei tos situacijos ne-
buvo?!

Delfi garbei reikia pasakyti, 
kad po dienos jie straipsnį patai-
sė ir parašė tokį prierašą: „Lie-
pos 14 d. Lietuvos medžiotojų 
sąjungos „Gamta“ prezidentas 
Raimondas Ribačiauskas išpla-
tino neva koncertinoje pasie-
nyje šiomis dienomis žuvusio 
elnio nuotrauką. Patikrinus 
informaciją, paaiškėjo, kad 
nuotrauka yra iš kito šaltinio, 
elnias užfiksuotas ne Lietuvoje. 
Pateikta informacija buvo mela-
ginga“. Tik skaudžiai pamiršta-
ma, kad jei kas skaitė straipsnį 
liepos 14-ąją, vargu ar prie jo 
begrįš liepos 15-ąją... 

Kaip buvo įteisinta mela-
giena? Elementariu žioplumu. 

Informacinei diversijai užteko 
pasinaudoti didžiausia mūsų 
žiniasklaidos bėda, kurią ne 
kartą kėliau kursuose. Ir už tai 
didžiųjų žiniasklaidos portalų 
atstovų atvirai buvau durnina-
ma. Ta bėda yra vadinamosios 
„žiurkių lenktynės“: kuris por-
talas pirmasis paskelbs sen-
sacingą žiną. Žiurkių lenkty-
nėse žiniasklaida vadovaujasi 
principu: „staiga skelbk, būk 
pirmas. O jei informacija pa-
sirodys neteisinga, visada gali-
ma... atsiprašyti“. Tai mes, pro-
vincijos mažutėliai, galime sau 
leisti „prabangą“ tikrinti ir per-
patikrinti informaciją, galvoti, 
kam tokia sensacinga žinia gali 
būti naudinga, kodėl ji skel-
biama, kas pirminis šaltinis. 
Mes, kaip sakė vienas kolega, 
nesuvokiame, ką „reiškia dirb-
ti didžiojoje žiniasklaidoje“. 
Pasakysiu atvirai, ačiū Dievui, 
kad nesuvokiu. Nes paleidusi 
tokią melagieną mūsų laikraš-
čio puslapiuose, iš gėdos akių 
neturėčiau kur dėti. Kiekvie-
nas gatvėje sutiktas rokiškėnas 
pirštais badytų su klausimu: „o 
tai kaip elniukas?“

Elniuko reikalas – tipinis 
pavyzdys, kaip melagiena buvo 
paversta žinia, kurios patiki-
mumu net akyliausiems sunku 
suabejoti. Pirmiausia, žinia 
pasirodė ne kokiose „Klum-
piabalio žiniose“. Tą padarė 
didieji naujienų portalai. Ir ne 
vienas (tada skaitytojui bent 
būtų galima įtarti informaci-
nę ataką: nuhakino puslapį ir 
suklastojo straipsnį), bet visi 
didieji žiniasklaidos banginiai. 
Kitas verifikavimo etapas – iš-
galvotą žinią kaip realų faktą 
KOMENTAVO vidaus reikalų, 
Aplinkos ministerijų atstovai. 
Neįsitikinę, kad jis apskritai 
buvo. Žodžiu, suveikė žioplo 
pasitikėjimo grandinė. Žurna-
listė pasitikėjo žinia feisbuke 
ir nepatikrino nuotraukos šalti-
nio, jos kolegos nepatikrino jos 
straipsnio ir skubėjo pasidalinti 
sensacija, ministerijų atstovai, 
atvirai sakykime, bijodami ži-
niasklaidos, nepatikrino, ką 
komentuoja. Ir – melagiena 
kišenėje. 

Nors reikėjo tik 5 min. go-
ogle patikrinti nuotrauką, kad 
paaiškėtų: elniukas tai iš Kro-
atijos... Juolab, kad ženklų, 
išduodančių, jog nuotrauka 
gali būti ne iš Lietuvos, buvo 
– pernelyg daug prikritusių 
rudų lapų. Gyvūnų specialistai 
atkreipė dėmesį į per didelius 
šiam laikui gyvūno ragus. O 
juk tereikėjo tą nuotrauką į go-
ogle įmesti, ir būtų paaiškėję, 
kur ir kada ji padaryta.

Kieno tai silpnybės? Bat-
kos? Batkai nereikėjo nieko 
daryti, kad pati sienos idėja 
būtų kompromituojama. Mūsų 
žiniasklaida tai padarė pati. 
Nesuveikė nei faktų tikrini-
mai, nei tiesometrai. Kur ten ji 
atskirs lietuvišką elniuką nuo 

kroatiško, jei vis dar nesugeba 
atskirti Lietuvos karių nuo šau-
lių, Lietuvos karių nuo jų ko-
legų amerikiečių. Ir pasirodo, 
kad pažinti Lietuvos kariuome-
nės uniformą didžiojo portalo 
žurnalistui visai nebūtinas įgū-
dis. Tai kaip jie tada atskirtų, 
pavyzdžiui, „žaliuosius žmo-
giukus“? 

Atrodo, negražu kolegas kri-
tikuoti. Aš nenoriu kritikuoti. 
Bet kiekviena žinia turi savo 
pasekmes. Elniuko nuotrauka 
sukėlė visuomenės emocijas, 
nuvilnijo socialiniuose tinkluo-
se, iššaukdama audringas reak-
cijas. Kančiose miręs žvėrelis 
vargu ar ką paliktų abejingu. 
Prisiminkite, kaip veikia propa-
ganda? Emocijomis. Jei žurna-
listai, aukšti ministerijų atstovai 
nepatikrino žinios, tai kodėl jūs 
tikitės, kad tą tikrins Klumpia-
balių Marytės ir Jokūbai? 

Trečioji skaudi bėda – mūsų 
valstybėje dešimtmečius ne-
taisytos negerovės. Štai, jau 
visą žiemą liaudis linksminosi 
feisbuke publikuodama maistą 
mūsų šalies ligoninėse. Gim-
dyvei pateiktą duonos gabalą 
su „šlapianke“, vaikų skyriu-
je – nevalgomą buizą. Ir mi-
grantams tiekiamus estetiškus 
patiekalus, su daržovėmis ir 
petražolėmis papuošti. Greta 
žinios, kad termoinduose mi-
grantai tą maistą grąžina, kaip 
čia mandagiau pasakius, jau 
panaudotą. Ir akurat, pilnas 
feisbukas kompiliacijų, kuria-
me lyginama duonos riekė su 
sviestu ir pajuodusi obuolio 
puselė ligoninėje, ir migran-
tams patiekiamas maistas. Bat-
ka kaltas, kad mes taip ligonius 
maitiname? 

Tokios žinios kelia nuola-
tinį erzelį ir nepasitenkinimą. 
Visuomenė nuolatos įaudrinta, 
nepatenkinta, pyksta. Galop 
šioje erzelio atmosferoje sunku 
ir beįvardinti, kas buvo ta pir-
minė erzelio priežastis. Prisi-
menat mūsų dvaro žurnalistus, 
strakinėjančius apie „Šeimų 
maršo“ dalyvius su klausimais: 
„įvardinkite reikalavimus, kuo 
jūs nepatenkinti?“. Užvakar 
jie buvo nepatenkinti ne laiku 
ir ne vietoje pateiktais partne-
rystės ir Stambulo konvencijos 
ratifikavimo klausimais, vakar 
– koncertinos „nužudytu“ el-
niuku, šiandien – migrantų ir 
ligonių maisto skirtumais. 

O mūsų nei strategiškai, nei 
bijau, kad apskritai nemąstanti 
vyriausybė paruošė tokį trige-
rį, kurio jau nebeapeis ir kan-
triausieji. Šita sėdmaišininkų 
ir paspirtukininkų kolonija sti-
kliniuose urveliuose sugalvojo 
apmokestinti senus automobi-
liukus. Esą jie taršūs. O koks 
Lietuvos gyventojų automobi-
lių parkas? Ahoj, bebrai!

Jei sėdmaišininkas savo 
stiklinį biurelį gali pasiekti 
paspirtuku, autobusu ir trolei-
busu, tai Šetekšnų, Lailūnų, 

Aukštakalnių gyventojui auto-
mobilis yra būtinas. Atminkite, 
kad vėl artėja karantinas, o ano 
karantino metu buvo „nuim-
ti“ net tarpmiestiniai autobusų 
reisai. Ir man kyla nuoširdus 
noras paimti už pakarpos mūsų 
premjerę, mūsų ministrus, ir 
jiems kaip į katino kakutį išba-
dyti nosį į Lietuvos statistikos 
departamento duomenis apie 
vidutinį darbo užmokestį Lie-
tuvoje. Ir užduoti durną klau-
simą: kaip jūs manote, ponai 
iš Vilniaus, kiek metų žmogus, 
gaudamas minimalią ar artimą 
jai algą Rokiškio rajone, kur 
atlyginimų neto (į rankas) vi-
durkis! pernai buvo 758 Eur į 
rankas, gali susitaupyti naujam 
ir netaršiam automobiliui. Už-
davus šį klausimą socialiniame 
tinkle, vienas dundukas sė-
dmaišininkas numetė nuorodą 
į parduodamą 10 m. škodą... 
1,2 l varikliu, už 4 tūkst. Eur. 
Jūs šituo kišeniniu kibiriuku 
pavažinėkit mūsų rajono žvy-
rkeliais. Įdomu, kiek tas maši-
niukas išgyvens? 

Bet kur ten Vilniaus val-
džiai ir sėdmaišininkams su-
prasti? Jiems gi „nedaeina“, 
kad vidutinis maždaug 200 Eur 
mokestis už orą tiesiogine ir 
perkeltine prasme, kai 48 proc. 
namų ūkių negali apmokėti ne-
numatytų išlaidų (pasigūglin-
kite Statistikos departamento 
informaciją), kvepia revoliuci-
ja. Jei „Šeimų maršas“ susior-
ganizavo dėl klausimų, kurie 
iš esmės tiesiogiai nelietė dau-
gumos šalies gyventojų, tai pa-
galvokite, kas gali būti, kai bus 
sprendžiamas klausimas, kaip 
„nušriubuoti“ šeimos pajamas 
tiesiogiai? Nes namų ūkiuose, 
turinčiuose automobilį, gyve-
na trys ketvirtadaliai. Lietuvos 
gyventojų. Ir kad tie 200 Eur 
tai reiškia ne šiaip pinigus, o 
trečdalį vieno mėnesio algos. 
Tai nenupirkti batukai vaikui, 
tai atsisakyta skanesnio kąsnio, 
drabužio, poilsio. Ir tai ne slap-
ta informacija: ją kasmet patei-
kia Statistikos departamentas. 
Mūsų valdžiai šitie duomenys 
turėtų būti raudonais dažais 
užrašyti ant jų kabinetų sienų. 
Kad kiekvieną dieną žiūrėdami 
į juos suvoktų, kokia reali situ-
acija šalyje. 

Ir gal jau metas suvokti, kad 
laikas nustoti siūbuoti valstybės 
laivelį. Nes visi išvardinti daly-
kai – ne Batkos sugalvoti. Jis tik 
naudojasi jam palankia situaci-
ja, mūsų valstybės ir visuome-
nės kvailumu, tris dešimtmečius 
nespręstomis problemomis. O 
situacija pamažu kaista. 

Ir ji tik aštrės. Ir kasdienio 
buko valdžios kvailumo erzinti 
visuomenę nereikalingais, ne-
būtinais dalykais, dėka, ir su 
sumania pagalba „iš šalies“. 
Protinga valdžia dabar kaip tik 
ramintų žmones, nesiimtų kon-
traversiškų sprendimų. Bet kur 
gi tau... 



Nepriklausomas rajono laikraštis
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Liepos 30 d. (penktadienį) 10 val. 
savivaldybės I aukšto salėje šaukiamas 
Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 
posėdis. 

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

kiskis.lt (žr. ,,Naujienos“).
Užs.1389

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo vasarai, 18 m. 
Galiu pjauti žolę. Domina įvairūs 
pasiūlymai. Sunkūs darbai 
negąsdina. Tel. 8 675 57 885. 
Rokiškis
• 42 m. moteris ieško darbo. 
 Tel. 8 602 21 055. Rokiškis
• Ieškau darbo ūkyje arba 
statybose. Domina įvairus 
pasiūlymai. Pirmenybė su 
siūlantiems apgyvendinimą.  
Tel. 8 692 07 403. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmogų arba 
slaugyti ligonį. Tel. 8 626 90 489. 
Rokiškis
• Ieškau darbo, galiu dirbti 
virtuvėje, plauti indus, pagalbiniu 
darbininku. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 646 51 495. Rokiškis
• Jauna mergina ieško darbo 
vasarai. Galiu prižiūrėti vaikus. 
Siūlyti ir kitus variantus.  
Tel. 8 647 47 885. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• UAB Ramundas GM, reikalingas 
(-a) vilkiko vairuotoja (s). Darbo 

vieta Dirbtuvių g. 13, Obeliai, 
Rokiškio r. Darbas pamaininis. 
Darbo užmokestis, neatskaičius 
mokesčių, nuo 1050 Eur iki 1225 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Audi Avant A6 C5, 1997-2001 m. 
įvairias plastmasines detales.  
Tel. 8 698 04 374. Rokiškis
• R13, R14, R15 ratlankius su 
padangomis. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• R15 ratlankius su geromis 
padangomis. Audi A4, VW Passat 
B5. Kaina 125 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Audi A6, 2,5 l, 103 kW, TDI. 
Važiuojanti, dalimis.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, Žiguli dalis. 
Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• Sankabos diską. Tinka: A100 1,8 
l, 86-90, 2,0 l, 91-94 A80 1,6 l, D/
TD 1,8 l, 1,9 l, D/TD 2,0 l, 86. 
Dydis 210x23. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 612 52 471. Rokiškis
• Audi A6, visą arba dalimis. 1996 
m., universalas, TA pasibaigusi. 
Važiuojanti. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 682 10 035. Rokiškis
• Vasarines padangas Nokian 
195/60 R15 88 V, 4 vnt. Kaina 45 
Eur. Tel. 8 688 16 313.  
Rokiškis
• VW Golf 4 dalimis, 81 kW, 
universalas ir VW Golf 4 variklis 

dalimis 85 kW, purkštukai geri.  
Tel. 8 645 60 405. Rokiškis
• Audi A4 B5 dalimis. 2,5 l, TDI. 
Tel. 8 624 11 834. Rokiškis
• Dalimis Citroen C5, 2002 m.  
Tel. 8 604 99 145. Rokiškis
• Audi A6 C5, 2000 m. 1,9 l, TDI. 
2,5 l, TDI Quattro, sedanas dalimis. 
Tel. 8 606 97 501. Rokiškis
• Opel Astra dalimis. 1,7 l, TD, 
universalas, 1999 m.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• VW Golf dalimis. 1,9 l, TD.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Automobilių dalis: VW Passat, 
VW Golf, Ford Galaxy, VW 
Sharan, Reno Master, ir visų kitų 
automobilių dalis.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Kuro purkštukus, tinkančius 
Citroen-C3, Citroen-C4, 
Citroen-C5, Ford-C-Max, 
Ford-Focus C-Max, Ford-
Focus, Mazda-3, Peugeot-206, 
Peugeot-307, Peugeot-308, 
Peugeot-407, Volvo-C30, 
Volvo-S80, Volvo-V70. Kodas 
0445110259. Tikrinti. Atitinka 
visus parametrus. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• 2004 m. VW Touran dalimis, 
2,0 l, dyzelis. Tel. 8 606 14 217. 

Rokiškis
• VW Passat B5+ dalimis. 96 kW, 
85 kW, 81 kW. Tel. 8 682 58 004. 
Rokiškis
• Dalimis 1997 m. Audi A4 
sedanas. 2002 m. Opel Zafira, Opel 
Astra. Tel. 8 614 87 836.  
Rokiškis
• Opel Astra naują priekinę 
spyruoklę. Tel. 8 682 13 410. 
Rokiškis
• BMW E39 spyruokles.  
Tel. 8 682 13 410. Rokiškis
• VW Golf 4 amortizatorius su 
spyruoklėmis. Tel. 8 682 13 410. 
Rokiškis
• VW Passat B5+ žemintų 
spyruoklių komplektą.  
Tel. 8 682 13 410. Rokiškis
• VW Golf dalimis. 2004 m., 2 
l, benzinas. Tel. 8 682 13 410. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Sony DVD grotuvą. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Juostinį fotoaparatą Zorkii - 4. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Palydovinę anteną. 1,65 m 
skersmens. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Traktoriaus hidraulines žarnas. 
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Gal kam į sodybą kiemo 
dekoracijoms plūgą, kaupikus.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Naudotus  skriemulius  22, 20, 13 
cm  diametro. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Peilines akėčias (skutikus) Kuosa 
3,4. Darbinis pl. 3,4 m. Tinka skusti 
po kombaino. Kaina 650 Eur. Tel. 8 
682 20 385. Rokiškis
• Paruoštą pjūčiai javų kombainą 
SAMPO-410,D. Darbinis pl. 3,2 
m. Smulkintuvas, kabina, geros 
padangos, originalūs pagrindiniai 
diržai. Kaina 3850 Eur. Tel. 8 682 
20 385. Rokiškis
• Naujas didžiąsias akėčias, 
lenkišką dalgį, plūgą dviejų 
korpusų, griebtuvą, Zid variklį. Tel. 
8 614 19 157. Rokiškis
• Naujas akėčias BZT-1 1 vnt. 
Naudotų BZS-1 2 vnt. Tel. 8 616 35 
640. Rokiškis
• Žoliapjovę-smulkintuvą. 2 m 
pločio. Kaina 790 Eur. Tel. 8 612 
92 690. Rokiškis
• Tvarkingą kablų traktoriui T-40. 
Tel. 8 616 35 640. Rokiškis

Kuo užsiima Rokiškio partijų skyriai 
nerinkiminiu laikotarpiu? Konservatoriai.

Apie partijas ir jų vyk-
doma veiklą dažniausiai 
girdime tik kai artėja rin-
kimai. Tačiau ką jos veikia 
dabar, kai artimiausiu metu 
jų nenusimato? Pristatome 
antrąjį interviu su Tėvynės 
sąjungos – Lietuvos krikš-
čionių demokratų partijos 
(TS-LKD) Rokiškio sky-
riaus pirmininku Andrium 
Burnicku (nuotr).

– Kiek narių turi jūsų 
skyrius?

– Šiai dienai 172.
– Kaip kiekvienas iš na-

rių prisideda prie partijos 
veiklos?

– Narystė skyriuose yra 
labiau savanoriška veikla. 
Didžioji dalis žmonių yra 
tokie, labiau, popieriniai na-
riai, kurie ateina kartais pa-
balsuoti, susimokėti mokestį. 
Realiai nėra visi nariai labai 
aktyvūs. Yra branduolys, bet 
čia kalbama turbūt apie 10-15 
žmonių, kurie yra aktyvesni, 
kurie pakviečia į renginius 
kitus narius, kažką sugalvoja, 
inicijuoja akcijas.

Paskutinius metus dabar 
pas mus štilis galima sakyt. 
Karantinas, kai negali daryt 
gyvų susirinkimų. Kadangi 
pas mus, konservatorių sky-
riuj, didelė dalis narių yra 
garbesnio amžiaus, tai jiems 
„Zoom‘ai“ ir visa kita ne tas 
dalykas, kad galėtum palai-
kyt kontaktą. Tas bendravi-
mas tikrai labai sumenkęs 
per paskutinius metus.

Dabar kaip tik viskas at-
silaisvino, bet vasarą irgi 
sunku. Iki vasaros pabaigos 
tikrai bus visuotinis susi-
rinkimas. Manau rugpjūčio 
pabaigoj, kai visi baigsim 
grįžinėt iš kelionių. Yra pri-
sikaupę spręstinų reikalų, 
klausimų.

– Koks yra TS-LKD Ro-
kiškio skyriaus vaidmuo 
bendrame nacionalinės po-
litikos kontekste? Rokiškio 
rajono politiniame kon-
tekste?

– Rajone, tai aišku, mes 
valdančioje koalicijoje ir tie 
visi sprendimų priėmimai de-
rinami. Aš, kaip administra-
cijos direktorius, atstovauju, 
per mane eina visi sprendimų 
priėmimai. Taryboj 4 nariai.

O Seimo daugumą turint, 
tai tas kontaktas aišku mažes-
nis, bet yra pasitarimai pan-
demijos valdymo klausimais. 
Dar vyko pavasarį pasitarimų 
sesija. Kviečiasi ar ministrai 
ar kas tuos žmones, kurie yra 
pareigose. Sukviečia į tokius 
„Zoom‘inius“ pasitarimus 
diskusijai tam tikrais klau-
simais: finansų, socialiniais, 
ekstremalių situacijų klausi-
mais. Bet čia kviečia labiau 
ne kaip skyrius, o konserva-
torių deleguotus sprendimų 
priėmėjus savivaldybėse.

– Koks buvo paskutinis 
didesnis renginys jūsų sky-
riuje?

– Net nežinau. Mūsų 
skyriuj šiais kalendoriniais 
metais atrodo ir nebuvo. 
Dalyvaujame valstybinėse 
šventėse, bet tai vis tiek nėra 
mūsų iniciatyvos. Stengia-
mės aktyviai dalyvauti. Stan-
dartiškai visos valstybinės 
šventės, patriotiniai renginiai 
yra mūsų identiteto dalis, tai 

pagal galimybes sudalyvau-
jame.

– Ką galvojat reikėtų 
padaryti, kad skyrius atsi-
gautų?

– Problema, kad yra toks 
vaizdas, kad niekas nebenori 
eiti į valdžią. Atrodo toks pa-
radoksas iš principo. Politinė 
organizacija, skyrius. Atrodo 
turėtų visi norėti. Jeigu tu da-
lyvauji veikloj, eini su savo 
požiūriu, kažkokiais ketini-
mais, tavo tikslas yra patekti 
į tam tikras pareigas, kurios 
tave įgalintų. Kad tu sėdi ant 
bačkos ir rėki ant šaligatvio, 
žinai, niekas nuo to nepasi-
keičia. Turi suformuoti tam 
tikrą taryboj reikšmingą kie-
kį. Turi noro turėti eiti į tai. 
Aš truputi iš šono stebiu, pa-
kalbu su kitais. Gaunasi, kad 
lyg ir dalyvauja žmonės vei-
kloje, sakai kandidatuok, eik. 
Reikės mums greitai spręsti 
ir kandidatų į merus klausi-
mą, ir sąrašų sudarymą. Nu, 
purtosi žmonės, keista labai. 
Dalį suprantu, dalis išreiškia 
savo palaikymą, turi savo 
veiklą, verslą. Bet iš viso 
šito katilo žmonių, vis tiek 
iš principo dauguma turėtų 
būt tokių, kurie siektų. Jeigu 
jiems siūlai, sakytų „Gerai, 
aš noriu, davai, važiuojam.“. 
Bet trūkumas tokių žmonių. 
Turi kalbinti žmones, kad ten 
ir ten eitų.

Aš irgi save prisimenu. 
Mane čia irgi iš esmės prikal-

bino pradžioj ateiti į skyrių, 
po to kalbino tapti skyriaus 
pirmininku. Nesiveržiau nie-
kad, kad aš labai noriu. Gal 
tas viešumas šiek tiek gąsdi-
na. Bet problema yra ta, kad 
nebenori žmonės eit į šiuos 
vandenis.

– O kokios bendros nuo-
taikos? Gerai jaučiatės 
skyriaus pirmininko pozi-
cijoje?

– Norėčiau, kad kažkas dar 
atsirastų. Šiek tiek jaučiuosi 
išsisėmęs.

– Labiau iš pareigos uži-
mate poziciją?

– Jo. Sakau, aš niekad ne-
siveržiau. Tai kaip laiptelis, 
iš esmės. Mano skyrius sakė, 
eini į pirmininkus, ateity gal 
į merus. Turi būti sukimasis 
viešajame gyvenime. Negali 
bumbt, kaip Pilypas iš ka-
napių, į merus. Taip nebūna. 
Niekad nesiveržiau į pirmi-
ninkus, tiesiog buvo toks 
palaikymas, stumtelėjimas 
skyriuj. Bet sakau, norėčiau, 
kad atsirastų norinčių, bet 
niekas kažkaip netrokšta šitų 
dalykų. Nes irgi tas pirmi-
ninkas yra savanoriška pozi-
cija, nei ji apmokama nei ką, 
ji tiesiog yra kaip laiptelis, 
lyg reklaminis dalykas į kaž-
kur, kažkokias pareigas. Tas 
ir yra sudėtingiausia. Po to 
gūžčioja žmonės, kodėl nie-
kas nevyksta. Sakau, gal tas 
viešumas atbaido. Anksčiau, 
20 metų atgal, būdavo, gal 
apie tave žurnalistai parašys, 
užvažiuos kažkur. Na ir vis-
kas, prasisuka ir pamiršta. 
Socialiniai tinklai truputi pa-
keitė šitą dalyką. Ne visiems 
tai psichologiškai yra priim-
tina, jeigu tave kokiuose ko-
mentaruose ar kur taško.

– Ačiū už pokalbį.
Augustinas 
SIMONAITIS
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Camino Lituano: XVIII diena
„Rokiškio Sirena“ baigia straipsnių ciklą „Ca-

mino Lituano“, kuriame rokiškėnai verslininkai 
Audronė ir Algimantas Šablinskai, dalijosi savo 
įspūdžiais ir pamąstymais iš 18 dienų trukusio 
žygio pėsčiomis piligrimų keliu po Lietuvą. 

Paskutinysis, aštuonioliktas etapas. Meteliai - 
Šventežeris

2021 m. gegužės 5 d.
Sėdim Šventežerio auto-

busų stotelėj laukdami auto-
buso namo ir geriam savojo 
Kelio pabaigtuvių šampaną 
– mūsų Kelias baigtas... „Ge-
riausias planas – neturėti jo-
kio plano“ - nuo pat Kelio 
pradžios, taip atšaudavau vi-
siems, kurie manęs klausda-
vo apie artimiausius planus. 
Tik sėkmingai pasiekę Kelio 
tarpinę stotelę, pradėdavom 
rūpintis kitos dienos nakvy-
ne. Pasitikėjau Kelio Sargo 
globa ir visą mūsų Kelio pla-
navimą buvau atidavęs jam 
į rankas. Dar vakar vakare, 
galutinis mūsų tikslas buvo 
Lazdijai, tačiau, kaip visada, 
iš vakaro ieškodamas nakvy-
nės, Lazdijuose jos negavau. 
Vienintelis viešbutis „Gojus“ 
ir svečių namai „Simona“ 
buvo užimti. Žinoma, galima 
buvo atsikėlus su saule, ban-
dyti suspėti į vienintelį, po 
pietų iš Lazdijų išvykstan-
tį autobusą, bet... Butų likę 
nesurašyti vakarykštės die-
nos Kelio įspūdžiai, kuriuos 
mėgdavau rašyti rytais, Au-
drutei dar saldžiai miegant, 
būtų išlikusi ir nemaža streso 
rizika, kada turėtum baisiai 
skubėti, visą laiką žvalgantis 
į laikrodį. Koks tikslas verstis 
per galvą, jeigu viską galima 
išspręsti paprastai ir užtikrin-
tai: nurėžei keletą kilometrų 
nuo galutinio tikslo ir savąjį 
Kelią užbaigei Šventežery – 
miestely su tokiu šventu pa-
vadinimu...

Sodybą „Mėta“ palikome 
lygiai dešimtą, iki autobuso, 
pasilikę valandą rezervo. Pir-
mas objektas Metelių apžval-
gos bokštas „Nendrių pėdas“. 
Jis stovi prieš pat miestelį iš 
rytų pusės ir iš pačių Metelių 
nesimato. Kai prie kapinių 
paklausėm: „kur jūsų apžval-
gos bokštas“ – vietiniai juok-
damiesi parodė: „čia tuoj už 
pušelių, gal koks šimtas me-
trų“... „Nendrių pėdas“ ne-
aukštas, tik 75-iai laipteliai, 
(prisiminkim Birštono bokštą 
su 300-ais), bet labai išvaiz-
dus. Užlipus matosi Metelio, 
Dusios ežerai, pats miestelis 
ir jo apylinkės, tačiau tokio 

begalinės, beribės erdvės 
pojūčio, kaip nuo Papėčių 
piliakalnio, kai išauga spar-
nai ir norisi skristi, jau nėra. 
Dusia ne be reikalo pravar-
džiuojama Dzūkų jūra, nes 
visus Baltijos požymius turi: 
smėlio paplūdimiai, pušynai 
aplink ir bangos nemažos 
skalauja krantus... Gražu! Iki 
pat regioninio parko direkci-
jos, keliavom Dusios pakran-
te. Čia, suradę piligrimų bi-
bliotekėlę ir vėl savavališkai 
užsidėjom antspaudą į savo 
piligrimų pasus...

Kirtom Seirijų – Lazdi-
jų plentą ir geltonų rodyklių 
vedini patraukėm Bijotų pa-
žintiniu taku. Kiek paėjėjus 
pirmasis „Stop“! Kas gi čia? 
– pasistojo klausimas, kai 
pamatėm mėlyna spalva už-
tepliotas geltonas rodykles. 
Grįžtam atgal, ir tikrai, už 
didelės žabų krūvos randam 
pasislėpusią naujutėlę Ca-
mino Lituano nuorodą. Po 
kiek laiko antroji nesėkmė  
- „Akligatvis“! Atėjom pas 
kažką į sodybą į „svečius“, 
tik mūsų niekas nelaukia. 
Stovim, žvalgomės aplink, 
kurgi vėl prašovėm? Tik stai-
ga Audrutė sako: „atsimeni, 
kai buvom pas Kristiną ir 
Igorį, kur šalia Pakruojo al-
bergą piligrimams rengia? 
Kristina minėjo, kad pasku-
tiniam etape jie irgi pasikly-
do, gal paskambinam, pasi-
klausiam“? „Baik bajerius“ 
– sakau: „To dar betrūko, kad 
paskutinę dieną pasiklystu-
me. Einam atgal ir atidžiau 
dairomės, vėl rodyklė bus 
kur užkišta“. Radau! – šau-
kia Audrutė. Nemenka tokia 
nuoroda (kaip mes ją pražio-
plinom?), bet pasukta į pie-
vą... Į pievą, tai į pievą – va-
rom į pievą! Klampojam, po 
užvakarykščio lietaus visur 
baisiai šlapia, jau ir batuose 
vanduo žliugsi, ne tai kad ke-
lio, nei takelio, nei provėžų 
nesimato – paprasčiausia ga-
nykla. Einam, einam, ganykla 
baigiasi, už jos krūmai, o už 
krūmų, matyt, žemesnės vie-
tos būta, vandens, matosi, iki 
kelių. Ir čia „Stop“! O laikas 

dos nerandam, kas tada? – 
logiškai mąstau.

• Tada galvok pats, tu čia 
„glavnas“, aš tik dekabristo 
žmona – nusileidžia Audrutė.

Kelio Sargas man pasu-
fleravo grįžti į pirmąją pra-
džią, prie tų mėlynai užter-
liotų rodyklių. Orientuotis 
buvo galima, nes Kelio čia 
būta. Vingiuoja jis pro tokią 
išpuoselėtą sodybą. Tikriau-
siai, kilo koks konfliktėlis su 
sodybos šeimininkais ir už-
draudė piligrimams jų priva-
čią, šventą žemelę mindžioti. 
Camino Lituano sumanytojai 
turėjo iš padėties kažkaip 
suktis ir nukreipė piligrimus 
eiti pro pievą, kad jų valdas 
apeitų, o kai šitiek prilijo an-
tra Šušvė pievoj atsirado...

Laiko daug sudeginom, 
kol iš šito užburto rato išė-
jom, laiko rezervas visai su-
bliuško, bet nuo grafiko dar 
neatsiliekam. Nakrūniškės 
kaime dar viena piligrimų 
bibliotekėlė. Naudinga šita 
iniciatyva būtų, jeigu, kas 
kelio pradžioje tokių biblio-
tekėlių įrengtų. Gal ką pra-
leidau? Mes tik tris matėm: 
prie Miroslavo bažnyčios, 
prie Metelių regioninio par-
ko direkcijos ir čia. Visos 
dvidešimties kilometrų spin-
duliu. Jeigu atsirastų daugiau 
būtų puiku, manau, mieste-
lių ir kaimų bendruomenės, 
su laiku, apie tai pagalvos. 
Leidžiantis nuo Stragiškės 
aukštumų, visą laiką mus 
lydėjo nuostabi Dusios eže-
ro panorama, iš tolo matėsi 
ir garsioji Kryžių Koplyčia. 

Kadaise, prieš mūšį su šve-
dais, lietuvių kariuomenės 
kapelionas čia laikė mišias 
ir pastatė toje vietoje tris 
kryžius. Po kurio laiko, čia 
prasidėjo stebuklingi išgiji-
mai, žmonės atsidėkodami 
pradėjo statyti padėkos kry-
žius, buvo pastatyta ir pir-
moji medinė koplyčia. Da-
bar čia išties sakrali vieta, 
rimties sala, kur tikinčiųjų 
rankomis padarytas toks ale 
padzūkų „Kryžių kalnas“ 
ir pastatyta dangų remian-
ti mūrinė Kryžių Koplyčia. 
„Belskite ir jums bus atida-
ryta“ – sako Viešpats, evan-
gelisto šv. Mato lūpomis...  
Ir beldžiasi, ir prašo žmonės 
malonių, matyt, gauna jeigu 
čia šitiek padėkos kryžių pa-
statyta...

Pasiekę Šventežerį nepa-
jutom kažkokios ypatingos 
euforijos, neįvyko nušvy-
timas ir mes nepanėrėm į 
nirvaną. Tik pasibučiavom 
su Audrute, dėkodami vie-
nas kitam, kad ištvėrėm, 
kad nugalėjom save, kad 
nesipykom, kad slaugėm, 
kad palaikėm vienas kitą, 
kad įveikėm, kad pabai-
gėm, kad finišavom... Taip, 
čia ne Camino de Santiago, 
kai tu viską užbaigi Santja-
go de Kompostela katedro-
je: praeini pro šv. Jokūbo 
palaikus, išgirsti širdį (gal 
ego?) pamaloninantį „pere-
grinos de lituania”, sulauki 
kol aštuoni šv. Mišių patar-
nautojai, iki pat katedros 
lubų, įsiūbuoja milžinišką 
smilkytuvę ir visas pakylė-
tas, bei dvasiškai sklidinas 
išsiruoši į “pasaulio kraštu” 
vadinamą Finisterrą. Čia, 
sėdėdamas ant uolų ir žiū-
rėdamas į vandenynan be-
sileidžiančią saulę pasižadi 
būti gerasnis ne tik aplin-
kiniams, bet ir sau: dažniau 
pakelti akis į dangų, dažniau 
į rankas paimti “protingą” 
knygą, daugiau laiko skirti 
bendravimui, dažniau apka-
binti savo artimuosius, dau-
giau duoti negu imti, labiau 
mylėti ir dažniau atleisti... 
Nesu specialistas, bet man 
tai labai panašu į nušvytimą 
ir sielos apsivalymą. Cami-
no Lituano to neduoda, o ir 
negali duoti – čia tik Kelio 
pradžia...                  

Aštuonioliktas etapas: 
Metelys – Šventežeris. Pa-
skutiniai 20 km. Bet kokie 
įspūdingi...

tai tiksi, dar iš jaunystės lai-
kų vienas posakis giliai į at-
mintį įsirėžęs, galvoj širdies 
ritmu pulsuoja: „Traukinys 
šikančių nelaukia “! „Trau-
kinys šikančių nelaukia “! 
(mūsų atveju autobusas pasi-
klydusių nelaukia). Štai tau ir 
dilema! Šekspyro plunksnos 
vertas epizodas - jo garsusis, 
egzistencinis: „Būti ar nebūti 
– štai kur klausimas“!?

• Brendam? – klausia Au-
drutė

• Gal tau su galva negerai, 
man koja skauda! – spyrio-
juos.

• Kai per Šušvę, tai pir-
mas, o dabar bijai? Bailys! – 
drąsina mane

• Ten buvo viskas aišku, 
perbrendam ir einam toliau. 
O čia man niekas neaišku! 
Perbrendam, o jeigu nuoro-

MAISTO PRODUKTAI

• Šviežias bulves Vineta, didelės 
1 Eur/kg, mažesnės 0,60 Eur/
kg. Šviežius žieminius česnakus 
dideli 4 Eur/kg, maži 1,5 Eur/
kg. Pristatome į Rokiškį ir aplink. 
Skambinti 862863811 . 

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Gal kas dovanoja ar parduoda 
mažą šuniuką, kuris augtų didelis. 
Tel. 8 622 61 399. Rokiškis

Eur. Tel. 861003980.  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Įmonė ieško vairuotojo. Vilkikas 
su savivarte puspriekabe. Darbas 
Rokiškyje. CE kategorija. 95 kodas. 
Tel. 8 652 66 596. Rokiškis
• Skubiai reikalingi pakuotojai 
darbui Vokietijoje. Pasiūlymas 
studentams. Reikalinga anglų/
rusų k. Atlyginimas 1500-1600 
Eur/mėn. (neto). Apgyvendinimas 
nemokamas. Transportas į/iš darbo 

suteikiamas. Pirmenybė teikiama 
studentams. Tel. 8 611 45 080. 
Rokiškis
• Kepyklai, esančiai Rokiškio 
mieste, reikalingi kepėjai.  
Tel. 8 458 33 234. Rokiškis
• AB „Rokiškio mašinų gamykla“ 
ieško suvirintojų. Tel. 8 611 57 875. 
Rokiškis
• Ieškau meistro trinkelių klojimui 
aplink namo pamatą.  
Tel. 8 686 94 691. Rokiškis

• Darbui lentpjūvėje, Rokiškyje, 
reikalingas darbininkas.  
Tel. 8 606 10 353. Rokiškis

 Tel. 8 662 39 632. Rokiškis
• Šviežią medų, 1 kg 4 Eur. 
Juodupė. Tel. 8 676 55 651. 
Rokiškis
• Vyšnias, serbentus.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
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• Ramią karvę už 600 Eur ir 
veršingą telyčaitę.  
Tel. 8 672 92 384. Rokiškis
• Ieškome vidutinio ūgio, jauno, 
kiemsargio šuniuko.  
Tel. 8 458 75 274. Rokiškis
• Sirijos, Džiungarijos žiurkėnus, 
4 mėn. Kaina 5 Eur. Tel. 8 685 60 
258. Rokiškis
• Naudotus pavalkus arkliui 
su priedais. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• 2 m. telyčaitę. Tel. 8 675 79 787. 
Rokiškis
• 3 veršių karvę. Kaina 750 Eur. 
Tel. 8 652 06 737. Rokiškis
• Juodmargę, pirmaveršę karvę 
su veršeliu. Tel. 8 620 11 752. 
Rokiškis
• 4 mėn. - 1,5 m. ožiukus. Galima 
rinktis su ragais. Yra gerų pieningų 
ožkų. AN 92 proc. Registruoti. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 647 29 208. 
Rokiškis
• 3 mėnesių mėsinius, mišrūnų 
triušiukus. 15 vnt. po 10 Eur.  

Tel. 8 647 29 208. Rokiškis

PASLAUGOS

• Medžio darbai. Tel. 8 647 01 432. 
Rokiškis

• Atliekame vidaus ir lauko 
apdailą. Dengiame stogus, statome 

pavėsines, terasas. Atliekame 
darbus nuo pamatų iki raktų. 
Santechnika, elektros instaliacija. 
ŠILTINIMAS POLIURETANO 
PUTOMIS, ORO  
TARPŲ UŽPILDYMAS.  
Tel. 8 656 44 449.  
Rokiškis

PERKA
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

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 kamba-

rio butas; Juodupės miestelyje – 1 vieno kambario butas 
su visais komunaliniais patogumais. Butai su bendro 
naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine), medi-
niuose ar karkasiniuose namuose bei butai, kurių nu-
sidėvėjimas yra didesnis kaip 60 proc., nebus perkami.

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

pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuo-
mos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo, 
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. 
gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų 
pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuo-
mos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo pa-
tvirtinimo“.

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

Pirkimo dokumentus galima gauti gali gauti savi-
valdybės administracijoje, Respublikos g. 94, Rokiškyje, 
prieš tai pasiskambinę Turto valdymo ir ūkio skyriaus 
vedėjos pavaduotojai Kristinai Tūskienei, mob. 8 658 13 
231 arba rasti internete adresu www.rokiskis.lt naujienų 
skiltyje.

Informacija teikiama tel. (8 458) 52 306 , mob. 8 658 
13 231, el. paštu k.tuskiene@post.rokiskis.lt.

Paraiškos pateikimo vieta: Turto valdymo ir ūkio sky-
rius, 618 kab., Respublikos g. 94, Rokiškyje.

Paraiškos  pateikimo terminas: iki 2021 m. rugpjūčio 
5 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 
2021 m. rugpjūčio 5 d. 10.30 val. Rokiškio rajono  savi-
valdybės administracijos 8 aukšto salėje, Respublikos g. 
94, Rokiškyje.

Užs. 1390

• Pirkčiau traktorių MTZ 50, 52, 
80, 82 ar T-40am su dokumentais. 

Tel. 8 621 75 943. Rokiškis

KITA

• Prekybos kioską. 2x5 m, 
apšiltintas, apsauginės žaliuzės, 
elektra. Kaina sutartinė.  

Tel. 8 699 61 320. Rokiškis
• Virtuvės stiklo sienelę. Netiko 
spalva. Kaina derinama.  
Tel. 8 615 92 729. Rokiškis
• Sietus. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Ketaus radiatorius, 2 vnt, po 10 
sekcijų. Tel. 8 679 95 305.  
Rokiškis
• Senovinį spaustuvą. Kaina 35 Eur. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Ventiliatorių Akai. 3 greičių 
režimai. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Pjautą medieną.  
Tel. 8 687 73 069. Rokiškis
• 20 l talpos stiklinį butelį. Tinka 
laikyti sultims, vynui. Kaina 19 
Eur. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• Automatikos skydo dėžę. 
50x50x26 cm. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Reaktyvinės elektros energijos 
skaitiklį. 380 V, 5 A. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Du trifazius elektros kirtiklius. 
100 ir 250 A. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Lankstų, varinį kabelį. 4x16, ilgis 
4 m. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• 40 vnt. stiklainių po 0,5 l. 
0,10 Eur/vnt. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Bokštinės vandens siurblinės 
valdymo skydą. 380 V iki 20 A. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Tarpines reles. 24 ir 230 V. Kaina 
5 Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Transformatorius. 230/24 V – 
0,05 KVA ir 230/24V – 0,1 KVA. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Programinės  laiko reles. BЛ – 
34У4, BC – 10 – 33  230 V, 50 Hz. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Naudotus magnetinius paleidėjus 
PME-211  380 /230 V, 25 A , PME-
121. Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Trifazius elektros automatus, 
AE tipo 63 A - 1 vnt, 25 A - 2 vnt. 
Kaina 5 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Baltus šieno ritinius. Kupiškio 
raj. Tel. 8 699 46 728.  
Kupiškis
• Sausas malkas, medienos atraižas. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Už simbolines kainas naudotą, 
geros būklės klozetą,  nedidelę 
vonios kriauklę su vandens 
maišytuvu, skalbinių džiovyklę 
(vanduo surenkamas į stalčių, 
arba yra galimybė pajungti ir į 
kanalizaciją). Tel. 8 695 55 734. 
Rokiškis
• Elektros variklį 7,5 kW.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis

• Sauskelnes Super Seni Plus, 
dydis l, 30 vnt. Tel. 8 687 56 080. 
Rokiškis
• Įvairius paveikslus.  
Tel. 8 647 47 150. Rokiškis
• Suvenyrus. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 675 51 088. Rokiškis
• Bičių avilius. 8 vnt. 30 Eur/vnt. 
Tel. 8 695 68 560. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Tvarkingą pianiną Ryga. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 606 14 217.  
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 20 a sklypą Jakšto g., Rokiškyje. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Sodybą-vienkiemį Bareišių k., 
Rokiškio raj. 4 ha žemės. Kaina 

sutartinė. Tel. 8 638 58 278. 
Rokiškis
• Garažą Panevėžio g. šalia PC 
Norfa, II korpusas. Tel. 8 616 24 

518. Rokiškis
• 1 kambario butą, Vilties g., 
Rokiškyje,  3-ame aukšte, 37,29 
kv. m.  Didelis įstiklintas balkonas. 
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Ieškokite  prekybos centruose!
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24 05:15 Ponių rojus

06:00 Himnas
06:02 Ištikimybės 
žiedas
07:00 Išpažinimai
07:30 Slaptas augintinių 
gyvenimas
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
11:00 Beatos virtuvė
11:55 Stichinio gaisro 
analizė
12:45 Kai banginiai ir 
vėžliai rodo mums kelią
13:45 Komisaras 
Montalbanas. 
Apsauginis tinklas
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Žinios

18:00 Euromaxx
18:30 Vakaras su Edita
19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Mano daina
22:25 Parvežk mane šiąnakt 
namo
00:00 Greiti ir įsiutę
01:45 Kabirijos naktys
03:35 Komisaras Montalbanas. 
Apsauginis tinklas
05:15 Ponių rojus

06:45 Tiesiogiai Tokijo 
olimpinės žaidynės
12:20 Loterija Kenoloto
12:22 Tiesiogiai Tokijo 
olimpinės žaidynės 
16:45 Ekstrasensų mūšis
17:20 Loterija "Kenoloto"
17:22 Ekstrasensų mūšis
18:30 TV3 žinios

19:30 Auklė
19:35 Eurojackpot
19:40 Auklė
21:30 Panikos ataka
22:15 Loterijos Jėga 
ir Kenoloto
22:18 Panikos ataka
23:40 Konanas barbaras
01:55 Kapitonė Marvel
03:00 Tiesiogiai Tokijo 
olimpinės žaidynės

06:30 Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai
07:00 Bunikula 
07:30 Padūkėlių lenktynės 
08:00 Šaunusis Skūbis-Dū 
08:30 Tomas ir Džeris 
09:00 Tomas ir Džeris. 
Greiti ir plaukuoti
10:30 Kalėdų Senelio slaptoji 
tarnyba

12:25 Mano draugas ponis
14:10 Iš kur tu žinai?
16:35 Naujokė 2
18:30 Žinios
19:30 Dora ir dingęs 
aukso miestas
21:35 Persėdimas
23:20 Žinių vedėjas 2. 
Legenda tęsiasi
01:30 Grįžimo taškas

07:00 Pričiupom! 
07:30 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu 
08:30 Miško atspalviai
09:00 Sveikatos kodas
10:05 Kova už būvį 
11:15 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu 
12:25 Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos 
13:35 Ekstrasensų mūšis 

15:50 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai 
17:00 Spec. būrys. 
Išlieka stipriausi 
18:10 Nusikaltimų tyrėjai 
19:30 Kaukės
22:00 Vieša paslaptis
00:15 Kaubojai ir ateiviai
02:35 Į saulę

05:20 „Reali mistika“ 
06:00 „Žiedas su rubinu“
08:00 Gyvenimas
09:00 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2021"
09:30 Krepšinio pasaulyje
10:00 Vantos lapas
10:30 „Lietuvos gelmių
istorijos”
11:00 Grilio skanėstai
11:30 Inovacijų DNR

12:00 „Pėdsakas“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo
 istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 Lietuvos miestai
17:30 Vantos lapas
18:00 Žinios
18:30 Švarūs miestai
19:00 Laisvės TV 
valanda
20:00 Žinios
20:30 „Niekas nenorėjo 
mirti”
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
00:00 „Pėdsakas“ 
02:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:35 Laisvės TV 
valanda
04:20 Laikykitės ten
05:00 Gyvenimas
05:40 Vantos lapas
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5 05:15 Ponių rojus 
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 Nuo milžinų iki 
nykštukų. Kraštutinumai 
gamtoje
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:20 Susipažink su mano 
pasauliu
11:45 Metų laikai 
Japonijoje 
12:35 Salų gamtos 
slėpiniai
13:30 Meru
15:00 Kryžių kalno atlaidai. 

Šv. Mišių tiesioginė 
transliacija
16:30 Veranda
17:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“. Vasara.
17:30 Žinios
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Viktorija
21:50 Mirti nėra lengva 
23:20 Paskutinė sutuoktinių pora 
Amerikoje 
01:00 Parvežk mane šiąnakt 
namo 
02:35 Salų gamtos slėpiniai
03:30 Klausimėlis
03:45 Meru 
05:15 Ponių rojus

06:20 Tiesiogiai Tokijo olimpinės 
žaidynės
09:35 Tiesiogiai Tokijo olimpinės 
žaidynės. Buriavimas. 
Dalyvauja V. Andrulytė

08:30 Tomas ir Džeris 
09:00 Beprotiškos melodijos 
09:30 Ogis ir tarakonai 
10:00 Bajala. Magiški 
nuotykiai
11:45 Gyvūnas
13:30 Zūlanderis
15:15 Trumano šou
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Transformeriai. 
Tamsioji Mėnulio pusė
22:30 Tikslas - vestuvės!
00:15 Mirties angelas 
01:35 Tikslas - vestuvės! 
01:55 Persėdimas 
03:15 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
04:45 Du gyvenimai

07:00 Pričiupom! 
07:30 Lietuvos galiūnų čempionato 
II etapas. Šilalė
08:30 Tauro ragas
09:00 Lietuvos galiūnų čempionato 

III etapas. Kražiai, Kelmės raj.
10:05 Kova už būvį 
11:15 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu 
12:25 Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos 
13:35 Ekstrasensai tiria 
15:50 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai 
17:00 Spec. būrys. 
Išlieka stipriausi 
18:10 Nusikaltimų tyrėjai 
19:30 Mirtinas ginklas 
20:30 Paskutinis laivas 
22:30 Legendų biuras 
23:40 Karo vilkai. 
Likvidatoriai VII 
00:45 Vieša paslaptis
02:55 Kaubojai ir ateiviai

05:40 Vantos lapas
06:00 „Žiedas su rubinu“ 
08:00 Švarūs miestai
08:30 Kaimo akademija
09:00 Senjorų avilys

09:30 Grilio skanėstai
10:00 Krepšinio pasaulyje 
10:30 „Lietuvos gelmių istorijos”
11:00 Vyrų šešėlyje
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 „Pėdsakas“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 „24/7“
17:30 Nauja diena
18:00 Žinios
18:30 Mūsų gyvūnai
19:00 Laisvės TV valanda
20:00 Žinios
20:30 Lietuvos miestai
21:30 „24/7“
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:00 „Pėdsakas“ 
02:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:35 Vyrų šešėlyje
03:55 Kaimo akademija
04:20 Laikykitės ten
05:00 Kaimo akademija
05:20 Mažos Mūsų Pergalės
05:30 Krepšinio pasaulyje

12:20 Loterija Kenoloto
12:55 Tiesiogiai Tokijo 
olimpinės žaidynės
14:15 Tiesiogiai Tokijo 
olimpinės žaidynės. 
Irklavimas. Pusfinalis. Dalyvauja 
M. Griškonis.
17:10 Kobra 11
17:20 Loterija Kenoloto
17:22 Kobra 11
18:30 TV3 žinios
19:30 Maksas Stilas
21:20 Atvykimas
22:15 Loterijos Jėga ir 
Kenoloto
22:18 Atvykimas
23:50 Ričardas Liūtaširdis. 
Maištas
01:55 Gabalėlis dangaus

06:30 Broliai meškinai.
 Nuotykių ieškotojai 
07:00 Bunikula 
07:30 Neramūs ir triukšmingi 
08:00 Šaunusis Skūbis-Dū 
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26 05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Įstatymas ir tvarka 
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija 
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė
13:00 Įdomiosios atostogos
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:20 Kaip atsiranda 
daiktai 
16:45 Kalnų daktaras 
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Vartotojų kontrolė

19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Dviračio žinios
22:00 Babilonas Berlynas
23:05 Skyrybų vadovas 
draugėms
23:50 Įstatymas ir tvarka 
00:30 Išpažinimai
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vartotojų kontrolė
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Daiktų istorijos
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema 
04:00 Įdomiosios atostogos
04:55 Kaip atsiranda daiktai
05:15 Ponių rojus

06:30 Balta - meilės spalva
08:00 Volkeris, Teksaso 

reindžeris
10:00 Du gyvenimai
11:10 Širdele mano
12:10 Būrėja
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva
18:30 Žinios
19:30 Stebuklas
20:30 Turtuolė varguolė
21:30 Žinios
22:30 Amerikos gangsteris 
00:30 Strėlė
01:30 Amerikos gangsteris 
04:05 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:15 CSI. Majamis
07:15 Mano virtuvė 
geriausia

08:30 Šuo
09:40 Pėdsakas
10:35 Iškvietimas
11:35 Mentalistas
12:35 CSI. Majamis
13:35 Mano virtuvė geriausia
14:55 Šuo
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Iškvietimas
19:30 FTB
20:30 Pričiupom!
21:00 Tamsos riteris 
00:05 Mirtinas ginklas
01:05 Legendų biuras
02:15 Karo vilkai. 
Likvidatoriai VII
03:10 FTB

05:20 Mažos Mūsų 

Pergalės
05:30 Krepšinio pasaulyje
06:00 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2021"
06:30 Vantos lapas
07:00 „Netikėtas teisingumas“ 
08:00 Senjorų avilys
08:30 Inovacijų DNR
09:00 „24/7“
10:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
11:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
12:00 TV parduotuvė
12:15 Mažos Mūsų 
Pergalės
12:30 Kaimo akademija
13:00 Nauja diena
14:00 „Teisingumo agentai“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 „Brangioji, aš
 perskambinsiu” 

17:00 „Netikėtas teisingumas“ 
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19:30 Skonio reikalas
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
22:30 Reporteris
23:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu”
23:30 „Netikėtas teisingumas“ 
00:30 „Teisingumo agentai“ 
01:30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
02:20 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:10 „Netikėtas teisingumas“ 
03:55 Kaimo akademija
04:15 Mažos Mūsų 
Pergalės
04:25 Partizanų keliais
04:50 „Reali mistika“ 
05:30 Nauja diena
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27 05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Įstatymas 
ir tvarka 
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija 
10:30 Tarnauti i
r ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Daiktų istorijos
13:00 Įdomiosios 
atostogos
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:20 Kaip atsiranda 
daiktai 
16:45 Kalnų daktaras 

17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Vartotojų kontrolė
19:30 Nacionalinė 
ekspedicija
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Dviračio žinios
22:00 Rožės vardas 
22:55 Skyrybų vadovas 
draugėms 
23:40 Įstatymas ir tvarka 
00:20 Kelionių atvirukai 
00:35 Šventadienio mintys
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vartotojų kontrolė
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Nacionalinė 
ekspedicija
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema 
04:00 Įdomiosios atostogos
04:55 Kaip atsiranda daiktai 

05:15 Ponių rojus

06:30 Balta - meilės spalva
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Du gyvenimai
11:10 Širdele mano
12:10 Būrėja
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva
18:30 Žinios
19:30 Stebuklas
20:30 Turtuolė varguolė
21:30 Žinios
22:30 Baudėjas. Karo zona
00:40 Strėlė
01:40 Baudėjas. Karo zona 
03:20 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

04:55 Du gyvenimai

06:15 CSI. Majamis
07:15 Mano virtuvė geriausia
08:30 Šuo
09:40 Pėdsakas
10:40 Iškvietimas
11:40 Mentalistas
12:40 Mano virtuvė 
geriausia
14:55 Šuo
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Iškvietimas
19:30 FTB
20:30 Pričiupom!
21:00 Akivaizdus ir tikras
pavojus
23:50 Tamsos riteris 
02:45 FTB

05:30 Nauja diena
06:30 Kaimo akademija
07:00 „Netikėtas 
teisingumas“ 
08:00 „Žiedas su rubinu“ 
09:00 „Pėdsakas“ 
10:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
11:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių
12:30 4 kampai
13:00 Nauja diena
14:00 „Teisingumo agentai“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 „Brangioji, aš 
perskambinsiu”
17:00 „Netikėtas teisingumas“ 
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“ 
19:30 Skonio reikalas
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
22:30 Reporteris
23:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
23:30 „Netikėtas teisingumas“ 
00:30 „Teisingumo agentai“ 
01:30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
02:20 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:10 „Netikėtas teisingumas“ 
03:55 4 kampai
04:15 Mažos Mūsų 
Pergalės
04:25 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje“. 
Joana Pavalkytė-
Griniuvienė
04:50 „Reali mistika“ 
05:30 Nauja diena

PASTABA: iki paruošiant „Rokiškio Sirenos“ maketą spaudai, TV3 televizijos programa liepso 26-27 d. nebuvo pateikta. Atsipra-
šome skaitytojų už nepatogumus.
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Kaina 23000 Eur.  
Tel. 8 674 22 232. Rokiškis
• Gamyklinį, surenkamą, naudotą 

metalinį garažą. Galiu atvežti į 
vietą, surinkti. Matmenys  3x6 m, 
3x3 m, 3x9 m, 4x8 m. Kaina 400 
Eur. Tel. 8 687 73 343. Rokiškis
• Namą Kupiškyje. Kaina 7000 Eur. 
Tel. 8 672 92 384. Rokiškis
• Pačiame Rokiškio  centre, Mikėno 
g. namo dalį. Du kambariai, 
virtuvė. Sudėti plastikiniai langai, 

daliniai patogumai (vandentiekis 
įvestas). Šildymas kietuoju kuru. 
Garažas, malkinė. Pigus išlaikymas. 
Kaina 12500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Jaukų, šviesų, 1 kambario butą 

pirmame aukšte. Didelis kambarys 
su niša, lieka dalis baldų. Pietinė 
pusė, tvarkinga laiptinė, kodinės 
durys. Butui priklauso rūsys. Pigus 
išlaikymas. Tinka komercijai. 
Kaina galutinė. Kaina 20000 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Namą 119 kv. m Sniegių g., 
Skemų k., 8 km iki Rokiškio. 
Name 5 kambariai, virtuvė, san. 
mazgas. Šildomas kietuoju kuru. 
Erdvus, prižiūrėtas 7,2 a sklypas. 
Tvenkinys, pirtis, ūkinis pastatas. 
Yra tvora. Kaina 48000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Pusę namo Žiobiškio miestelyje. 
10 min. iki Rokiškio. Antras 
aukštas, 97 kv. m. Miestelio 

vandentiekis, nuotekos. Šildymas 
kietuoju kuru. Du balkonai, erdvūs 
kambariai. Atskiras įvažiavimas, 
namo įėjimas. Rūsys, ūkinis 
pastatas, erdvus sklypas. Kaina 
11700 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• 6 a sodą, Laukupio bendrijoje, 
už Kavoliškio. Yra medinis 
namelis, be elektros. Vaismedžiai ir 
vaiskrūmiai. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 698 86 898. Rokiškis
• Kolektyvinį sodą Steponių k.. 
Namelis karkasinis 5/6 m. Trifazė 
elektros instaliacija, šulinys. 
Kaina 3500 Eur. Tel. 8 677 35 275. 
Rokiškis
• Namą Gaisrinės g. 11, Rokiškyje. 

Namas mūrinis, sklypo plotas 
6 a. Ūkinis pastatas. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 75000 
Eur. Tel. 8 614 51 107.  
Rokiškis
• Labai geroje vietoje, Panemunėlio 
gelž. st., namą su ūkiniais pastatais. 
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• 6 a sodo sklypą su namu 
Rokiškyje. Taisyklingas sklypas, 
padaryti geodeziniai. Yra naujas 
šiltnamis, supynės, rūkykla, 
tvenkinys, lauko tualetas.  Galima 
gyventi. Bendras plotas 50 kv. 
m, pagrindinis plotas 31kv. m. 
Kaina 9999 Eur. Tel. 8 607 88 747. 
Rokiškis
• Garažą Pagojeje. Su visais 
daiktais, ratais, padangomis ir t. t. 
Kaina 3100 Eur. Tel. 8 650 86 836. 
Rokiškis
• 4 a žemės sklypą Rokiškio mieste. 
Visos komunikacijos.  
Tel. 8 680 45 645. Rokiškis
• Mūrinį 1 aukšto namą su 
mansarda, Kamajuose, Rokiškio 
r. Bendras plotas 92.62 kv. m. 3 
šviesūs, erdvūs kambariai, tualeto 
ir vonios kambarys, virtuvė. Kaina 
15000 Eur. Tel. 8 675 77 510. 
Rokiškis
• 6.83 ha žemės ūkio paskirties 
sklypą, Kalučiškių k., Južintų sen., 
Rokiškio r. Kaina 17000 Eur.  
Tel. 8 667 51 686. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą A. Strazdelio 
g., Rokiškio mieste. Statytas 
1924 m. Vieno aukšto namas su 
mansarda (neįrengta). Bendrasis 
namo plotas 77,10 kv. m. Namui 
priklauso 0,3 ha namų valdos 
žemės sklypas. Kaina 32500 Eur. 
Tel. 8 609 69 487. Rokiškis
• Rokiškio m. Vilniaus g. vieno 
kambario butą 36,47 kv. m. Antras 
aukštas. Bute vienas kambarys 
ir virtuvė. Tualeto kambarys yra 
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Liepos 23-ioji, 
penktadienis, 

30 savaitė
Iki Naujųjų liko 161 diena

Tarptautinė dešrainių diena
Saulė teka 5.12 val., 
leidžiasi 21.38 val. 

Dienos ilgumas 16.26 val. 
Mėnulis – priešpilnis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Apolinaras, Apolinarija, Brigita, 
Gilmina, Palius, Palys, Polis, 

Tarvilas, Tarvilė.
Rytoj:  Dargvainas, Dargvainė, 

Dargvilas, Dargvilė, Kristina, 
Kristoforas, Kristupas, Laimis, 
Živilė, Živilis, Žyvilas, Žyvilė.
Poryt: Aušra, Jakas, Jakys, 

Jokūbas, Kęstutis, Valia, 
Valimantas, Valimantė, Valiotas, 

Valiotė.

Dienos citata
„Kol nepasiduodi, esi 
stipresnis už likimą" 

(E. M. Remarkas).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1840 m. Didžiosios Britanijos 
parlamentas priėmė įstatymą, 
kuriuo suvienijo Aukštutinę ir Že-
mutinę Kanadą.

1951 m. kalėjime mirė mar-
šalas Philippe'as Petainas. 1940- 
1944 metais jis vadovavo Viši re-
žimui neokupuotoje Prancūzijos 
dalyje, o po karo už bendradar-
biavimą su naciais buvo nuteistas 
kalėti iki gyvos galvos.

1952 m. per karinį perversmą 
nuverstas Egipto karalius Farou-
kas.

1997 m. Slobodanas Milo-
ševičius atsistatydino iš Serbijos 
prezidento pareigų ir buvo pri-
saikdintas Jugoslavijos preziden-
tu.

2003 m. Romos prokuratūra 
paskelbė, kad Italijos bankininkas 
Roberto Calvis, kuris buvo rastas 
kabantis ant Londono tilto 1982 
metais, nenusižudė, kaip anks-
čiau buvo manyta, o buvo nužu-
dytas mafijos. Dėl artimų ryšių su 
Vatikanu R. Kalvis buvo vadina-
mas "Dievo bankininku".

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1940 m. JAV oficialiai pareiškė ne-
pripažįstančios Tarybų Sąjungos teisės 
okupuoti Lietuvą, Latviją ir Estiją.

1992 m. Vilniuje įvyko Lietuvos ir 
Rusijos valstybinių derybų delegacijų 
susitikimas, kuriame buvo svarstomi 
sovietinės kariuomenės išvedimo iš 
Lietuvos klausimai..

Post scriptum
Spręsk apie žmogų 

ne iš nosies, o iš žodžio.

Greitos cukinijų picos
Ingredientai:
• viena jauna cukinija
• 4 karštai rūkytos dešrelės, arba ga-
balėlis kumpelio
• 200 gramų mocarela sūrio (arba 
fermentinio sūrio)
• šaukštelis džiovinto raudonėlio
• pagal poreikį pomidorų pa-
dažo.

Gaminimas:
. Cukinijas supjaustyti maždaug 1 cm rie-
kelėmis. Jas išdėlioti ant kepimo popie-
riumi išklotos skardos. Kiekvieną riekelę 

aptepti pomidorų padažu. Sūrį suplėšyti ir išdėlioti ant cukinijų gabalėlių. Jei naudosite fermentinį, jį 
sutarkuokite ir išdėliokite ant riekelių. Dešreles supjaustyti riekelėmis ir išdėlioti ant cukinijų. Pabars-
tyti raudonėliu. Dėti kepti į iki 210 C laipsnių įkaitintą orkaitę, apatinę orkaitės lentyną (kaitinimas 
viršus+apačia su vėjeliu) maždaug 7 minutėms arba iki išsilydys ir lengvai apskrus sūris. Patiekti šias 
cukinijų picas geriausia iškart, dar šiltas, nes pastovėjusios cukinijos suminkštėja. Patiekiant galima 
dar pabarstyti bazilikų lapeliais ar kitais žalumynais.

LAISVALAIKIUI

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

bendro naudojimo. Kaina 10000 
Eur. Tel. 8 677 13 564.  
Rokiškis
• Rokiškio mieste, P. Širvio 
g., 3 kambarių butą.  Bendras 
plotas 63,82 kv. m.  Patogus buto 
išplanavimas, atskiras tualeto 
ir vonios kambarys, virtuvė, 
3 nepereinami kambariai ir 
koridorius. Kaina 35000 Eur. 
 Tel. 8 675 75 369. Rokiškis
• Rokiškio mieste, Statybos gatvėje 
namo dalį. Antrame namo aukšte. 
Atskiras įėjimas. Bendras namo 
dalies naudingas plotas yra 95,15 
kv. m. Namo dalį sudaro keturi 
kambariai, virtuvė, vonios ir tualeto 
kambarys. Kaina 32500 Eur.  
Tel. 8 608 39 567. Rokiškis
• Rokiškio mieste, Aušros gatvėje, 
namo dalį. Priklauso 1/2 dalis 
gyvenamojo namo, 1/2 ūkinio 
pastato, garažas, šiltnamis ir 3,4 
a žemės sklypas. Namo dalis 
antrajame namo aukšte. Atskiras 
įėjimas. Kaina 28500 Eur.  
Tel. 8 679 76 044. Rokiškis
• Taikos g. 2 kambarių butą. Namas 
mūrinis, statytas 1977 m. 2013 m. 
atlikta namo renovacija. Paskirtis – 
gyvenamoji (butų). Butas trečiame 
aukšte iš penkių. Bendras plotas 
34,31  kv. m. Kaina 24500 Eur.  
Tel. 8 678 75 239. Rokiškis
• Rokiškio mieste, Respublikos 
gatvėje namo dalį su 4 a žemės 
sklypu. Priklauso 1/2 dalis rąstinio 
gyvenamojo namo ir garažas. 
Bendras namo dalies plotas yra 
65  kv. m, kurį sudaro 3 kambariai, 
virtuvė, vonios ir tualeto kambarys. 
Visos komunikacijos. Kaina 19500 
Eur. Tel. 8 678 72 157.  
Rokiškis
• Rokiškio mieste, Respublikos 
gatvėje namo dalį su 13 a žemės 
sklypu. Priklauso 1/2 dalis rąstinio 
gyvenamojo namo ir ūkinis 
pastatas. Bendras namo dalies 
plotas 64  kv. m. Namo dalis 
šildoma krosnimi, įvestas miesto 
vandentiekis ir kanalizacija. Kaina 
32500 Eur. Tel. 8 646 36 702. 
Rokiškis
• Ant kalvos, gražioje vietoje 
sodybą. Vaičėnų kaime, Obelių 
sen., Rokiškio r. Su 7,1564 ha 
žemės sklypu. Kaina 30000 Eur. 
Tel. 8 608 39 583. Rokiškis
• Namą su ūkiniais pastatais 15 a 
sklypu. Respublikos g. Rokiškis. 
Įrengtas miesto vandentiekis ir 
kanalizacija, šildomas kietuoju 
kuru. Sklype esantis mūrinis ūkinis 
pastatas gali būti pritaikytas naujam 
namui. Kaina 40000 Eur.  
Tel. 8 628 16 200. Rokiškis

NUOMA

• Išnuomojamas pilnai įrengtas 
2 kambarių butas. Skambinti po 
darbo valandų. Tel. 8 656 43 906. 
Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti 1-2 kambarių 
butą ilgam laikui Rokiškyje.  
Tel. 8 676 42 194. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Prašau padovanoti neįgaliam 
(70 proc.) žmogui nešiojamąjį 
kompiuterį, 4G modemą.  
Tel. 8 683 69 630. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Labai mažai naudotą supimosi 
asiliuką. Pirktas iš naujų. 
Paspaudus ausytę groja muzikėlė. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 621 95 444. 
Rokiškis
• Geros būklės dviratuką mergaitei. 
Tel. 8 626 39 014. Rokiškis
• Geros būklės vežimėlį. Sėdimos, 
gulimos padėčių ir kėdutė. Kaina 
150 Eur. Tel. 8 671 14 878. 
Rokiškis
• Vaikišką automobilinę kėdutę. 
Tel. 8 612 67 513. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Rastas lengvos priekabos stovas 
kelyje Rokiškis - Laibgaliai.  
Tel. 8 634 89 290. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Benzininę savaeigę žoliapjovę 
Toro. Sugedęs užvedimo 
mechanizmas. Galima dalimis. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• Veikiančią žoliapjovę Alko. Kaina 
25 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
 Rokiškis
• Žoliapjovę Makita. Neįsijungia. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• Trimerį. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Veikiantį suktuvą Bosch. Kaina 
25 Eur. Tel. 8 674 54 495.  
Rokiškis
• Trifazį diskinį pjūklą, skersinio 
pjovimo su 30 cm obliavimo 
funkcija. Dusetos. Kaina 270 Eur. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis

• Dvejas naudotas buto duris. 
Vienos duris su stiklu. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• 43 pakuotes keraminių plytelių. 
Pagamintos sovietmečiu, 
Dvarčionių keramikos gamykloje, 
su iškiliais ornamentais, 
kvadratines, 151x151 mm. 
Pakuotėje 0,563 kv. m. Kaina 
derinama, vienos pakuotės. Kaina 5 
Eur. Tel. 8 868 54 136.  
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Tvarkingą, 3 bėgių dviratį. Kaina 
70 Eur. Tel. 8 614 87 836.  
Rokiškis
• Elektrinį dviratuką. Kaina 200 
Eur. Tel. 8 644 47 104.  
Rokiškis
• Puikios būklės Yamaha Aerox 
motorolerį. Yra dokumentai, TA. 
Motoroleris aušinamas skysčių, 
nebus bėdų karštomis vasaromis. 
Kaina 600 Eur. Tel. 8 626 54 474. 
Rokiškis
• Labai geros būklės, vienos ašies 
priekabą iš Švedijos. Kaina 700 
Eur. Tel. 8 603 58 741.  
Rokiškis
• Važiuojantį Passat B5+, 1,9 l, 
96 kW, TA iki 2023-03, 6 bėgių 
dėžė. Kėbulas be rūdžių. Domina 
keitimo variantai. Kaina derinama. 
Kaina 1250 Eur. Tel. 8 621 00 486. 
Rokiškis
• Traktoriaus priekabą.  
Tel. 8 678 41 146. Rokiškis
• Važiuojantį Passat B5+, 1,9 l, 96 
kW, TA iki 2023-03, 6 bėgių dėžė. 
Domina keitimo variantai. Kaina 
derinama. Kaina 1250 Eur.  
Tel. 8 621 00 485.  
Rokiškis
• Merida kalnų dviratį (Norvegija). 
Lengvas 13,8 kg, aliuminis, 
patogus. Diskiniai stabdžiai, visos 
detalės. Lengvai eksploatuojamas. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 606 73 678. 
Rokiškis
• Važiuojantį dviratį. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 613 36 266. Rokiškis
• Opel Astra, 2 l, 74 kW, TA ir 
draudimas iki 2021-12. Važiuojanti. 
Kaina 400 Eur. Tel. 8 609 94 872. 
Rokiškis
• Tvarkingą 2003 m. Opel Astra. 
1,7 l, universalas, TA iki 2022-
08. Nėra taršos mokesčio. Kaina 
derinama vietoje. Kaina 900 Eur. 
Tel. 8 614 87 836.  
Rokiškis
• Chevrolet Aveo 2010 m., 42 
000 km, 1200 kub. m, 84 AG (62 
kW), benzinas, TA iki 2022-07. 
Bagažinės uždangalas, automatiškai 
įsijungiantys žibintai, borto 
kompiuteris, šildomi veidrodėliai, 
signalizacija, CD grotuvas, 
žieminių padangų komplektas. 
Kaina 2850 Eur. Tel. 8 688 58 000. 
Rokiškis
• Dviratį. Galima apžiūrėti. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 601 93 430. 
Rokiškis

Indijoje nustatyta per 46 tūkst. 
mirtinos grybelinės infekcijos atvejų

Indijoje per pastaruo-
sius du mėnesius užfiksuota 
daugiau nei 45 tūkst. poten-
cialiai mirtino užsikrėtimo 
„juoduoju grybeliu“ atvejų, 
pranešė Sveikatos apsaugos 
ministerija, šalyje tęsiantis 
šios infekcijos protrūkiui 
tarp COVID-19 pacientų.

Šalies sveikatos apsaugos 
viceministras Bharati Pravi-
nas Pawaras parlamentui sakė, 
kad nuo grybelinės infekcijos, 
mokslininkų vadinamos mu-
kormikoze, mirė daugiau kaip 
4 200 žmonių.

Anksčiau ši infekcija buvo 
laikoma labai reta, tačiau ko-
ronaviruso pandemijos metu 
atvejų skaičius staigiai išaugo. 
Užsikrėtimas grybeliu papras-
tai nustatomas nuo COVID-19 
atsigaunantiems pacientams.

Ši liga vystosi labai inten-
syviai, ir pacientams neretai 
tenka pašalinti akis, nosį ar 
žandikaulį, kad infekcija neiš-
plistų į smegenis.

Daugiau nei 50 proc. užsi-
krėtusiųjų miršta.

Vyriausybės duomenimis, 
daugiausiai atvejų – 9 348 – 
išaiškinta vakarinėje Maha-
raštros valstijoje.

Iki pandemijos Indijoje vi-
dutiniškai nustatoma apie 20 
mukormikozės atvejų, o pa-
vojus užsikrėsti dažniausiai 
kildavo tik silpną imunitetą 
turintiems žmonėms. Dides-
nės rizikos grupei priklausė 
asmenys, kurių kraujyje pa-
didėjęs cukraus kiekis, ŽIV 
pacientai ir persodintų organų 
recipientai.

Ekspertai pastarojo meto 
mukormukozės atvejų gausė-
jimą sieja su pertekliniu ste-
roidinių preparatų naudojimu 
gydant nuo COVID-19.

Indijos vyriausybė gegu-
žę paskelbė „juodąjį grybelį“ 
epideminiu, reikšmingai pa-
daugėjus užsikrėtimo atvejų 
ir socialinius tinklus užplūdus 
desperatiškiems prašymams 
ieškoti vaistų nuo šios ligos.

Vyriausybės duomenys 
rodo, kad susirgimų skaičius 
pasiekė kulminaciją gegužę ir 
birželį, bet vėliau gerokai su-
mažėjo.

Tačiau laikraštis „Hin-
dustan Times“ pranešė, kad 
šiuo metu pavojingos grybe-
linės infekcijos atvejų daugėja 
tarp vaikų šiaurinėje Radžas-
tano valstijoje.

BNS inform.

Muitininkai per pusmetį sulaikė 8,8 mln. 
pakelių cigarečių kontrabandos

Per pirmąjį šių metų pus-
metį muitininkai sulaikė 8,8 
mln. pakelių kontrabandinių 
cigarečių: antrus metus šis kie-
kis išlieka panašus ir beveik 
dvigubai didesnis nei ankstes-
niais metais.

Kaip pranešė Muitinės krimi-
nalinė tarnyba, 2019 metais per 
visus metus muitininkai sulaikė 
8 mln. pakelių cigarečių.

Muitinės kriminalinėje tarny-
boje per pirmąjį pusmetį pradėta 
ketvirtadaliu daugiau nei pernai 
ikiteisminių tyrimų – 216. 130 iš 
jų pradėti dėl narkotinių medžia-
gų kontrabandos, kuri dažniau-
siai aptinkama pašto siuntose. 
Ši tendencija išlieka panaši kaip 
pernai.

Penktadaliu daugiau tyrimų 
šiemet pareigūnai pradėjo ir dėl 
cigarečių kontrabandos – 55 iki-
teisminiai tyrimai, kai pernai per 
pirmąjį pusmetį – 45. Tyrimų 
metu iš viso buvo sulaikyta 8,8 
mln. pakelių rūkalų, kurių ben-
dra vertė su mokesčiais – 31,8 
mln. eurų.

Taip pat Muitinės kriminalis-
tai sulaikė 46 tonas tabako, kurio 
vertė daugiau nei milijonas eurų.

75 proc. sulaikytų cigarečių 
buvo baltarusiškos. Tai daugiau-
sia Gardino „Neman“ fabrike pa-
gamintos „Minsk“, „Fest“, „NZ“ 
ar „Queen“ cigaretės. Beveik 
visą likusią dalį sudaro iš Kara-
liaučiaus nelegaliai įvežti rūkalai 
be banderolių.

BNS inform.
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Liepos 23 d. Naktį 15

Dieną 25
V 
4-9 m/s

Liepos 24 d. Naktį 12
Dieną 26

V,
2-6 m/s

Liepos 25 d. Naktį 13
Dieną 28

Pv,
2-6 m/s

Liepos 26 d. Naktį 16
Dieną 29

P,
4-9 m/s

Orų prognozė liepos 23-26 d.

Liepos 16-osios kryžiažodžio atsakymai:
Vertikaliai: Krivis. Snaputis. As. Tadas. Natūralus. Aladinas. TV. Neigti. Ak. Itin. 
Liaupsinti. Iet. Sir. Ka. Ui. Kreta. Ðirsti. ES. Okt. Orka. Aneksija. Isterija. Ludut. Ap-
siaustas. Asava.
Horizontaliai: Utena. Goža. Radviliškis. Giriasi. Visata. Ta. Liuks. Eu. Sana. Patars. 
Sadas. „Init“. Tikiu. Eja. Niūn. Niekas. Rait. SS. Plastik. Ila. Rojus. Tau. Niekada. ST. 
ETT. Uv. Si. Vita. Sta..
Pažymėtuose langeliuose: NIEKATAUŠKIS.

2032-ųjų vasaros olimpiada vyks Brisbane
Brisbanui suteikta teisė 

rengti 2032 metų olimpines 
žaidynes, pranešė Tarptauti-
nio olimpinio komiteto vado-
vas Thomas Bachas.

„Tarptautiniam olimpiniam 
komitetui garbė pranešti, kad teisė 
rengti 35-ąją Olimpiadą skiriama 
Brisbanui Australijoje“, – po bal-
savimo Tokijuje paskelbė Th. Ba-
chas. Pranešimą džiaugsmingais 
šūksniais sutiko Brisbano delega-
tai TOK sesijoje, o pačiame Bris-
bane Australijoje, kur laukti spren-
dimo buvo susirinkusi žmonių 
minia, dangų nušvietė fejerverkai.

Brisbano pergalė atrodė užti-
krinta TOK 15 narių vykdomajai 
tarybai birželio mėnesį vienbalsiai 
pasiūlius šį miestą kaip vienintelį 
kandidatą į 2032-ųjų olimpiados 
šeimininkus.

Sprendimas reiškia, kad TOK 
jau turi trijų kitų vasaros olimpi-
adų šeimininkus. 2024-ųjų olim-
piada vyks Paryžiuje, o 2028-ųjų 
žaidynės – Los Andžele.

„Žinome, ko reikia norint 
surengti sėkmingas žaidynes“, – 
prieš balsavimą tiesioginiu ryšiu 
iš Kanberos patikino Australijos 
ministras pirmininkas Scottas 
Morrisonas.

„Tai istorinė diena ne tik Bris-
banui ir Kvynslandui, bet ir visai 
šaliai, – sakė S. Morrisonas. – Tik 
globalūs miestai gali užsitikrinti 
olimpines žaidynes, tad tai dera-

mas Brisbano padėties mūsų regio-
ne ir pasaulyje pripažinimas.“

Brisbanas tapo trečiuoju Aus-
tralijos miestu, gavusiu teisę rengti 
vasaros olimpiadą. 1956-aisiais 
žaidynės buvo surengtos Melbur-
ne, o 2000-aisiais – Sidnėjuje ir ši 
olimpiada laikoma viena geriausių 
pastaraisiais dešimtmečiais.

Šimtai žmonių buvo susirinkę į 
pranešimo laukimo vakarėlį pieti-
nėje Brisbano dalyje prie upės. Kaip 
sekasi jų miestui TOK, jie stebėjo 
didžiuliame ekrane.

24 metų Rhysas Cushas, vienas 
iš minioje buvusių apsaugines kau-
kes dėvėjusių entuziastų, sakė no-
rintis dirbti per 2032-ųjų olimpiadą 
ir taip pat būti jos žiūrovu.

„Aš labai didelis gerbėjas. Šį 
rytą net žiūrėjau softbolo [rungty-
nes], – naujienų agentūrai AFP sakė 
jis. – Nepaprastai džiaugiuosi, kad 
olimpiada atkeliauja čia.“

42 metų Lauren Granger išreiškė 
viltį, kad 2032-ųjų žaidynės suteiks 
tokių pačių jaudinamų patirčių kaip 
ir sėkminga Sidnėjaus olimpiada.

„Nuskridome į Sidnėjų, dalyva-
vome olimpiadoje ir tai buvo tie-
siog nuostabi patirtis mūsų šeimai, 
– sakė ji. – Tai buvo prieš 20 metų, 
tad mums labai patiktų atkartoti tai 
2032-aisiais kartu su savo vaikais.“

Šalia smėlio paplūdimių įsikūręs 
Brisbanas, kuriame gyvena maž-
daug 2,3 mln. žmonių, laikomas ne 
tokiu suvaržytu ir ne tokiu kosmo-
politišku miestu kaip pietiniai Aus-

tralijos didmiesčiai.
Olimpiados renginiai vyks visa-

me Brisbane ir netoliese esančiuo-
se Kvynslando valstijos miestuose, 
įskaitant Gold Koustą, kur 2018 
metais vyko Sandraugos žaidynės.

Tikimasi, kad olimpiada pa-
didins Brisbano žinomumą ir 
patrauklumą turistams, dažnai lai-
kantiems šį miestą pradiniu tašku 
kelionėms kitur, pavyzdžiui, prie 
Didžiojo barjerinio rifo.

Laikraštis „The Australian“ 
rašė, kad olimpiada atsieis 5 mlrd. 
Australijos dolerių (3,1 mlrd. eurų), 
o atidarymo ir uždarymo ceremo-
nijos vyks rekonstruotame kriketo 
stadione „Gabba“.

Teisė rengti olimpiadą pirmą 
kartą suteikta pagal naują rinkimų 
metodą, priimtą 2019 metų birželį, 
bandant spręsti paraiškos mokesčio 
ir rimtų paraiškų trūkumo problemą.

Dėl 2024 metų olimpiados Th. 
Bachas skundėsi, kad procesas 
„nulėmė per daug pralaimėtojų“, iš 
varžybų pasitraukus Romai, Ham-
burgui ir Budapeštui.

Pastaraisiais metais būdavo vis 
sunkiau pritraukti miestų, nes išlai-
dos smarkiai išauga, o ekonominė 
olimpiadų organizavimo nauda lie-
ka neaiški.

Balsavimas įvyko dvi dienos 
prieš Tokijo olimpiadą, dėl pan-
demijos atidėtą metams ir dėl tos 
pačios priežasties vyksiančią už 
uždarų durų.

BNS inform.

AUGALAI

BALDAI

BUITINĖ TECHNIKA

• Miežius, kviečius, grūdus, avižas, 
žirnius, kukurūzus, įvairius miltus, 
jų mišinius. Atvežu.  
Tel. 8 682 36 692. Rokiškis

• Rašomąjį stalą be stalčių. 
Raudonmedžio spalvos. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 682 30 962.  

Rokiškis
• Dovanojame dvi viengules 
tachtas. Išvaizda gera, tačiau 
reikia remonto. Tel. 8 616 80 109. 
Rokiškis
• Gero būklės kompiuterio stalą. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 609 94 872. 
Rokiškis
• Mažai naudotą dirbtinės odos 
sofą. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 685 18 977.  
Rokiškis

• Už simbolinę kainą virtuvinę 
krosnelę. Tel. 8 601 11 061. 
Rokiškis
• Naujus, geros kokybės 
ventiliatorius. Reguliuojamas 
aukštis, pritaikysite pagal savo 
poreikius. Stabilus, tylus veikimas. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 628 77 888. 
Rokiškis
• Automatinę skalbimo mašiną 
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ANEKDOTAI
jie gero nuveikė. Vyresnysis:

– Aš indus suploviau.
– Šaunuolis!
Vidurinysis:
– O aš sušluosčiau!
– Koks tu geras!
Jaunėlis:
– O man jie liepė šukes 

iššluot ir šiukšles išnešt.
***
Žmona girdi, kaip 

kambaryje cypia pelė ir naktį 
budina vyrą:

– Nu Petrai, kelkis!
– Kas? Futbolas?
– Petrai, staiga kelkis!
–  Ledo ritulys?
Perpykusi ji šaukia:
– Ar čia yra bent vienas 

vyras?
Balsas iš balkono, aukštu 

žemiau:
– O ką? Išgert yra?
***
– Tėti, o tu tikrai žinai, 

kad močiutė atvažiuos šiuo 
traukiniu?

– Mažiau klausinėk ir 
padėk bėgio varžtus atsukti.

***
Gydytojas aiškina 

močiutei:
– Paskutinį kartą rodau: 

baltos ir apvalios – tabletės. 
O juodos ir kampuotos – 
veržlės.

***
– Valgyk košę.
– Bet tu juk sriubą virei?
– Maža, ką aš viriau.
***
Kaimyninėje šalyje, 

kariniame dalinyje:
– Sargybini, jūs stovite 

poste ir pamatote link jūsų 
šliaužiantį žmogų. Jūsų 
veiksmai?

– Tamsta pulko vade! 
Čia viskas paprasta: imu 
va tą karutį ir vežu mūsų 
praporščiką namo.

***
– Tėti, o kas yra vyras?
– Tai stiprus ir drąsus 

žmogus, kuris rūpinasi 
šeimos gerove ir laime.

– Tai gerai tėveli. Užaugęs 
ir aš noriu būti toks geras 
vyras, kaip mūsų mama.

Vaidina čia kultūringus, 
išsilavinusius. Va apie 
Mozartą kalba... Tikriausiai 
nė vieno jo paveikslo 
nematę...

***
Feng šui knygoje 

perskaičiau, kad namuose 
būtinai turi būti tekančio 
vandens šaltinis, pavyzdžiui, 
fontanėlis ar krioklys. 
Panašu, kad unitazo galima ir 
neremontuoti.

***
Mama eina su vaikučiu 

gatve, kalbasi apie viską. 
Galop mažylis konstatuoja:

– Visgi tu puiki moteris. 
Kai nerėki.

***
Iš naujojo lietuvio 

dienoraščio: „Vakar stalčiuje 
radau seną peidžerį. 
Perskaičiau pranešimus. 
Daug galvojau...“

***
– A va ir perspjovėm 

mes Pizos bokštą, – su 
pasigėrėjimu konstatavo 

nuotakos veikia prie Raudų 
sienos.

Senukas žydas:
– Nuo pirmos santuokos 

dienos pratinasi kalbėti su 
siena.

***
Anglijos rinktinės 

futbolininkai taip nemėgo 
Italijos rinktinės vartininko, 
kad per baudinių seriją tyčia 
smūgiavo į jį.

***
 – Mielasis, pasakyk man 

nakčiai kažką malonaus...
– Gero apetito, mieloji!
***
Petriukas iš inteligentų 

šeimos lifte parašė, kad 
Marytė – lengvabūdė 
vėjavaikė.

***
Stovi kamštyje mašina. 

Neužsiveda. Nutįso eilė. 
Galop iš mašinos išlipa 
blondinė, prieina prie 
garsiausiai pypinančio BMW 
ir jo vairuotojui sako:

– Pone, ar negalėtumėte 
pažiūrėti, kas nutiko mano 
mašiniukui? O aš čia vietoj 
jūsų papypsėsiu...

***
Blondinė kulinariniame 

šou:
– Dabar aš pamokysiu jus, 

kaip pagaminti skanią sriubą 
su kukuliais. Va, pirmiausiai 
reikia nulupti koldūnus...

***
Mokytoja bara pradinuko 

mamą:
– Jūsų sūnus rašinėlyje 

rašo, kad vasarą nori 
praleisti... kalėjime!

– Ir kas čia blogo, jei vaikas 
nori būti su tėvu?

***
Vyrukas ateina į kirpyklą. 

Kirpėjas:
– O jūs ir nesigyrėte, kad 

vedėt?
– O kaip jūs sužinojot?
– Kirpti tapo sunkiau.
– Kodėl?
– Ragai trukdo.
***
Mama grįžta iš darbo. Ir 

klausia trijų savo mažylių, ką 

darbų vykdytojas Petraitis, 
žvelgdamas į naują sostinės 
kartonbučių kvartalo 
devynaukštį.

***
Teismas nusprendė, kad 

ieškovo argumentai portfelyje 
svaresni nei atsakovo vokas.

***
– Sakykite, ką aš būtinai 

turėčiau pamatyti jūsų mieste, 
jei turėčiau tik vakarą?

– Tarpmiestinių autobusų 
tvarkaraštį.

***
Ukrainiečiai siūlo:
– Imkim ir sukurkim 

rusų bei ukrainiečių tautų 
draugystės vėliava?

Rusai:
– Mes ne prieš.
Ukrainiečiai:
– O mes ir maketą turime: 

fonas būtų baltai-raudonai-
mėlynai geltonas, o ant jo 
– jūsiškis dvigalvis erelis, 
pamautas ant mūsų trišakio.

***
Vasara buvo tokia sausa, 

kad du medžiai miesto parke 
susimušė dėl šuns.

***
Uošvienė skundžiasi žentui:
– Visą naktį negalėjau 

miegot. Uodas zyzė. 
Atsikėliau, visa pagalvė 
kruvina. 

Žentas:
– Uodą, matyt, supykino.
***
– Kaip manote, ar po žeme 

kas nors gyvena?
– Žinoma.
– Kodėl taip manote?
– O kas gi nudažo ridikėlius 

raudonai?
***
Cukinija – tai tokia 

daržovė, kurią augina, paskui 
marinuoja visaip, uogienes, 
traškučius daro. Bet nevalgo.

***
Seniai, seniai, tais laikais, 

kai mobilieji telefonai buvo su 
išorinėmis antenomis...

***
Turistas Izraelyje:
–Atleiskite, o ką šitos 

Neturint raštiško UAB Rokiškio Sirena sutikimo, bet kokią laikraščio „Rokiškio Sirena” informaciją kopijuoti ir platinti griežtai draudžiama

DIENOS 
KETUREILIS
RENGINIŲ MIESTE 
NETRŪKSTA
Veiksmo Rokišky daug vyksta 
Renginiai kaip grybai dygsta.
Štai aikštei nepriklausomybės
Amatininkai duos gyvybės.

O Duokiškio baladės mielos
Tikrai suvirpins stygą sielos.
Ir Pandėly bus veiksmo marios –
Gimtadienio įvyks ten balius!

Va jau prabėgo „Vasaronės“ 
Uoj linksmos buvo vakaronės!
Šiandieną su Tyzenhauzais
Pavaikščiosim dvarų takais.

Svečiuose buvo ir Vagelis –
Patiko liaudžiai jo dainelės.
Na, o gimtadienyje miesto
Dar didesnė laukia fiesta. 

Nubalsavo aktyvistai
Koncertuos kokie artistai.
Bus ir Einius ir Beissoul
Vakarėlio gero lauk!

Greta Paliulionytė

Gorenje. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Naudotas barzdaskutes. 5 vnt. 20 
Eur. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 624 80 112. Rokiškis
• Mezgimo mašiną.  
Tel. 8 682 79 759. Rokiškis

• Naują skalbinių džiovyklę, pirktą 
už 110 Eur. Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 600 30 766. Rokiškis
• Naują oro drėkintuvą (vėsintuvą, 
valytuvą), Klarstein, Vokietija. Yra 
pultelis. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 682 13 410. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanojame baldus: dvi sofas, 
sekciją, spintą, dujinę viryklę, 

šaldytuvą, stalą. Pasiimti patiems. 
Juodupė. Tel. 8 623 55 834. 
Rokiškis
• Atiduodu medienos atraižas kartu 
su pjuvenomis. Tel. 8 687 73 069. 
Rokiškis
• Dovanoju naudotas medžio 
dailylentes, 5 vnt. durų. Išsivežti 
patiems iš buto Rokiškyje.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Dovanoju geros kokybės lovą su 
kraštais. Išsivežti patiems.  
Tel. 8 622 36 618. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Tik kartą avėtus odinius batelius. 
Pirkti nauji. Dydis 36. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 621 95 444.  
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Gerai veikiantį Samsung muzikinį 
centrą. Trijų kompaktinių diskų 
grotuvas, radijas Auxs. Laidas, 
didelis garsas. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 647 27 902. Rokiškis
• Radijo imtuvą VEF - 214. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Lempinį radijo imtuvą Daugava. 
1957 m. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Naują Redmi Note 10, 4/128 GB, 
žalias. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 601 14 335. Rokiškis
• Nokia 1600 ir Nokia 3410. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis


