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Vyriausybė rado landą, kaip apgyvendinti migrantus 
be savivaldybių žinios: respublikinio pavaldumo įstaigose

Šalies centrinė valdžia, 
susidūrusi su gyventojų 
pasipriešinimu pasienio 
miesteliuose dėl nelegalių 
migrantų apgyvendini-
mo, ieško „saliamoniškų“ 
sprendimų įkurdinti juos... 
respublikinio pavaldumo 
įstaigose. Vieta 60-čiai mi-
grantų: moterų ir vaikų 
ruošiama Rokiškio psichia-
trijos ligoninėje. O ką, vieta 
patogi, ir apsauga garan-
tuota. Tik ar moralu svei-
kus žmones apgyvendinti 
tokio tipo įstaigoje? Kuri 
dargi be to yra ir priversti-
nio gydymo įstaiga? Rajono 
savivaldybės vadovas Ra-
mūnas Godeliauskas atvi-
ras – slėpdama informaciją 
Sveikatos apsaugos ministe-
rija parodė didžiulę nepa-
garbą rajono savivaldybei 
ir jos gyventojams. Ir jei 
tik nepagarboje būtų bėda: 
Psichiatrijos ligoninėje bus 
izoliuojami covid-19 ir kito-
mis užkrečiamomis ligomis 
sergantys migrantai. Pagal-
bą ir gydymą jiems turės 
teikti rajono ligoninė, kuri, 
kaip ir jos steigėja rajono 
savivaldybė, apie tai, kad 
rajone bus apgyvendinti 
covid-19 infekuoti žmonės, 
iki šiol nežino. O Covid-19 
skyriaus mūsų rajono ligo-
ninėje šiuo metu nėra.

Ruošiama 60 lovų
Rokiškyje žaibo greitumu 

ėmė sklisti gandai, kad arti-
miausiu metu Rokiškio psi-
chiatrijos ligoninėje bus apgy-
vendinti nelegalūs migrantai. 
Ar tai tiesa? Rokiškio psichi-
atrijos ligoninės direktorius 
Algimantas Liausėdas „Ro-
kiškio Sirenai“ patvirtino, kad 
tai tiesa. Šiuo metu ruošiamas 
60 lovų korpusas nelegaliems 
migrantams. Kieno įsakymu 
taip daroma? A. Liausėdas 
atviras: Sveikatos apsaugos 
ministro įsakymu. „Rokiškio 
Sirena“ primena, kad Rokiš-

kio psichiatrijos ligoninė yra 
respublikinio pavaldumo, ki-
taip sakant, ji atskaitinga ne 
rajono savivaldybei, kaip ki-
tos rajono valstybinės gydymo 
įstaigos, o Sveikatos apsaugos 
ministerijai.

Pašnekovas paaiškino, kad 
migrantai čia nebus nuolatinai 
apgyvendinami. Jie bus izo-
liuojami: čia bus laikomi tie 
žmonės, kurie užsikrėtę co-
vid-19 ar kitomis užkrečiamo-
mis ligomis. Kalbama, kad čia 
bus apgyvendinta moterys ir 
vaikai. „Negaliu pasakyti, kas 
čia gyvens. Ką atveš, tą ir tu-
rėsime apgyvendinti“, – sakė 
A. Liausėdas.

Pirmiausia, ar etiška apgy-
vendinti sveikus žmones gy-
dymo įstaigoje, kuri dar yra ir 
priverstinio gydymo įstaiga? 
A. Liausėdas akcentavo, kad 
atvežtieji migrantai jokiais 
būdais nekontaktuos su kitais 
ligoninės pacientais. O ar ap-
gyvendinus migrantus nenu-
kentės įprastinių dvasinėmis 
ligomis sergančių pacientų 
gydymas: juk ligoninė, atleis-
kite, ne guminė. A.Liausėdas 
paaiškino, kad pastaruoju 
metu ligoninėje buvo pasta-
tytas naujas korpusas, taigi, 
vietos užteks, ir gydymo rei-
kalingi pacientai nenukentės.

Medicinos pagalbą 
teiks ne psichiatrijos 
ligoninė
Kas saugos migrantus? Ar 

apgyvendinti juos psichiatri-
jos ligoninėje buvo nuspręs-
ta dėl to, kad ten jau įrengta 
rimta apsaugos sistema? A. 
Liausėdas atviras: tai viena 
esminių priežasčių. Be to, 
migrantų saugojimu rūpinsis 
Vidaus reikalų sistemos insti-
tucijos.

Tačiau vien tik paguldyti ir 
saugoti juos nepakanka. Juk 
jei atvežti infekuoti žmonės, 
tai pirmiausia, sekant jų bū-
klę, reiks su jais susikalbėti. 
A. Liausėdas paaiškino, kad 

vertėjaus Vidaus reikalų mi-
nisterijos paskirti vertėjai. 
Maisto taip pat reiks ypatingo: 
musulmonai nevalgo kiau-
lienos, kai kurių kitų mums 
įprastų produktų. Pašnekovas 
patvirtino, kad ligoninei mais-
tą tiekianti įmonė informuota, 
su ja aptartas šis klausimas, 
ir ji įsipareigojo patiekti mi-
grantams jų mitybos įpročius 
atitinkantį maistą.

Ir, žinoma, opiausias klau-
simas: kaip bus gydomi tie 
žmonės? Juk jei žmogus in-
fekuotas kad ir covid-19, jis 
gali susirgti, jam gali prireikti 
ir hospitalizacijos. Kaip bus 
teikiama medicinos pagalba? 
A. Liausėdas paaiškino, kad 
tokiu atveju bus kviečiama 
greitoji pagalba ir žmogus 
vežamas į įprastines gydymo 
įstaigas.

Tai didžiulė nepagarba 
savivaldai
Paklaustas, ar žino, kad 

mūsų rajone bus apgyvendin-
ti nelegalūs migrantai, rajono 
meras R. Godeliauskas atvirai 
pasakė: „Nei Sveikatos apsau-
gos ministerija, nei Rokiškio 
psichiatrijos ligoninė mūsų 
neinformavo apie tai. Tai di-
džiulė nepagarba savivaldai“.

Nepagarba – nepagarba, bet 
juk covid-19 infekuoti žmonės 
turės būti kažkur gydomi. Tas 
„kažkur“, labiausiai tikėtina, 
yra mūsų rajono ligoninė. Jei, 
tarkime, per kelias dienas ko-
kiems 30-čiai iš 60 izoliuotų 
migrantų prireiks hospitaliza-
cijos, ar rajono ligoninė galės 
priimti tiek pacientų?

„Pradėkime nuo to, kad 
šiuo metu pas mus nėra co-
vid-19 skyriaus. Kur tuos ser-
gančius žmones padėti? Mus 
kas nors įspėjo, kad ruoštu-
mėmės? Į Panevėžį veš? O jie 
įspėti, kad gali reikti priimti 
covid-19 sergančius žmones?“ 
– retoriškai klausė meras.

Jis pabrėžė, kad norint gy-
dyti žmones, neužtenka pala-

tose lovų pristatyti: reikia ir 
personalo, ir aparatūros, reikia 
kalbėti apie poreikį atnaujinti 
covid-19 skyrių ir pan.

Bet kam apie tai kalbėti su 
rajono valdžia? „Mūsų vy-
riausybė dabar visiems savo 
veiksmams turi vieną atsaky-
mą: vyksta hibridinis karas. 
Na gerai, vyksta tas karas. O 
mums kas iš to? Mums tuos 
žmones gydyti, priimti rei-
kės“, – sako meras.

Ar teisinga gali būti prielai-
da, kad respublikinės gydymo 
istaigos migrantams apgyven-
dinti ar izoliuoti renkamosi 
būtent todėl, kad tokiu atveju 
nereiktų atsiklausti savival-
dos? Rajono meras R. Gode-
liauskas dar kartą pakartojo, 
kad apie jokį migrantų apgy-
vendinimą, izoliavimą rajono 
savivalda iki šiol nėra infor-
muota.

Skemų 
socialinės globos 
namuose migrantų 
apgyvendinti 
neplanuojama
Kita respublikinio pavaldu-

mo įstaiga, veikianti rajone, 
yra Skemų socialinės globos 
namai. Ar ir juose, prireikus, 
ištuštinus vieną kitą korpusą, 
nebūtų apgyvendinti nelega-
lūs migrantai? Įstaigos direk-
torius Gintaras  Girštautas 
atviras: kol kas tikrai ne. Mat 
skiriasi specifika. Jei už gy-
dymą Rokiškio psichiatrijos 
ligoninėje moka Valstybinė li-
gonių kasa, tai už apgyvendi-
nimą šalies socialinės globos 
namuose – šalies savivaldy-
bės .„Kuri savivaldybė sutiks 
mokėti už nelegalių migrantų 
apgyvendinimą? Nemanau, 
kad tokių atsiras“, – sakė G. 
Girštautas. Ir pridūrė, kad toks 
apgyvendinimas neįmanomas 
ir pagal įstaigos turimas li-
cenzijas, ir pagal jos veiklos 
nuostatus.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Avarija kelyje Rokiškis - Kamajai: neatsargus lenkimas kainavo brangiai
Ketvirtadienį, rug-

pjūčio 12 d.  apie 18:40 
kelyje Rokiškis - Ka-
majai įvyko avarija. 

Susidūrė Audi ir Seat 
automobiliai. Avarijos 
liudininkų teigimu ava-
rija įvyko Seat vairuo-
tojui lenkiant kitą auto-
mobilį per ištisinę liniją. 
Audi vairuotojui skubiai 
sureagavus buvo išveng-
ta kaktomušos ir niekas 
nesusižeidė. Vis dėlto, 
abu automobiliai sumai-
toti.

Augustinas
SIMONAITIS, 

autoriaus nuotr.

Rastas mirusio vyro kūnas
Rokiškio rajone, Jūžintuose, rugpjūčio  14 d. ūkiniame 

pastate rastas miręs vyras.
Kaip praneša Panevėžio policija, 1982 metais gimusio 

vyro kūnas rastas po vidurdienio.
BNS inform.

Degė namas
Rugpjūčio 12  d. 1:00 val gautas pranešimas, kad Beržuo-

nos g., Sriubiškių k., Pandėlio sen., dega atvira liepsna namas. 
Gaisro metu išdegė namo vidus ir stogas.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inform.

Vairavo neblaivus 
ir be teisių

Rugpjūčio 12 d., 21 val., Rokiškio r., Lukštų k., neblaivus 
(1,97 prom.), neturintis teises vairuoti vyras (g. 1998 m.) vai-
ravo automobilį „FORD“.

Panevėžio VPK inform.

Verslas gali pradėti veiklą 
su galimybių pasu, 
be jo prie staliuko – tik dviese

Verslas gali pradėti vei-
klą įleidžiant lankytojus tik 
su galimybių pasu, be jo ga-
lios griežtesni apribojimai.

Vyriausybės sprendimu, 
nuo rugsėjo 13 dienos dau-
guma paslaugų galės būti 
teikiamos tik paskiepytiems 
nuo koronaviruso, persirgu-
siems arba neigiamą ne se-
nesnį kaip 48 valandų PGR 
testą turintiems žmonėms.

Tačiau verslas galimybių 
pasą gali taikyti ir prieš įsiga-
liojant naujiems ribojimams. 
Tuomet veiklą galima vyk-
dyti laisvai – nebereikia lai-
kytis nustatytų epidemiologi-
nių paslaugų teikimo sąlygų.

Nuo pirmadienio viešojo 
maitinimo įstaigose viduje, 
veiklą vykdant be galimy-
bių paso, prie staliuko galės 
sėdėti ne daugiau kaip du 
asmenys arba vienos šeimos 
nariai, o lauke – ne daugiau 
kaip penki asmenys arba vie-
nos šeimos nariai. Nevalgant 
reikės dėvėti kaukes.

Su galimybių pasu asme-

nų prie staliuko skaičius bus 
neribojamas, kaip ir maiti-
nimasis savitarnos princi-
pu, dviejų metrų atstumas ir 
kaukių dėvėjimas lieka reko-
mendacija.

Prekybos bei paslaugų 
vietose be galimybių paso 
kaukės lieka privalomos, taip 
pat lieka galioti reikalavimai 
dėl vėdinimo, dezinfekcijos, 
atstumų, su galimybių pasu 
veikla vykdoma laisvai.

Renginiai be galimybių 
paso uždarose erdvėse vyks 
tik su kaukėmis, žmonės tu-
rės būti suskirstyti į sektorius 
ne daugiau kaip po 500, rei-
kės užtikrinti, kad srautai ne-
simaišytų. Žiūrovai turės ste-
bėti renginį iš sėdimų vietų, 
salė galės būti užpildyta ne 
daugiau kaip 75 procentus.

Su galimybių pasu tiek 
lauke, tiek viduje renginių 
dalyvių skaičius neriboja-
mas, o jei neviršijama 500 
dalyvių skaičiaus, galima 
valgyti stebint renginį iš sė-
dimų vietų.

BNS inform.

Rugpjūčio 14 d. apie 22 val. Rokiškyje, Partizanų g., 
namuose, konflikto metu, vyras, peiliu grasino moteriai (g. 
1961 m.). Įtariamasis sulaikytas.

Panevėžio VPK inform.

Moteriai grasino peiliu

Rugsėjo 14 d. 0.05 Rokiškio r., Petriošiškio k., dalinės ap-
žiūros metu pas vyrą (g. 1999 m.) ir jo automobilyje „VW“ 
rasta, galimai, narkotinės medžiagos. Įtariamasis sulaikytas.

Panevėžio VPK inform.

Rasta galimai narkotinių 
medžiagų
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BRYDĖS

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Usnių ir dagių pjūties metas

Simboliška, kad daug 
svarbių įvykių mūsų ša-
lyje nutiko Žolinių išva-
karėse. Žolinės, kitaip – 
Švenčiausiosios Mergelės 
Marijos į dangų ėmimo 
šventė, kai Lietuvos baž-
nyčiose šventinami žo-
lynai ir vaisiai, ženklina 
esminį metų virsmo tašką. 
Rezultatų metą. Žmogaus 
ir valdžios darbų pase-
kmių laiką. Kaip sėkla, 
paberta į žemę, po kurio 
laiko duoda savo vaisių, 
taip ir kiekvienas val-
džios, žiniasklaidos, influ-
enserių atliktas darbas 
duoda savuosius vaisius, 
kitaip sakant, pasekmes.

Jei į žemę subėrėte piktžo-
lių sėklas, vargu, ar tikėsitės 
iš jų išaugsiant morkų, pupe-
lių ar pomidorų. Greičiausiai 
teks ravėti usnis, varpučius ir 
kiečius. Lygiai taip pat visų 
protingais veidais prikrėstos 
nesąmonės negali duoti nie-
ko daugiau, kaip tik dešim-
teriopą ar dar didesnį nesą-
monių derlių. Influenserių, 
politikų puikybė negali išau-
ginti jokio kito vaisiaus vi-
suomenėje, kaip tik panieką 
ir atmetimo reakciją. Tušty-
bė ir arogancija – įžeidumą ir 
nuoskaudas. Nenoras girdėti 
– nenorą kalbėtis.

Mažasis valstybės mode-
lis yra šeima. Jei jūs prikrė-
tėte kvailysčių, įskaudinote 
savo sutuoktinį, tai juk ne-
sakote, kad sutuoktinis – 
durnius. Kad jis pats kaltas, 
jog įsižeidė. O jūs jaučiatės 
teisus ir atsiprašinėti neke-
tinate. Paprastai elgiamasi 
kitaip: jei kažkas suklydo, 
tas turi pripažinti kaltę, at-
siprašyti, atlyginti padary-
tą žalą ir stengtis daugiau 
nebenusidėti. Mes kalbame 
apie smurto šeimoje preven-
ciją, apie Stambulo konven-
cijos ratifikavimą, kai tuo 
tarpu galią turintieji elgiasi 
taip, kaip, atleiskite, neblai-
vus smurtautojas šeimoje. 
Ir stebisi, kodėl visuomenė 
nemyli, nepriima, mitingus 
organizuoja. O kaip kitaip ji 
turi elgtis? Argi nėra girdė-
ta, kad alkoholikui ar mer-
gišiui vis aplinka kalta, jog 
jam nesiseka? Jis toks baltas 
ir pūkuotas, toks geras, toks 

mielas, bet va aplinkiniai 
niekšai, nors pasiusk.

Mūsų valdžiai, meinstry-
minei žiniasklaidai dabar 
saldžios pagundos metas: 
nurašyti viską „liaudis dur-
na“, „suvažiavo tamsuoliai“. 
Ir indulgenciją visiems gyve-
nimo atvejams turi – riaušes 
prie Seimo. Kaip gi su tais 
akmenų mėtytojais, kartuvių 
statytojais kalbėtis? Įsivaiz-
duokite, nušvilpė, išpravar-
džiavo Seimo narius, begė-
džiai. O jūs pasiskaitykite, 
kiek pastaruoju metu buvo 
prasivardžiavimo eteryje: 
spaudoje, feisbuko žinutėse? 
Kas pirmieji pradėjo? 

Žinoma, akmenis mėtyti 
į savo pačių policijos parei-
gūnus yra kvaila ir žema. O 
atsinešti sprogmenį į žmo-
nių susibūrimo vietą, kur jis 
gali padaryti baisios žalos 
daugybei žmonių – niekuo 
nepateisinama. Kaip ir ne-
pateisinama apsišaukėliams 
mitinge nešioti Lietuvos ka-
riuomenės uniforminius ki-
telius, taip save tapatinant su 
tėvynės gynėjais. 

Lygiai taip pat nepatei-
sinama ir kvaila esant ne-
skiepytiems beveik pusei 
Lietuvos gyventojų, krėsti 
nesąmones su galimybių pa-
sais. Ar jūs, dundukai val-
džioje, skaičiuoti mokat? 
Dabar suskiepyta yra 55 
proc. gyventojų, neskiepyti 
– 45 proc. Jūs skaičiuoti mo-
kate? Jūs bent matematiškai 
suvokiat, kokias pasekmes 
turės jūsų ribojimai, para-
lyžuojant beveik pusės Lie-
tuvos gyvenimą? Manote, 
kad tie žmonės ramiai sėdės 
nuleidę ausytes ir letenytes, 
verkdami graudžiomis ašaro-
mis, kokie jie kvailiai nepa-
siskiepiję?

Mitingai, šuoliais nučiuo-
žę Vyriausybės ir dvaro poe-
tų žiniasklaidos reitingai yra 
rimtas signalas. O jei dar pa-
žiūrėsime, kokioje tarptau-
tinėje situacijoje tai vyksta, 
tai išvis telieka griebtis už 
galvos. 

Pradėkime nuo sėjos. 
Kada ir kaip buvo pasėti tie 
susipriešinimo, nesantaikos 
ir puikybės grūdai, kurių 
derlių dabar pjauname. Paž-
velkime į tai, kokia situacija 
buvo prieš pusę metų. Tada 

šviesią Vyriausybės padan-
gę tetemdė vos juntamas 
covid-19 debesėlis. Žinoma, 
juokėmės, kad Rokiškis tve-
riamas dviem policijos eki-
pažais, kad vežti vyro šeimą 
savo mašina yra pavojingiau, 
nei jiems sėsti į mikroau-
tobusiuką su keliais kitais 
„namų ūkiais“. A, tiesa, dar 
pasimatymai buvo uždrausti: 
vaikinukas, pavėžėjęs panelę 
namo, buvo nubaustas už ka-
rantino ribojimų pažeidimus. 
Tačiau tai smulkmenos. Vil-
tingai laukėme skiepų. 

Pirmasis pavojaus skam-
balėlis nuskambėjo Trijų 
karalių dieną. Kai Lietuvos 
vyskupų konferencija pa-
skelbė atnaujinanti viešas šv. 
Mišias. Primenu, kad gyva 
bendruomenė yra krikščio-
niškųjų konfesijų esmė. Ko-
kio puolimo iš dvaro poetų, 
aktorių, influenserių buvo 
sulaukta? Apšviestasis Vil-
niaus burbulas dalinosi pata-
rimais, į kurią bažnyčią eiti 
švęsti pietų. Kultūringa? Ne, 
kvaila. Atmušinėti pagrin-
dinius sąjungininkus kovoje 
su bręstančiu blogiu, kurį 
įkūnija batkos ir putlerio re-
žimai. Juk Katalikų bažny-
čiai komunizmas – natūralus 
gamtinis priešas, su kuriuo 
ji nuosekliai kovojo visos 
sovietinės okupacijos metu. 
Tikintieji sukluso.

Tuoj po to imtasi visiškos 
kvailystės – karantino riboji-
mų įerzintai visuomenei pa-
teikta idėja ratifikuoti Stam-
bulo konvenciją ir priimti 
Partnerystės įstatymą. Šiuo 
sprendimu valdantieji paro-
dė, kad neturi nė kruopelės 
strateginio mąstymo. Nes 
politikai, o jau tuo labiau 
strategai, junta, kada tam 
tikriems sprendimams ne 
laikas ir ne vieta. Prasidėjo 
purvo pilstymas: daugiausia 
jo valdantieji ir jų padlaižė-
liai papylė vėlgi tikinčiųjų 
bendruomenėms. Nors par-
tnerystės įstatymas dabartine 
forma nepriimtinas daugu-
mai mūsų šalies gyventojų. 
Bet priimti jį buvo bandoma 
jėga. O viešojoje erdvėje iš-
eskaluota didžiulė pykčio 
ir neapykantos kampanija. 
Valdantieji dar įpylė žibalo 
į ugnį: bandė prastumti kita-
minčių persekiojimą, prisi-
dengiant teisinės bazės kei-
timu, stengiantis palengvinti 
persekiojimą už vadinamąją 
neapykantos kalbą ir kitus 
panašius nusižengimus. Pa-
keitimai nebuvo priimti, bet 
tam tikros nuoskaudos liko.

Primenu, kad iki bandymo 
prastumti Partnerystės įsta-
tymą bei ratifikuoti Stambu-
lo konvenciją, niekas nė gir-
dėti negirdėjo nei apie Šeimų 
maršą. Celofanas, Lekstutis 

ir kiti paribio veikėjai tebu-
vo girdimi tik tiems, kurie 
domėjomės kaimyninių vals-
tybių informacine kampanija 
prieš mūsų valstybę.

O toliau, kaip sakant, vis-
kas pajudėjo į nuokalnę. Dar 
skiepų neturint, jau buvo 
pradėta kovoti su tais, kurie 
nesiskiepys. Iš pradžių šiame 
fronte lyg ir viskas buvo ge-
rai. Tol, kol pasiskiepijome 
tie, kurie norėjome pasiskie-
pyti. O štai bent pabandyti 
įtikinti abejojančius valdžia 
nesivargino. Vėsi ir nyki 
kampanija „Petys už laisvę“ 
nesiskaito. Kai skiepijimasis 
galutinai įstrigo, kelių kvailų 
influencerių pakusyta, mūsų 
valdžia ėmėsi „genealaus“ 
sprendimo: drakoniškų prie-
monių tiems, kurie nenori 
skiepytis. Tie, kurie nenori, 
buvo paskelbta, liks be me-
dicinos paslaugų, nebus įlei-
džiami į krautuves, negalės 
važinėti viešuoju transportu. 
Priminsiu, tuomet, kai buvo 
skelbiamos šios naujienos, 
nepasiskiepijusių dar buvo 
dauguma: maždaug 51 proc. 
Dabar pasiskiepijusių yra 
55 proc. Tačiau valdžios 
dundukai nesuvokė, kad jų 
ribojimai palies ne tik ne-
siskiepijusius. Kad nemaža 
dalis pasiskiepijusių vyres-
nio amžiaus žmonių vis dar 
naudojasi mygtukiniais te-
lefonais. Kad jie namuose 
neturi spausdintuvo, o nema-
žai – ir interneto. Kad jiems 
prisijungti prie elektroninių 
valdžios vartų, kad gautų 
tą nelemtą pasą, yra per su-
dėtinga. O kaip nuvažiuoti 
į miestą ir gauti tą nelemtą 
pasą, kai gyveni Duokiškyje, 
Šetekšnose ar Jurkupiuose, 
kai tavęs, atsiprašant, į au-
tobusą neįleidžia? Mūsų val-
džia eilinį kartą parodė, kad 
ji nesuvokia, kokioje valsty-
bėje gyvena. 

Ir kokioje aplinkoje tai 
buvo pateikta? Kai valdžia 
nuolatos triūbija apie hi-
bridinį karą, kai per mūsų 
sienas, girdėdami bejėgišką 
mūsų ministerių balbataičių 
viauksėjimą „welcome to 
Lithuania“ pievomis ir lau-
kais per sieną brido kasdien 
šimtai migrantų. Keldami 
įtampą, susierzinimą. Kai 
virš šalies nusidriekė kaimy-
ninėje šalyje rengiamų pra-
tybų „Zapad“ šešėlis. Visuo-
menė stebisi: per tuos porą 
mėnesių, kai mus užklupo 
migrantų banga, nebuvo pa-
keista nė viena tarptautinė 
sutartis, nė vienas mūsų ša-
lies įsipareigojimas. Tačiau 
prieš du mėnesius dainavu-
si, kad privalo įleisti visus 
sieną neteisėtai kertančius 
žmones, dabar Vyriausybė 
pakeitė plokštelę – neįleisim 

nė vieno. Nuoširdus klausi-
mas: o tai iš karto taip elgtis 
nebuvo galima?

Dar vienas Vyriausybės 
„džiaukas“ – be savival-
dybės žinios apgyvendinti 
nelegalius migrantus Rokiš-
kio psichiatrijos ligoninėje. 
O kam savivaldybei, rajo-
no žmonėms žinoti? Jie juk 
nenusipelnė, protingiems 
Vilniuje geriau matyti, o 
durniam provincijoje telieka 
tik supratingai galveles pa-
linguoti?

Visos šios pasėtos proble-
mos davė gausų derlių. Ne 
tik akmenis į Seimo langus. 
Jų metikus paprasta ir lengva 
išgaudyti. Paprasta ir lengva 
nubausti tuos, kurie kėlė ran-
ką prieš savo valstybės po-
licijos pareigūnus. Kur kas 
sunkiau bus atkurti mūsų, 
bendrapiliečių pasitikėjimą 
vieni kitais. Ką tik paskelbti 
reitingai – raudonas pavo-
jaus skambutis. Nėra nė vie-
no ministro, kurį teigiamai 
vertintų daugiau apklaustų-
jų, nei neigiamai. Dar vienas 
didžiulis pavojaus skambutis 
yra tai, kad žiniasklaida ne-
bepasitiki nė trečdalis šalies 
gyventojų. Ką tai reiškia? 
Tai reiškia, kad mūsų visų 
nebeklauso. Ir dvaro poetų, 
propagandistų, ir influense-
rių, ir tų, kurie stengėmės 
analizuoti situaciją, vertinti 
ją blaiviai. Kad ir kaip tei-
singai, gerai dabar berašytų 
žiniasklaida, turite suvokti 
viena – mūsų nebeklauso. 
Sunku nesutikti su profe-
sorių Alvydo Jokubaičio ir 
Ainės Ramonaitės įžvalgo-
mis apie didžiulį visuomenės 
nepasitikėjimą. Jau dabar 
didžiausių portalų tribūnose 
bandoma įrodyti, kad jie – 
nusišneka. Juk patogiausia 
dėl kreivo snukio apkaltinti 
veidrodį. Esmė tame, kad 
liaudis nuslinko į youtubą, 
į feisbuko grupes, kurioms 
negalioja žiniasklaidai ke-
liami reikalavimai, kurios 
veikia ir verda savo sultyse. 
Kur vis didesnį autoritetą ir 
auditoriją įgauna tie žmonės, 
kurie jau seniai buvo atsidū-
rę politikos ir visuomeninio 
gyvenimo paraštėse. 

Nesantarvė, liaudies prie-
šų paeiška pasiekė tokius ab-
surdus, kad pjaunamasi jau 
net patriotų grupėse, kurios 
vykdo internetinės erdvės 
stebėseną, siekiant užkardyti 
priešo propagandą. Jei lai-
kas nuo laiko pjaunasi ben-
draminčiai, bado vieni kitus 
špygomis, tai kaip susiprieši-
nusi visa visuomenė?

Atminkite, kad išorinė 
agresija sunkiai būna įma-
noma tai šaliai, kur viduje 
viešpatauja santarvė ir ra-
mybė. Kur pasitikima savo 

bendrapiliečiu, savo vals-
tybe. Ten priešo kėslams, 
propagandai nėra terpės. Ten 
pavojaus akivaizdoje yra va-
lia ir noras gintis, pasitikint 
tuo, kas greta tavęs apkasuo-
se, kas atneša vandens, kas 
slepia sužeistuosius. Tokia 
galinga sėkmės istorija buvo 
1919-20-ųjų laisvės kovos, 
kai viename apkase, viena 
kriaukšle duonos dalinosi 
žydų jaunuolis, ūkininko sū-
nus ir iš seminarijos išspru-
kęs klierikas. 

Ar šiandien, išsibadę 
špygomis, išdurninę vieni 
kitus, mes stosime petys į 
petį prieš tamsų nedemokra-
tinių šalių šešėlį? Kuriam 
atsispirti nepakaks 55 proc. 
„protingųjų“. Kad vieningai 
pasipriešintume priešo kės-
lams, reiks prie „protingų-
jų“ ir tų 45 proc. „durnių“. 
Reikės, ir jau reikia kiekvie-
no žmogaus širdies, sąžinės, 
tėvynės meilės. Atminkite, 
kad jei mūsų šalį ištiks ko-
kia nelaimė, ji vienodai pa-
lies mus visus: ir skiepytus, 
ir neskiepytus, ir Vilniaus 
daugiabučių, ir kaimo gry-
telių žmones, ir durnius, 
ir protingus. Kiekvienam 
mūsų nelaimė atneš skaus-
mą, ašaras ir kraują. Reikės 
mūsų visų noro ir pastangų 
atsispirti sirenų balsais gie-
dantiems „gelbėtojams“, su-
laikyti metančiojo akmenį į 
policijos pareigūną, ranką. 
Mūsų brandos, meilės ir iš-
tikimybės savo šaliai. Tai 
gal nustokime sėti ir auginti 
neapykantos, priešpriešos 
ir puikybės akmenis. Nes 
juos labai lengva pakelti 
ir mesti. Ieškokime to, kas 
mus jungia. Gerbkime savo 
bendrapiliečius, supraskime 
jų baimę, abejones, nerimą. 
Abejojančiam patarkime, 
klystantį sulaikykime. Su-
laikykime save nuo epitetų, 
o iš valdžios reikalaukime, 
kad ji vykdytų savo pareigą 
tarnauti ne savo atvaizdui 
veidrodyje, ne patiktukams 
po influenserių straipsniais, 
o savo visuomenei, savo 
valstybei. 

Valstybės tarnautojas yra 
nuo žodžio „tarnauti“, tar-
nauti savo žmonėms, savo 
piliečiams. Suprasti jų po-
reikius. Suprasti jų norus. 
Suvokti, kad valstybė nėra 
nuosavas kiemas, kuriame 
galima elgtis, kaip nori. Kad 
galima erzinti, nesiskaity-
ti, provokuoti ir negerbti, o 
paskui stebėtis, kad akme-
nys į langus lekia. Nepasiti-
kėjimas, nepagarba – lengva 
ranka pasėti jūsų darbo, mie-
li valdantieji, kiečiai, dagiai 
ir usnys. Kurios skaudžiai 
duria, bet privalėsite juos 
išsiravėti. 
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Sprogimas soc. tinkluose – Facebook pilnas rėmelių, skatinančių skiepytis
Jeigu naudojatės sociali-

niais tinklais – konkrečiai 
Facebook – tikrai tai pa-
stebėjote. Vos ne kas antras 
žmogus šią savaitę papuošė 
savo profilio nuotraukas 
universitetų ar kitokiais 
rėmeliais, kurie sako – „I 
trust science. I am vacci-
nated“ (vert. „Aš pasitikiu 
mokslu. Aš esu pasiskie-
pijęs“). Tokiais rėmeliais 
pasipuošė ir didelė dalis 
Rokiškio krašto žmonių, 
todėl kelių iš jų nuspren-
dėme paklausti – kodėl jų 
manymu kiekvienas galin-
tis turėtų pasiskiepyti vak-
cina, apsaugančia nuo CO-
VID-19 viruso?

Rokiškio rajono 
meras 
Ramūnas Godeliauskas
„Aš pasiskiepijau AstraZe-

neca (Vaxzervia) vakcina. Po 
pirmo skiepo buvo pakilusi 
temperatūra, sekančią dieną 
ramiai pabuvau namuose. Ir 
tai priėmiau kaip natūralią 

reakciją suprasdamas, jog 
organizme gaminasi imuninį 
atsaką prieš COVID-19 su-
keliantys antikūniai. Po antro 
skiepo nejaučiau jokio povei-
kio, organizmas visiškai ne-
sureagavo.

Tikrai pasitikiu mokslu. 
Neslėpsiu, pasiskiepijęs ne 
tik  jaučiuosi saugiau pats,  
bet ir jaučiuosi pilietiškes-
nis, prisidėjęs prie visuoti-
nės imunizacijos. Šiuo atve-
ju galvoju ne tik apie save, 
bet ir apie artimuosius bei 
aplinkinius. Tą patį raginu 
padaryti ir dar nepasiskiepi-
jusius“.

Visuomenininkas, 
abiturientas 
Jonas Trumpa
„Aš skiepijausi „Bion-

tech-Pfizer“ vakcina. Po 
skiepo jaučiausi gerai, šiek 
tiek pamaudė ranką ir viskas.

Aš manau, jog yra daug as-
pektų, kodėl turėtų pasiskie-
pyti kiekvienas.

Pirmas - gyvybės, ne tik pa-
siskiepijusio, bet ir aplinkinių. 
Visi žinome, jog pasiskiepiję 
išvengia sunkesnių ligos for-
mų bei mirčių, taip pat virusas 
plinta žymiai lėčiau.

Antras - ekonominis, dar 
vienas karantinas žymiai nei-

giamai paveiktų verslus ir 
valstybės ūkį, nuo to nuken-
tėtumėme kiekvienas.

Trečias aspektas - atsa-
komybė. Žmonės, kurie pa-
siskiepijo - priėmė riziką 
dėl grupinio imuniteto, kad 
galėtume gyventi saugiai ir 
laisvai. Nesiskiepyti amoralu 
- žmogaus laisvės ir teisės bai-
giasi ten, kur pradedama riboti 
kito žmogaus teises ir laisves. 
Teisė į sveikatos apsaugą, ku-
rios pavyzdžiui netektų mano 
pasiskiepijusi močiutė, jei 
nepasiskiepiję žmonės su sun-
kiais COVID atvejais užimtų 
visas ligoninės lovas. Arba, 

pavyzdžiui, mano teisė grįžti 
iš studijų užsienyje aplankyti 
tėvų per Kalėdas, kurios ne-
tekčiau dėl keliavimo riboji-
mų. Žmonės, kurie dar nepa-
siskiepijo - turėtų suprasti, jog 
jie elgiasi nesąžiningai prieš 
visuomenę“.

Lietuvos Respublikos 
Seimo narys 
Vidmantas Kanopa
„Apie tai, kad galėčiau ne-

siskiepyti, nebuvo nė minčių. 
Priešingai - laukiau galimy-
bės kuo greičiau tą padaryti. 
Buvau tarp pirmųjų Seimo 
narių, pasiskiepijusių, tuo ro-
dydamas pavyzdį. Parlamen-
tarus skiepijo Astra Zeneka 
vakcina, kurios patikimumui 
tuo metu buvo suduotas smū-
gis. Man nebuvo jokio šaluti-
nio poveikio nei po pirmojo, 
nei po antrojo skiepo.

Pasitikiu mokslu, žinau, 
kad pandemijas įmanoma 
suvaldyti tik skiepais. Tą liu-
dija pasaulio užkrečiamųjų 
ligų, nuo kurių mirė milijonai 

žmonių, istorija. Antivakserių 
paveikti žmonės nesusimąsto, 
kaip smarkiai rizikuoja savo, 
artimųjų ir visuomenės svei-
kata, gyvybe. Teko bendrauti 
su sunkiai sirgusiais covid, 
po ilgo gydymo iki šiol jun-
tančiais neigiamų sveikatos 
padarinių. Mūsų nedidelė 
valstybė neteko per 4 tūkst. 
žmonių, mirusių nuo covid. 
Tai ne abstrakti statistika - 
tai ištisų šeimų tragedija. 
Jau nekalbant apie uždarytus 
verslus, per du karantinus 
sustojusį gyvenimą. Pasau-
lyje prasidėjo jau ketvirtoji 
pandemijos banga, Lietuvoje 
sparčiai daugėja užsikrėtimų, 
pildosi covid pacientų ligoni-
nėse.

Labai prašau visų, kurie 
iki šiol nepasiskiepijo – ne-
žaiskite savo ir savo artimųjų, 
kaimynų, draugų likimais. To 
nepadarius šiandien ar rytoj – 
vėliau gali būti skaudžiai per 
vėlu...

Augustinas
SIMONAITIS

Tradicija pinti vainikus: didžiausias pasiekimas – bendrystė
Žolinė – Švč. Mergelės 

Marijos į dangų ėmimo iš-
kilmė – sukvietė bažnyčias 
tikinčiuosius. Jau keletą 
dienų iki šventės Rokiš-
kio dekanato bažnyčiose 
vyko pasirengimo jai dar-
bai. Šios šventės simbolis 
– gėlės ir žolynai, kuriais 
puošiami altoriai, bažny-
čių šventoriai. Prieš kele-
tą metų pradėta vainikų 
pynimo tradicija Rokiškio 
šv. apaštalo evangelisto 
Mato bažnyčioje įgauna 
pagreitį: prie jos jungiasi 
gausios tikinčiųjų ir įvai-
rių bendruomenių pajėgos. 
Žolinių dieną šventinami 
žolynai, tačiau ne visi turi 
galimybių jų pasiskinti, o 
kai kurie – tiesiog pamir-
šo. Tad jais pasirūpino šv. 
apaštalo evangelisto Mato 
parapijos tikintieji: prie įė-
jimo į bažnyčią buvo padė-
ti krepšeliai su puokštelė-
mis, kad kiekvienas galėtų 

namo parsinešti pašventin-
tų žolynų.

Iššūkis – kur gauti 
žolynų
Rokiškio šv. apaštalo 

evangelisto Mato bažnyčios 
šventoriuje rinkosi nemenkos 
vainikų pynėjų pajėgos. Dar-
bas virte virė: vieni vainikus 

pynė, kiti gėles rūšiavo. Di-
akonas Vilius Valionis sakė, 
kad šiemet nupinti vainikus – 
nemenkas iššūkis. Jam pritarė 
ir parapijietės. Karšta vasara 
tiesiog paankstino gėlių žy-
dėjimo metą. Pavyzdžiui, jau 
bebaigia nužydėti rugpjūčio 
pabaigos gėlė – kardelis. Dar 
maža ir jurginų žiedų. Taigi, 

tenka suktis su tais žolynais, 
kurie šiuo metu prieinami.

Itin dailus vainikas, pa-
puošiantis Švč. Mergelės 
Marijos altorių buvo nupintas 
iš rūtų ir tagečių. Nors diena 
saulėta, pynėjos nesibaimino, 
kad rūtos rankas nudegins: 
jos žolynus tiesiog sudrėkino.

Daug kas atvežė
Nors ir šventoriuje virte 

virė darbai, nemažai ben-
druomenių, įstaigų žmonių 
rinkosi vainikus pinti savo 
būstinėse ir atvežė jau nupin-
tus. Skemų, Kavoliškio, Ba-
jorų bendruomenės kūrybin-
gai išsprendė gėlių trūkumą: 
į vainikus pynė šermukšnių, 
dekoratyvinių sodo augalų 
uogų kekes.

Rokiškio dekanato Cari-
tas vedėja Dangira Šatienė 

kruopščiai skaičiavo, kiek 
kas metrų vainiko nupynė. 
Bekalbant į svečius atvyko 
Rokiškio neįgaliųjų draugi-
jos atstovai. Jie pasakojo, kad 
penktadienis buvo itin užimta 
diena: šešias valandas džiau-
gėsi molio darbų edukacija. 
Bet vis tiek rado laiko nupinti 
25 m vainiką.

Be jau minėtų bendruo-
menių, savo vainikus atvežė 
Rokiškio krašto muziejus, So-
cialinės paramos centro Die-
nos centro auklėtiniai, rajono 
savivaldybė, kitos įstaigos bei 
įmonės. O kiek dar prisijungė 
pavienių talkininkų... Vainikų 
ilgis įspūdingas, skaičiuoja-
mas dešimtimis metrų. O su-
dėjus, jau ir arti pusės kilome-
tro būtų. D. Šatienė pasakojo, 
kad daugiau nei ilgi vainiko 
metrai, džiugina žmonių ben-
drystė, draugiškumas, noras 
puošti savąją šventovę.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rokiškio jaunimo centras dalyvavo jaunimo festivalyje „JAUJAU 21”
80-ųjų reivo ritmu Ro-

kiškio jaunimo centro lan-
kytojai rugpjūčio 11-12 
dienomis dalyvavo jaunimo 
festivalyje „JAUJAU 21” 
Ukmergės rajone. Be Ro-
kiškio jaunimo festivalyje 
dalyvavo Širvintų, Molėtų, 
Ukmergės, Panevėžio, Ra-
mygalos, Kupiškio, Pakruo-
jo ir kitų miestų, miestelių 
jaunimas.

Festivalyje vyko daugybė 
veiklų ir pramogų. Jaunimas 
galėjo laiką leisti hamaky-
ne, žaidimų ir muzikos kie-
meliuose, vandens kubile ar 

irstydamiesi irklente. Vyko 
kūrybinių potėpių dirbtuvės, 

daugybė įvairių sportinių vei-
klų, naktinis kinas, diskoteka, 

naktinėjimas prie laužo. Savo 
kontaktus, norus, pageidavi-

mus ar palinkėjimus jaunuo-
liai galėjo palikti ant eskizų 
tvorelės.

Rokiškio jaunimo centro 
lankytojai Gabrielė ir Rokas 
iš festivalio parsivežė garbin-
gą III vietos apdovanojimą,iš-
kovotą MIX tinklinio turnyre. 
Atskirą padėką iš festivalio 
vedėjo gavo didžėjai Arnas 
ir Rokas už elektroninės mu-
zikos populiarinimą ir puikų 
didžėjavimą diskotekoje.

Kelionę į festivalį finan-
savo JRD ( Jaunimo reikalų 
departamentas).

„Rokiškio Sirena“
inform.

qNaujienos
qSkelbimai
q Video 
ir foto
galerijos

www.rokiskiosirena.lt
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Rokiškio futbolo klubas 
lygiosiomis pradėjo 
antrąjį pirmenybių ratą

Savaitgalį Rokiškio 
futbolo klubas išvykoje 
sužaidė Panevėžio aps-
krities futbolo federacijos 
pirmenybių (Lietuvos fut-
bolo federacijos III lyga) 
pirmąsias antrojo rato 
rungtynes. Jose rokiškė-
nai susitiko su gerai pa-
žįstamu ir stipriu varžovu 
– Panevėžio „Dembavos“ 
vienuolike. Namuose ro-
kiškėnai panevėžiečiams 
nusileido minimaliu skir-
tumu 0:1, o štai išvyko-
je sunkiose ir atkakliose 
rungtynėse išplėšė lygią-
sias 1:1.

Įdomu tai, kad panevėžie-
čių klubas netgi legionierių 
turėjo. Vienas jų įpusėjus 
antrajam kėliniui pirmasis 
įmušė įvartį. Tą padarė Sa-
muel Ogba Francis. Tačiau 
rokiškėnai nenuleido rankų 
ir kovojo iki pat paskutinės 
minutės. Būtent 89-ąją rung-
tynių minutę pasinaudojo 
varžovų klaida gynyboje 
ir išlyginamąjį įvartį pelnė 
rokiškėnas Modestas Kar-
tenis. Rokiškio futbolo klu-
bo vadovas Erikas Gaigalas 
sakė, jog komanda sužaidė 
labai sudėtingas ir solidžias 

rungtynes su išties galinga 
komanda.

Pastaruoju metu rokiš-
kėnai futbolininkai rodo 
išties gerus rezultatus: tiek 
išvykoje, tiek namie džiugi-
no pergalėmis bei pelnytais 
taškais. Kol kas rokiškėnai 
turnyrinėje lentelėje žen-
gia prizininkų trejete. Maža 
to, jie sužaidė vieneriomis 
rungtynėmis mažiau, nei 
dauguma varžovų. Mat vie-
nerios mūsiškių pirmojo 
rato rungtynės su Panevėžio 
futbolo akademijos koman-
da yra atidėtos. Kada jos bus 
žaidžiamos, Rokiškio futbo-
lo klubo vadovas negalėjo 
atsakyti: tikriausiai besibai-
giant pirmenybių antrajam 
ratui. 

Rokiškėnų įvarčių skirtu-
mas kol kas taip pat teigia-
mas: ekipa įmušė 10, pralei-
do 8 įvarčius.

Kitos antrojo rato rung-
tynės numatomos rugpjū-
čio 21-ąją dieną Rokišky-
je, Kūno kultūros ir sporto 
centro stadione. Mūsiškių 
varžovais bus Panevėžio 
„Atomo“ komanda, kuri yra 
pirmenybių lyderė.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Bažnyčia mažame miestely-
je viena kertinių jo gyvenimo 
ašių. Tą liudija ir prieš porą 
metų pašventinta Onuškio ben-
druomenės vėliava, kabanti 
pačioje garbingiausioje vietoje 
– virš unikalios architektūros 
bažnyčios durų, greta Lietu-
vos trispalvės. Mažo miestelio 
neskubrus gyvenimo tempas 
bėga sekmadieninių pamaldų 
ritmu. Belaukiant didžiosios 
metinės šventės – Švč. Mer-
gelės Marijos į dangų ėmimo 
atlaidų, kitaip dar vadinamų 
Žoline. O jos laukiant – daug 
šviesaus rūpesčio ir nerimo.

Ir bendruomenė, 
ir parapija – du viename
Onuškio gyvenimas neįsi-

vaizduojamas be jo muziejinin-
kės, metraštininkės, seniūnaitės, 
bendruomenės vadovės Elenos 
Blažienės. Ji turi kuo pasi-
džiaugti: likus porai savaičių iki 
atlaidų, miestelį papuošė speci-
alūs stendai, išmoningai prime-
nantys ir vietos gyventojams, 
ir svečiams laikytis kelių eismo 
taisyklių. Paskubomis, tarp baž-
nyčios puošybos paskutinių ak-
centų dėliojimo, pasidžiaugusi 
ir miestelio sutvarkytu paplūdi-
miu, pasidalinusi planais rengti 
projektą suoliukams įsigyti, ben-
druomenės vadovė ir seniūnaitė 
neslepia: pasirengimas atlaidams 
buvo nelengvas. 

Tie, kurie kasmet lankosi 
Onuškyje Žolinės atlaidų metu, 
puikiai žino: tądien bažnyčia ne-
įsivaizduojama be įvairiaspalvių 
įspūdingo grožio kardelių. Ku-
riuos kaip tik šiai progai ir au-
gina ponia Elena. Bet šiemet ne-
daug trūko, kad bažnyčia liktų be 
įspūdingų puošmenų: kardeliai 
pražydo pora savaičių anksčiau 
laiko. „Nuėjau į darželį ir vos 
širdies smūgis neištiko – pražydo 
daugiau nei pusė mano kardelių. 
Kuo gi bažnyčią puošim“, – pa-
sakojo E. Blažienė. Tarsi to dar 
būtų maža, ir likusiuosius prie 
žemės prilenkė pastarųjų dienų 
nuolatiniai lietūs. Visgi gėlių 
bažnyčiai papuošti užteko: nors 
ir ne visų spalvų, kokios šiemet 
buvo planuotos.

Artėjant šv. Mišių pradžiai – 
nauji rūpesčiai: pradėjo lyti, tad 
kilo klausimas dėl šventinės pro-
cesijos. Laimė, prieš pat pamal-
das debesys išsisklaidė. 

O bažnyčia pamažu pildėsi 
žmonėmis. Aktyvių parapijie-
čių būrelis dalinosi paskutinius 
darbus: dalino kamžas vyrams, 
kurie turėjo nešti procesijos vė-
liavas, rinko gėles mergaitėms 
bėrėjoms.

Parapijos administratorius ku-
nigas Aivaras Kecorius atviras: jį 
žavi onuškėnų pastangos talkinin-
kauti rengiant atlaidus, prižiūrint 
bažnyčią, atliekant kitus svarbius 
parapijai darbus. „Aptarnauja-
mų parapijų bendruomenės pa-
prastai būna gana savarankiškos, 
jos daugelio darbų imasi pačios, 
nelaukdamos prašymo, savo dar-
bais talkindamos kunigui“, – pa-
rapijiečius gyrė dvasininkas. Jis 
dėkojo ir seniūnijai, nuolatos be-
sirūpinančiai bažnyčios aplinkos 
priežiūra.

Akylesni tikintieji pastebėjo, 
kad dalis bažnyčios sienos atitver-
ta stop juosta. Pasak E. Blažienės, 
taip nutiko todėl, kad mokslinin-

Žolinė Onuškyje: daugiau nei miestelio šventė

kai atidengė ankstesnius interje-
ro puošybos sluoksnius, ir buvo 
rasta įdomių piešinių. Kad jie 
nenusitrintų, o ir sienoje likę vi-
nukai ko nors nesubraižytų, buvo 
pritvirtinta stop juosta.

Džiugūs susitikimai
Prieš pat pamaldas darnia ri-

kiuote į bažnyčią įžygiavo rokiš-
kėnai skautai. Pasirodo, Onuškio 
krašte šiomis dienomis vyksta 
jų stovykla, tad jaunimas ne tik 
gausiai dalyvavo pamaldose, bet 
ir prie altoriaus stovėjo garbės 
sargyboje su savo vėliava. Ne-
trukus pabendrauti su jaunimu 
atskubėjo svečias kunigas – pul-
kininkas leitenantas Virginijus 
Veilentas.

Jis gerai žinomas ir mūsų ra-
jono žmonėms. Mat yra ne tik 
Karinių oro pajėgų kapelionas, 
bet ir Krašto apsaugos savanorių 
pajėgų Vyčio apygardos 5-osios 
rinktinės 506-osios pėstininkų 
kuopos karių dvasinis vadovas. 
Jis prieš keletą metų šventino 
naująją rokiškėnų karių kuopa-
vietę, maldomis išlydėdavo į 
tarptautines misijas išvykstan-
čius, ir iš jų grįžtančius karius. 
Be jo aukojamų šv. Mišių neįsi-
vaizduojamos ir Vyčio apygar-
dos 5-osios rinktinės šventės bei 
sukaktys. 

Pulkininkas leitenantas V. 
Veilentas – ne tik žinomas dva-
sininkas, bet ne mažiau žinomas 
lakūnas. Kaip juokavo kunigas 
A. Kecorius, svečias dvasinin-
kas tikriausiai turi visų lėktuvų, 
išskyrus keleivinį Boeng, pilota-
vimo licencijas. Tiesa, kai kuni-
gas A. Kecorius pasiūlė svečiui 
sakyti pamokslą iš sakyklos (kas 
pastaruoju metu bažnyčiose jau 
neįprasta), šis pajuokavo, kad... 
bijo aukščio. O prašymas sakyti 
pamokslą iš sakyklos – tikinčių-
jų patogumui: nedidelėje, tačiau 
žmonių sausakimšoje bažnyčioje 
taip Dievo žodį geriau girdėti.

Aktualus pamokslas
O paklausyti buvo išties ver-

ta. Kunigas V. Veilentas trumpai 
paaiškino Švč. Mergelės Mari-
jos į dangų ėmimo slėpinio kil-
mę ir prasmę. Jis kalbėjo ir apie 
atlaidų reikšmę šiandieniniam 
žmogui. Juk dažnai net nesusi-
mąstoma, kad atlaidai – tai ne 
miestelio šventė, kaip daugelis 
įsivaizduoja. Tai pirmiausiai ga-
limybė pelnyti Dievo malonę ir 
atleidimą.

Pamoksle neapsieita ir be 
šiandienos aktualijų: neramios 
situacijos Lietuvos pasienyje, 
skiepų problemos. Dvasininkas 
labai korektiškai, santūriai ir 

pagarbiai kalbėjo apie žmogaus 
laisvą valią, apie jo pasirinki-
mus. Jis pajuokavo, kad kaimy-
ninės šalies vadovo pasiūlytos 
priemonės nuo corona viruso 
– pasivažinėti traktoriumi „Be-
lorus“, pasikaitinti pirtelėje ir 
išgerti naminės, pasirodė nelabai 
paveikios. Todėl patarė kiekvie-
nam apmąstyti, ar nevertėtų pasi-
naudoti galimybe skiepytis.

Norėjo pabendrauti 
ir pasidžiaugti
Po šv. Mišių tikintieji nesku-

bėjo skirstytis. Jie norėjo pasi-
džiaugti bendravimu prie bendro 
Agapės stalo. Pasidžiaugti Alek-
sandravėlės saviveiklininkų kon-
certu. Nors stalas buvo gausiai 
nukrautas skanėstais, be darbo 
neliko ir tradicinių kermošinių 
saldainių pardavėjai: jų prekes 
onuškėnai ir miestelio svečiai 
šluote nušlavė. O jų į šventę su-
sirinko išties gausiai: ne tik iš 
aplinkinių kaimų ir miestelių, bet 
ir iš tolimiausių užsienio šalių.

O seniūnaitė ir bendruomenės 
vadovė E. Blažienė neslėpė: kie-
kvieni atlaidai, kiekvienas susiti-
kimas – tai puiki proga papildyti 
miestelio istoriją naujais faktais 
ir atradimais.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Koronaviruso testai 
galimybių pasui gauti 
tampa mokami

Nuo pirmadienio koro-
naviruso testai galimybių 
pasui gauti tapo mokami, 
tačiau išimtys bus taiko-
mos dėl medicininių prie-
žasčių negalintiesiems 
skiepytis ir nėščiosioms.

„Šeimos gydytojas arba 
alergologas nustato, ar žmo-
gus yra alergiškas kuriai 
nors iš vakcinos sudedamųjų 
dalų. Tuomet įvedamas spe-
cialus kodas į jo e.sveikatos 
paskyrą ir žmogus registruo-
jasi PGR testui – sistema 
atpažįsta jį kaip galintį tes-
tuotis nemokamai galimybių 
pasui“, – BNS anksčiau šią 
savaitę sakė sveikatos ap-
saugos ministro atstovė Ais-
tė Šuksta.

Tuo metu nėščiosios, anot 
jos, mobiliajame punkte tu-
rės parodyti asmens doku-
mentą ir nėščiosios kortelę.

Visiems kitiems žmo-
nėms, siekiantiems gauti ga-
limybių pasą, valstybė testų 
nemokamai nebeatliks – jie 

tampa mokami. Be to, bus 
pripažįstami tik PGR tyri-
mai, jie galios 48 valandas.

Galimybių pasą gauti 
gali visi vyresni nei 16 metų 
paskiepyti, persirgę arba be-
sitestuojantys žmonės. Per-
sirgimo faktas nuo šiol gali 
būti patvirtintas ir antikūnų 
testu, jo atsakymas galios 
60 dienų.

Be kita ko, nuo pirmadie-
nio įsigaliojus griežtesnėms 
epidemiologinėms paslaugų 
teikimo sąlygoms, verslas 
veikloje gali pradėti taikyti 
galimybių pasą. Tokiu atve-
ju griežtesni reikalavimai 
nėra privalomi.

Apie tokį sprendimą rei-
kia informuoti Nacionalinį 
visuomenės sveikatos cen-
trą.

Nuo rugsėjo 13 dienos 
dauguma paslaugų galės 
būti teikiamos tik paskie-
pytiems, persirgusiems arba 
neigiamą testą turintiems 
žmonėms.

BNS inform.
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Rokiškio jaunimo centro stovyklavietėje 
vyko karinė stovykla

Rugpjūčio 3 - 5 dienomis 
Rokiškio jaunimo centro 
jaunuolių grupė dalyvavo 
sukarintuose mokymuose 
Žiobiškio turistinėje bazė-
je. Pirmąją mokymų dieną 
kariai-savanoriai jaunuo-
liams parodė kariuomenėje 
naudojamą ekipuotę, pa-
demonstravo šratasvydžio 
šautuvus, supažindino su 
ginklo naudojimo taisyklė-
mis. Jaunuoliai išmoko kaip 
išfiltruoti netinkamą gerti 
vandenį, užsikurti laužą.

Antrąją dieną jaunuoliai su-
sipažino su taiklaus šaudymo 
principais. Taiklaus šaudymo 
įgūdžius tobulino šaudydami 
į taikinius bei miške iškabin-
tus balionus. Kariai savanoriai 
išmokė kaip tvirtai surišti vir-
vės mazgą, o jaunuoliai savo 
ištvermę išbandė ropšdami 
virve. Antroje dienos pusėje 

jaunuoliai, suskirstyti į gru-
pes, ugdė komandinius įgū-
džius. Miške jie mokėsi rengti 
pasalas ir kaip jų išvengti. Po 
vakarienės jaunuoliai ilsėtis 
negalėjo. Jie buvo suskirstyti į 
tris komandas ir per visą naktį 
budėdami, turėjo išvengti ka-
rių savanorių imituojamų „už-
puolimų“.

Trečiąją dieną jaunuoliai 

išsakę savo įspūdžius, pasiė-
mę apdovanojimus ir susitvar-
kę patalpas išvyko į namus.

Mokymus finansavo Ro-
kiškio rajono savivaldybės 
administracija, įgyvendinant 
neformalios Rokiškio sava-
norių grupės (finansiškai at-
sakinga organizacija - VšĮ 
„Jaunimo ministerija“) ini-
ciatyvų projektą „Pabudink 

savyje patriotą“. Projekto 
partneriai: Rokiškio jaunimo 
centras, Krašto apsaugos sa-
vanorių pajėgų (KASP) Vyčio 
apygardos 5-osios rinktinės 
506-osios pėstininkų kuopos 
kariai savanoriai, Karo prie-
volės ir komplektavimo tarny-
bos (LKPT) specialistai.

„Rokiškio Sirenos“
inform.

Graffiti dirbtuvės/
menininkas Marius Skrupskis

Rugpjūčio 20 d. 19.00 val. prie Rokiškio ežero - Graffiti 
dirbtuvės/menininkas Marius Skrupskis.

Vasara yra geriausias metas išbandyti kažką neįprasto, ryš-
kaus ir spalvoto. Tam puikiai tinka graffiti dirbtuvės, kurių 
metu bus piešiama ant... drabužių! Nori išbandyti? Ateik rug-
pjūčio 20 d. prie Rokiškio ežero ir atsinešk drabužį ant kurio 
norėtum piešti, tai gali būti palaidinė, džinsai, suknelė, tinka 
bet kokia lygaus paviršiaus apranga.

Kitu kampu pažvelgti į graffiti meną padės menininkas 
Marius Skrupskis.  Graffiti dirbtuvės bus įtraukiančios, nes 
Marius Skrupskis teigia: „Nuobodžiu skaitymu iš skaidrių – 
neužsiimu“.

Mariaus tikslas įkvėpti kūrybai ir suteikti maksimaliai 
naudingą informaciją, patikrintą jo paties patirtimi. Moky-
muose Marius dalinasi informacija, kurioje gyvena ir kurią 
išmano. Marius orientuojuosi į paprasto, atviro ir pozityvaus 
santykio su auditorija kūrimą. Graffiti meistras užsiima in-
terjero ir eksterjero piešiniais, sienine tapyba, 3D piešiniais, 
aerografija, grafiniu dizainu. Su įvairiomis piešimo ir dažymo 
technikomis dirba jau daugiau nei 15 metų ir yra baigęs VDA 
vizualiojo dizaino studijas. Marius visada ieško naujų gali-
mybių ir technikų, mėgsta eksperimentuoti.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Vilniuje prelatas V. Kulbokas 
įšventintas į vyskupus

Šeštadienį Vilniuje pre-
latas Visvaldas Kulbokas 
priėmė vyskupo šventi-
mus.

„Viešpats telaimina kie-
kvieną iš jūsų, o jūs lydėkite 
mane malda“, – po ceremo-
nijos sakė V. Kulbokas.

Iškilmės vyko Vilniaus ar-
kikatedroje bazilikoje, joms 
vadovavo Vatikano valstybės 
sekretorius kardinolas Pie-
tras Parolinas.

Ceremonijoje taip pat 
dalyvavo prezidentas Gita-
nas Nausėda su sutuoktine, 
premjerė Ingrida Šimonytė, 
buvęs Aukščiausiosios Ta-
rybos-Atkuriamojo Seimo 
pirmininkas Vytautas Lands-
bergis.

Šių metų birželio 15 dieną 
popiežius Pranciškus išrinko 
prelatą V. Kulboką tituliniu 
Martanos arkivyskupu ir pa-
skyrė apaštaliniu nuncijumi 

Ukrainoje.
V. Kulbokas gimė 1974 

metais, 1992 metais aukso 
medaliu baigė Klaipėdos 19-
ąją vidurinę mokyklą ir tais 
pačiais metais įstojo į Telšių 
kunigų seminariją.

1994–2004 metais jis tęsė 
studijas Romoje, Popiežiš-
kajame Šventojo Kryžiaus 
universitete, kur įgijo teolo-
gijos daktaro ir bažnytinės 
teisės licenciato laipsnius. 
1998 metais V. Kulbokas pa-
šventintas diakonu ir inkar-
dinuotas Telšių vyskupijoje, 
pašventintas kunigu. 

2001–2004 metais jis Po-
piežiškojoje bažnytinėje aka-
demijoje įgijo pasiruošimą 
Šventojo Sosto diplomatinei 
tarnybai. Vėliau jis vykdė 
įvairias pareigas nunciatūro-
se Libane, Nyderlanduose, 
Rusijoje, iki šiol dirbo nunci-
atūroje Kenijoje.

BNS inform.

KITA

• Sauskelnes, pakuotės nepažeistos. 
Vaikštynę, mažai naudota. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 686 49 301. 

Rokiškis
• Televizorius Samsung 7 UKA 
4HD,  Samsung 5, Anglija. Dujinę 
viryklę Indesit. Skalbimo mašiną 
Gorenje. Šaldytuvą Snaigė. 
Lietuviškus minkštus baldus, sofą 
- lovą, dvigulį fotelį. Medinius 

baldus. Kilimus. Viskas puikios 
būklės. Tel. 8 627 40 403.  
Rokiškis
• Avims kirpti žirkles.  
Tel. 8 687 89 378.  
Rokiškis
• Naudotą kieto kuro katilą Viadrus 
22. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 604 54 740. Rokiškis
• Geros būklės deguonies 

angliarūgštės balioną. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 600 52 867.  
Rokiškis
• Kviečius. Kviečių, miežių, žirnių 
miltus. Galiu atvežti.  
Tel. 8 683 50 716. Rokiškis
• 0,5, 0,72, 1, 2, 3 l stiklainius 
ir dideles stiklines talpas vynui, 
sultims. Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• Nerūdijančio plieno talpas. Tinka 
laikyti vandeniui, sultims, sulai, 
alui . Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• Įvairių dydžių sauskelnės 
suaugusiems Tena.  
Tel. 8 629 74 434. Utena

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo. Galiu slaugyti 
ligonį. Tel. 8 626 90 489.  
Rokiškis
• Ieškau darbo. Esu mama,  
geriausia tiktų darbas su 
pavėžėjimu, gyvenu netoli 
Rokiškio. Vairuotojo pažymėjimo 
neturiu. Turiu aplinkos tvarkymo, 
vaikų priežiūros, taip pat 
turgaus prekybos patirties. Esu 
pasiskiepijusi. Tel. 8 616 27 809. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 646 97 019. 
Rokiškis

• Ieškau darbo statybų srityje. 
Esu 18 m. Patirties daug neturiu. 
Turiu B kategorijos vairuotojo 
pažymėjimą. Esu darbštus, nebijau 
sunkaus darbo. Tel. 8 624 54 631. 
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Ieškau statybų meistro bei 
pagalbinio darbuotojo dirbti 
dengiant statomo namo stogą ir 
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kitiems statybos darbams.  
Tel. 8 685 37 720. Rokiškis
• MB Rokiškio kasyba ieško 
komandos pastiprinimo. Vamzdynų 
montuotojų (darbas susijęs su 
valymo įrenginių montavimu, 
vandentiekio bei nuotekų tinklų 
tiesimu). Santechniko pagalbinių 
darbuotojų. Garantuojame geras 
darbo sąlygas bei laiku mokamą 
atlyginimą. Tel. 8 679 19 742. 
Rokiškis
• Reikalingi užsakymų surinkėjai – 
darbas Olandijoje.  
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
• Ieškau meistro apklijuoti pamatus. 
Pamatai šiltinti putų polistirolu, 
paruošti klijavimui. Apie 19 kv. m. 
Tel. 8 686 94 691. Rokiškis
• Reikalingi plytelių klojėjai. 
Darbas Švedijoje.  
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
• Reikalingas plataus profilio 
statybininkas. Patirtis 2 m., anglų 
k. Atlyginimas apie 14 Eur/h 
(neto). Atlyginimas mokamas 
kas 2 savaites. Apgyvendinimas, 
transportas – suteikiama. 
Pirmenybė teikiama turintiems 
analogiškos darbo patirties.  
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
• Reikalingi bokštinio krano 
operatoriai darbui Švedijoje.  
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
• Rokiškio rajono savivaldybės 
administracija skelbia atranką 
į Rokiškio miesto seniūnijos 
pakaitinio socialinio darbo 
organizatoriaus pareigas iki grįš 
laikinai negalintis eiti šių pareigų 
darbuotojas. Išsamesnė informacija 
adresu http://www.rokiskis.lt. 
• Skubiai reikalingi betonuotojai 
darbui pietinėje Švedijoje.  
Tel. 8 637 08 855. Rokiškis
• Reikalingi voveraičių, baravykų, 

mėlynių supirkėjai. Rokiškio, 
Kupiškio, Anykščių raj. 
Tel. 8 618 25 497. Rokiškis

BALDAI

• 2 knygų lentynas. Matmenys: 
ilgis 100 cm, gylis 20 cm, aukštis 
30 cm (stiklų nėra). Kaina 16 Eur. 
Tel. 8 650 30 327. Rokiškis
• Sofą - lovą. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 672 38 868. Rokiškis
• Geros būklės sekciją.  
Tel. 8 688 16 223. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanojame fotelius, staliuką ir 
sofą. Išsivežti patiems. Laibgaliai. 
Tel. 8 622 05 857. Rokiškis
• Dovanojame sekciją. Išsivežti 
patiems. Laibgaliai.  
Tel. 8 622 05 857. Rokiškis
• Dovanojame virtuvės baldus. 
Išsivežti patiems. Laibgaliai.  
Tel. 8 622 05 857. Rokiškis
• Dovanoju baltas plytas. Išsivežti 
patiems. Rokiškis.  
Tel. 8 682 31 964. Rokiškis

• Dovanoju akmenis. Visus 
pasiimti patiems. Tel. 8 600 52 867. 
Rokiškis
• Dovanojami 8 kačiukai, rastinukai 
- pamestinukai. 4 katytės ir 4 
katinukai. Atėjus laikui padėsime 
sterilizuoti ir kastruoti. Tik 
atsakingiems ir geriems žmonėms. 
Kas nori kačiukų nuotraukų, 
kreipkitės. Yra pilkas, 2 juodi, 
rainai baltas, rainas.  
Tel. 8 648 17 299. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Labai ramią, veršingą telyčią. 
Veršiuosis rugsėjo pradžioje.  
Tel. 8 672 92 384. Rokiškis
• Suformuotą grynaveislių 
Aberdinų Angusų bandą, tinkamą 
paramai. Išsamesnė informacija 
telefonu. Tel. 8 620 47 039.  
Zarasai
• Avytę ir avinėlį, 6 mėn. amžiaus. 
Kaina po 100 Eur. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 670 34 553. Vilnius
• 3 žąsis ir 3 žąsinus, 1 antiną. 
Kaina 18 Eur. Tel. 8 675 51 088. 
Rokiškis
• Mėnesio amžiaus juodmargę 
telyčią. Labai pieningos karvės. 
Tel. 8 630 00 215. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Geros būklės Samsung S8. 
Garantija iki 11-25. Kaina 130 Eur. 
Tel. 8 624 28 991. Rokiškis
• Gerai veikianti Xaiomi Redmi 8. 

Kaina 60 Eur. Tel. 8 694 01 027. 
Rokiškis
• Samsung GT 15500. 30 Eur.  
Tel. 8 675 38 367. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Rokiškyje, netoli centro, pigiai 
namo dalį (yra keletas arų žemės). 
Tel. 8 623 01 338. Rokiškis
• Sodą su namelių SB Sodžius 
(už Miškų ūkio). Yra vanduo 

laistyti. Netoli autobusų stotelė. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 629 54 578. 
Rokiškis
• Namą Dariaus ir Girėno g. 
Rokiškis. 121 kv. m, 6 a sklypas. 
5 nedideli kambariai, 2 tualetai, 
vonios kambarys. Šildymas 
kietuoju kuru. Ūkinis pastatas, 
kuriame 2 garažai, rūsys, pirtis 

su baseinu. Trifazė elektros 
instaliacija. Uždaras kiemas. Arti  
centras. Kaina 82000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Tvarkingą 1 kambario butą 37 
kv. m, Vilties g. 24, Rokiškis. 
2 aukštas. Butas šviesus, šiltas. 
Vonios kambariui reikia remonto. 
Naujas virtuvinis komplektas. 6 m 
balkonas. Šarvo durys. Lieka dalis 
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05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
08:55 Įstatymas ir tvarka 
09:40 Komisaras Reksas
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 (Ne)emigrantai
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 Nacionalinė 
ekspedicija
19:30 Istorijos perimetrai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Dviračio žinios

22:00 Nuostabioji draugė
23:00 Skyrybų vadovas 
draugėms
23:45 Įstatymas ir tvarka
00:30 Euromaxx
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Nacionalinė ekspedicija
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Istorijos perimetrai
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema 
04:00 Įdomiosios atostogos
04:55 Kaip atsiranda daiktai
05:15 Ponių rojus

06:15 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia 
06:40 Ančiukų istorijos 
07:05 Madagaskaro pingvinai 
07:35 Tunelis 
08:35 Meilės sūkuryje
09:40 Vilties spindulys 
11:50 Rojus 
12:20 Kenoloto 
12:22 Rojus

12:55 Tik tu – mano meilė
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Tunelis 
20:30 Meilė be sienų 
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Atkeršyti bet kokia kaina
22:25 Vikinglotto 
22:30 Atkeršyti bet kokia 
kaina
23:15 Jėga ir Kenoloto 
23:18 Atkeršyti bet kokia kaina
00:00 Bulis
01:00 Havajai 5.0
02:00 Rouzvudas 
03:00 Vieniši tėvai 
03:30 Bulis
04:35 Ekstrasensai. Stipriausių 
mūšis

06:30 Balta - meilės spalva 

08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
10:00 Du gyvenimai 
11:10 Keičiu žmoną 
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 Turistas
00:35 Strėlė 
01:35 Išpirka
03:15 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
04:45 Du gyvenimai

06:15 CSI. Majamis 
07:15 Mano virtuvė geriausia 
08:30 Šuo 
09:40 Pėdsakas 
10:35 Herbas ar skaičius. 
Merginos 

11:35 Mentalistas 
12:30 CSI. Majamis 
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Šuo 
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:30 Herbas ar skaičius. 
Merginos 
19:30 FTB. Ieškomiausi 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Universalus karys. 
Sugrįžimas
22:45 48 valandos
00:45 Greitojo reagavimo būrys 
01:45 FTB. Ieškomiausi

05:30 Nauja diena
06:30 Mūsų gyvūnai
07:00 „Netikėtas teisingumas“ 
08:00 „Žiedas su rubinu“ 
09:00 „Triguba apsauga“ 
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 Baltijos kelias
17:00 „Netikėtas teisingumas“ 
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19:30 Mūsų gyvūnai
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
22:30 Reporteris
23:00 Nauja diena
00:00 „Netikėtas teisingumas“ 
01:00 „Teisingumo agentai“ 
02:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
02:50 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:40 „Netikėtas teisingumas“ 
04:25 Mūsų gyvūnai
04:50 „Reali mistika“
05:30 Nauja diena
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20 05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
08:55 Įstatymas ir tvarka 
09:40 Komisaras Reksas
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius
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 Nacionalinė 
ekspedicija
19:30 Beatos virtuvė

20:30 Panorama
21:00 Auksinis protas
22:25 Greiti ir įsiutę 5 
00:35 Popžvaigždė: niekada 
nesustok
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Nacionalinė ekspedicija
03:00 Panorama 
03:30 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite
04:00 Įdomiosios atostogos
04:55 Kaip atsiranda daiktai 
05:15 Ponių rojus

06:15 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia 
06:40 Ančiukų istorijos 
07:05 Madagaskaro pingvinai 
07:35 Tunelis
08:35 Meilės sūkuryje 
09:40 Vilties spindulys
11:50 Rojus 

12:20 Kenoloto 
12:22 Rojus 
12:55 Tik tu – mano meilė 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Ratai 3
21:45 Galaktikos sergėtojai. 
2 dalis
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Galaktikos sergėtojai. 
2 dalis
00:30 Idealus pabėgimas
02:25 Nesuvokiama grėsmė 
04:15 Kova už garbę

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

10:00 Du gyvenimai 
11:10 Keičiu žmoną 
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 Itališkas apiplėšimas
23:45 Matrica. Revoliucijos
02:20 Slaptasis agentas

06:15 CSI. Majamis
07:15 Mano virtuvė geriausia 
08:30 Šuo 
09:40 Pėdsakas 
10:35 Herbas ar skaičius. 
Merginos 
11:35 Mentalistas 
12:30 CSI. Majamis 

13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Šuo 
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Herbas ar skaičius. 
Merginos 
19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Šaulys
23:45 Mirties apsuptyje
01:50 Greitojo reagavimo būrys

05:30 Nauja diena
06:30 TV Europa pristato
07:00 „Netikėtas teisingumas“ 
08:00 „Žiedas su rubinu“ 
09:00 „Triguba apsauga“ 
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių
12:30 Pagaliau savaitgalis

13:00 Nauja diena
14:00 „Teisingumo agentai“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2021"
17:00 „Netikėtas teisingumas“ 
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19:30 Nauja diena
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
22:30 Reporteris
23:00 Nauja diena
00:00 „Netikėtas teisingumas“ 
01:00 „Teisingumo agentai“ 
02:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
02:50 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:40 „Netikėtas teisingumas“ 
04:25 Vantos lapas
04:50 Kaimo akademija
05:10 Mažos Mūsų Pergalės
05:20 „Reali mistika“
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19 05:15 Ponių rojus

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
08:55 Įstatymas ir tvarka 
09:40 Komisaras Reksas 
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Istorijos perimetrai
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 Nacionalinė 
ekspedicija
19:30 Gimę tą pačią 
dieną
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema

21:30 Dviračio žinios
22:00 Nuostabioji draugė
00:00 Įstatymas ir tvarka 
00:40 Veranda
01:05 Nacionalinė ekspedicija
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Gimę tą pačią dieną
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Įdomiosios atostogos
04:55 Kaip atsiranda daiktai
05:15 Ponių rojus

06:15 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia 
06:40 Ančiukų istorijos 
07:05 Madagaskaro pingvinai
07:35 Tunelis 
08:35 Meilės sūkuryje 
09:40 Vilties spindulys
11:50 Rojus 
12:20 Kenoloto 
12:22 Rojus 
12:55 Tik tu – mano meilė

15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios 
19:30 Tunelis 
20:30 Meilė be sienų 
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Nesuvokiama grėsmė
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Nesuvokiama grėsmė
00:00 Bulis 
00:55 Havajai 5.0 
01:55 Perėja
02:55 Vieniši tėvai 
03:25 Bulis 
04:30 Ekstrasensai. 
Stipriausių mūšis 

06:30 Balta - meilės spalva 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
10:00 Du gyvenimai 
11:10 Keičiu žmoną

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 Slaptasis agentas
00:25 Strėlė 
01:25 Turistas
03:15 Volkeris, Teksaso
 reindžeris 
04:45 Alchemija
05:15 RETROSPEKTYVA

06:15 CSI. Majamis 
07:15 Mano virtuvė geriausia
08:30 Šuo
09:40 Pėdsakas
10:35 Herbas ar skaičius. 
Merginos 
11:35 Mentalistas 
12:30 CSI. Majamis 

13:30 Mano virtuvė 
geriausia 
14:50 Šuo 
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:30 Herbas ar skaičius. 
Merginos 
19:30 FTB. Ieškomiausi 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Mirties apsuptyje
23:05 Universalus karys. 
Sugrįžimas
00:50 Greitojo reagavimo 
būrys
01:50 FTB. Ieškomiausi

05:30 Nauja diena
06:30 TV Europa pristato
07:00 „Netikėtas teisingumas“ 
08:00 „Žiedas su rubinu“ 
09:00 „Triguba apsauga“ 
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 Baltijos kelias
17:00 „Netikėtas teisingumas“ 
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19:30 Mūsų gyvūnai
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
22:30 Reporteris
23:00 Nauja diena
00:00 „Netikėtas teisingumas“ 
01:00 „Teisingumo agentai“ 
02:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
02:50 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:40 „Netikėtas teisingumas“ 
04:25 Kaimo akademija
04:50 „Reali mistika“ 
05:30 Nauja diena

baldų. Kaina 28000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Vieno kambario butą Obeliuose, 
Dirbtuvių g. Trečiame aukšte 
iš keturių. Renovuotas namas. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Tel. 8 603 27 210. Rokiškis
• 1 kambario butą, 38 kv. m. 
Suremontuotas, pakeisti vamzdynai, 
plastikiniai langai, šarvo durys. 4 
aukštas. Yra balkonas. Kaina 24000 
Eur. Tel. 8 673 61 240.  
Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties žemę 
apželdinta miškų 2006-09-04 pagal 
ES projektą. Bendrasis plotas 5,59 
ha, Valiuniškio km., Rokiškio raj. 
Vyrauja eglė, beržas, maumedis, 
juodalksnis, ąžuolas. Išsamesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 610 79 195. Rokiškis
• Ieškau pirkti komercines patalpas 
1 aukšte senamiestyje - centre: 
Nepriklausomybės a., Vytauto 
g., Kauno g. Tel. 8 627 38 500. 
Mažeikiai
• Sodybą su žeme, 4 ha. Gražioje, 
ramioje vietoje, netoli ežerų 
Baršėnų k., Kriaunų sen., Rokiškio 
r. Kaina derinama. Kaina 23000 

Eur. Tel. 8 698 72 786.  
Rokiškis
• 20 a sklypą Jakšto g., Rokiškyje. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Prekybinį kioską. 2x5 m, 
apšiltintas, apsauginės žaliuzės, 
elektra. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 699 61 320. Rokiškis
• Sodybą prie Pandėlio. Namo 
plotas 85 kv. m, namų valda 40 a, 
3 ūkiniai pastatai. Buvo pradėtas 
remontuoti, bet nebaigtas. Kaina 
4500 Eur. Tel. 8 655 14 659. 
Rokiškis
• 3 kambarių butą Kavoliškyje. 
Buto plotas 66,67 kv. m. Šildomas 
dujomis, plastikiniai langai, 
įstiklintas balkonas. Reikia 
remonto. Kaina 28000 Eur. Tel. 8 
628 38 511. Rokiškis
• Namą su erdviu sklypu ir 
pagalbinėmis patalpomis. 
Gyvenimui ir verslui. Gera vieta. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina 112000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Tvarkingą 37 kv. m, vieno 
kambario butą su erdvia virtuve 9 
kv. m. Įstiklintas balkonas. Vonios 

kambaryje keisti vamzdynai. 
Virtuvėje lieka spinteles, gamintos 
pagal užsakymą. Tvarkinga 
laiptinė. Kaina 30500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Namą Basanavičiaus g. Sklypas 
14 a. Tel. 8 680 45 645.  
Rokiškis
• 3 kambarių butą Kavoliškyje. 
Buto plotas 66,67 kv. m.  Šildomas 
dujomis, plastikiniai langai, 
įstiklintas balkonas. Reikia 
remonto. Kaina 28000 Eur.  
Tel. 8 628 38 511. Rokiškis
• 2 kambarių butą. 9 aukštas iš 10. 
Kaina 22000 Eur.  
Tel. 8 618 33 846. Rokiškis
• Dalį namo Laisvės  gatvėje. Du 
kambariai ir virtuvė. Atvestos 
miesto komunikacijos. Yra 2 a 
žemės, pagalbinių pastatų. Galima 
įsirengti butą. Kaina 7700 Eur.  
Tel. 8 611 31 634. Rokiškis
• 4 kambarių butą Lašų k., Rokiškio 
raj. Pakeistas stogas, naujas 
katilas, boileris, gyvatukas. Namo 
valdoje 11 a žemės sklypas. Erdvus 
garažas, talpinantis dvi mašinas. 
Dvi malkinės. Kaina 17000 Eur. 
Tel. 8 610 83 462. Rokiškis

NUOMA

• Jauna, dirbanti šeima skubiai 
ieško išsinuomoti namą arba namo 
dalį. Tel. 8 624 26 663.  
Rokiškis
• Išnuomoju 2-jų kambarių butą. 
Butas tvarkingas, nauja buitinė 
technika. Tel. 8 678 84 599. 
Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti butą 
Rokiškyje. Tel. 8 679 09 580. 
Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti 1-2 kambarių 
butą su buitinę techniką ir kažkiek 
baldų. Didelis privalumas, jeigu 
būtų galimybė gyventi su šuniuku. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 624 54 631. 
Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti 1-2 kambarių 
butą. Tel. 8 621 35 294. Rokiškis
• Išsinuomočiau dirbamą žemę 

Rokiškio rajone. Kaina sutartinė. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 615 29 342. 
Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti 1-2 kambarių 
butą Rokiškyje. Ilgam laikotarpiui, 
senyvo amžiaus moteriai. Galime 
nuoma sumokėti už puse metų. 
Pageidautina, kad vienas kambarys 
būtų be baldų ir su dušo kabina. 
Tel. 8 618 75 598. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Mažai naudotos vaikštynes 
vaikui. Su muzikėle. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 600 62 665. Rokiškis
• Kuprinę McNeill. Pakietinta 
nugara. 1-2 klasei. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 675 40 519. Rokiškis
• Naudotą dviratį paaugliui. Yra 
smulkių defektų. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 605 35 922. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Pamesta moteriška piniginė 
(Judita C.) prie mažosios Maximos. 
Tel. 8 658 96 778. Rokiškis
• Rokiškyje pamesta automobilio 
detalė - bagažinės dangtis. 
Radusiam atsilyginsiu.  

Tel. 8 676 62 702. Rokiškis
• Pamesti buto raktai su USB raktu. 
Rugpjūčio 10 d. Tarp 12 ir 14 
valandos. Atsilyginsiu.  
Tel. 8 652 88 677. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Savaeigę žoliapjovę Mcculloch su 
surinkimo krepšiu. Variklis Brigsas. 
Yra mulčiavimo kamštis. Kaina 130 
Eur. Tel. 8 674 53 910.  
Kupiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Gelžbetoninius stulpelius 1,80 
m ir 2 m ilgio. Tel. 8 621 27 703. 
Rokiškis
• 5 kub. m gegnių 0,05x0,15x6.  
Tel. 8 613 81 943. Rokiškis
• Tvarkingą, puikiai veikiantį 
suktuką Bosch su Wi-Fi. Du 
akumuliatoriai, be pakrovėjo. 
Kaina 130 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
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Kupiškis
• Grąžtą su benzininių varikliu. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
• Naudotą, šiferinę beasbestinę 
stogo dangą. Rudos spalvos. 100 
vnt. lapų. 5 Eur/vnt.  
Tel. 8 624 69 824. Rokiškis
• Geros būklės, galingą pneumatinį 
plaktuką. Pagamintas Japonijoje. 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Rokiškis
• Drenažinį vamzdį 50 m. Kaina 45 
Eur. Tel. 8 600 52 867.  
Rokiškis
• Automobilinį dujų balioną. Tinka 
pasigaminti kepsninę, šašlykinę. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 600 52 867. 
Rokiškis
• Aliuminius skydus. Tinka 
aruodams, kompostavimui. Yra 20 
vnt. Kaina 10 Eur. 
 Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• Naujas ir naudotas silikatines 
plytas. Naudotų plytų vnt. kaina 
0,05 Eur, naujų 0,10 Eur.  
Tel. 8 652 04 800. Rokiškis

PASLAUGOS

• Ieškinių, procesinių dokumentų, 
taikos sutarčių rengimas teismui, 
įvairių prašymų, pretenzijų, 
skundų rengimas. Konsultacijos, 

dokumentų rengimas darbo 
ginčų komisijoms. Kitos teisinės 
paslaugos. Taikos g. 19, Rokiškis. 
Tel. 8 693 66 229. Rokiškis

PERKA

• Pirkčiau sodybą ant ežero, upės 
kranto. Miške ar kitoje gražioje 

vietoje. Tarpininkaujantiems 
kaimynams atsilyginčiau. Siūlyti 
įvairius variantus.  

Tel. 8 605 06 486. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Labai geros komplektacijos Audi 
A4 B6. Yra keletas defektėlių. 
Smagratis į pabaigą, šalta sunkiau 
užsiveda, yra šiek tiek smulkių 
rūdelių. Priekiniame vairuotojo 
pusės sparne įlenkimas, tokią 
pirkau iš ankstesnių savininkų. 
Rida atsukta 2018 m.120000 km. 
Kaina 1400 Eur. Tel. 8 604 93 464. 
Rokiškis
• Nedaug naudotą kalnų dviratį. 
29 colių ratai, 21 pavara. Dviratis 
Zarasuose, tačiau galime atvežti 
į Rokiškį. Kaina derinama. Kaina 
170 Eur. Tel. 8 698 84 649.  
Zarasai
• VW Tauran, 2006 m., 1,9 l, TDI, 
77 kW. Pakeisti diržai. Kaina 2400 
Eur. Tel. 8 624 69 824.  
Rokiškis
• Audi 90, 1990 m., 2,3 l, dujos TA 
iki 2023-07. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 673 06 263. Panevėžys
• Tvarkingą Citroen Evazijon.
Išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina 400 Eur. Tel. 8 682 19 195. 
Rokiškis
• Tvarkingą VW Passat universalą. 
Pakeisti visi diržai, tepalai. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina 1300 Eur. Tel. 8 682 19 195. 
Rokiškis
• Techniškai tvarkingą Volvo 70. 
2010 m., 2,4 l, 29 kW, TA iki 2022-
05. Kaina 4300 Eur.  
Tel. 8 682 74 328. Kupiškis
• Mažai naudotą moterišką dviratį. 
Pridedu praustuvę su stovu. 
Obeliai. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 677 79 571. Rokiškis
• Geros būklės priekabą.  TA 2 m., 
draudimas metams. Kaina 400 Eur. 
Tel. 8 603 77 107. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Itališką, sportinį  BMW vairą. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 687 27 117. 
Rokiškis
•  Opel Astra dalimis. 2006 m. . 
Tel. 8 699 86 773. Rokiškis
• Audi, VW, Mersedeso, BMW 
lietus ratlankius su žieminėmis 
padangomis. Kainos nuo 150  Eur. 
Yra ir kitų modelių ratų.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• BMW E39 R17 ratlankius. 
Nevirinti, skirtingu pločių. Dvi 
padangos išmesti, dvi dar geros. 
Kaina derinama. Kaina 300 Eur. 
Tel. 8 623 39 556. Rokiškis
• BMW lietus ratlankius R17 su 
žieminėmis padangomis Nokian 
225/55 8 mm. Ratlankiai tvarkingi, 
nenudaužyti, padangos labai geros. 
Originalūs. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Audi A4 sedanas dalimis. 1997 
m., 1,8 l, benzinas, juodos spalvos. 
Opel Zafira 2002 m., 2 l, 74 kW, 
žalios spalvos. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• VAZ 2101 dalimis.  
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis

• VW Passat dalimis. 1998 m., 1,9 
l, TDI, 85 kW, automatinė greičių 
dėžė. Tel. 8 629 45 390.  
Rokiškis
• Renaul Megane Scenik visa arba 
dalimis. 2004 m., 1,9 l. Variklio 
tarpinės defektas.  
Tel. 8 621 79 183. Rokiškis
• Du gerus, naudotus 
akumuliatorius 77 ah ir 62 ah.  
Tel. 8 687 27 117. Rokiškis
• Ratlankius R16,15 5/112, Škoda, 
Audi, Volkswagen.  
Tel. 8 685 75 885. Rokiškis
• VW Passat B5, B5+ dalimis. 1,9 
l, 96 kW, 85 kW, 66 kW.  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Keičiu lietus ratlankius R16 nuo 
Golf 4 ir R14 4x114,3, centras 67,1. 
Tel. 8 602 23 934. Rokiškis
• Priekabėlę. Galima dėti talpą 
vandeniui. Kaina 99 Eur.  
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Ratlankius su padangomis R19 
5x112  57,1. Arba keičiu į R17. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 625 12 233. 
Rokiškis
• Kuro purkštukus, tinkančius 
Citroen, Berlingo, C3, C4, Jumpy, 
Xsara 1,6 l, Fiat Scudo 1,6 l, Ford 
C Max, Fiesta, Focus C Max, 
Focus, Fusion 1,6 l, Mazda 2, 3, 1,6 
l, Peugeot 207, 307, Expert, Partner 
1,6 l, Suzuki SX4 1,6 l. Kodas 
0445110239. Yra 2 vnt. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 636 00 696.  
Rokiškis
• VW Golf ratlankius su 
padangomis R15 195/65. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 699 84 023.  
Rokiškis
• Škoda Octavia MK1 dalimis. 
2003 m., 1,9 l, 66 kW, dyzelis.  
Tel. 8 692 46 231. Rokiškis
• Geras R15 195/65, minkšto 
mišinio padangas, 4 vnt. 30 
Eur. Ir skardinius ratlankius su 
vasarinėmis padangomis R15 
195/65 Michelin, 4 vnt. Kaina 10 
Eur/vnt.  
Tel. 8 692 46 231. Rokiškis
• 2005 m. VW Passat ratlankiai 
su vasarinėmis padangomis 
195/65 R15. Padangos 2020-06, 
protektorius 7 mm. Komplekto 
kaina 100 Eur. Tel. 8 612 81 356. 
Rokiškis
• Padangas MB, 5 mm, C 220, R16, 
4 vnt. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 609 14 404. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Samsung. Nėra stovo, tvirtinimas 
tik ant sienos. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 652 79 757. Rokiškis
• Kineskopinį, spalvotą televizorių 
Samsung. Įstrižainė 35 cm. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Javų kombainą Droninborg 1200. 
Kaina 3500 Eur. Tel. 8 686 93 420. 
Rokiškis
• Claas OM422 V8 2 turbo variklį. 
Pilnos komplektacijos. Galima 
užvesti, bei pristatyti į reikiamą 
vietą. Kaina 3500 Eur.  
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Rugpjūčio 17-oji, 
antradienis, 
34 savaitė

Iki Naujųjų liko 136 dienos
Saulė teka 5.55 val., 
leidžiasi 20.50 val. 

Dienos ilgumas 14.55 val. 
Mėnulis – priešpilnis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Hiacinta, Hiacintas, Jacinta, 
Jacintas, Jackus, Laisva, Laisvė, 
Laisvyda, Laisvydas, Mažvilas, 

Mažvilė, Saulenis, Sigutė.
Rytoj: Elena, Mantautas, 

Mantautė, Mantė, Mantotas, 
Skovilas, Skovilė, Skovyda, 

Skovydas.
Poryt:  Argauda, Argaudas, 

Argaudė, Balys, Boleslovas, Bolius, 
Emilija, Felicija, Patrimpas.

Dienos citata
„Geriausias linkėjimas žmogui 

yra linkėjimas, 
kad jis liktų žmogumi" 

(F. Volteras).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1850 m. Danija visas teises 
į Afrikos Aukso Krantą perdavė 
Didžiajai Britanijai.

1960 m. Gabonas gavo ne-
priklausomybę nuo Prancūzijos.

1975 m. sovietų atominis le-
dlaužis "Arktika" tapo pirmuoju 
ne povandeniniu laivu, pasieku-
siu Šiaurės ašigalį.

1987 m. savo kameroje Špa-
ndau miesto kalėjime rastas pa-
sikoręs Adolfo Hitlerio pavaduo-
tojas Rudolfas Hesas.

1988 m. ore sprogus lėktuvui 
žuvo Pakistano prezidentas Zia 
ul Hakas ir JAV ambasadorius 
Pakistane Arnoldas Rafelis.

Šiandien 
Lietuvos 
istorijoje

1544 m. įsteigtas Karaliau-
čiaus universitetas.

1792 m. paskutiniame Žeč-
pospolitos Seime sudaryta tai-
kos sutartis su Rusija, po kurios 
Lietuva beveik prarado išėjimą 
į Baltijos jūrą - liko tik ruoželis 
tarp Palangos ir Šventosios.

1915 m. Kauno mieste - prie 
susprogdintų Geležinkelio ir 
Aleksoto tiltų Šančiuose bei Vi-
lijampolėje - prasidėjo mūšiai su 
vokiečiais.

1924 m. Šiauliuose prasidėjo 
Antano Smetonos organizuo-
tas Lietuvių tautininkų sąjungos 
steigiamasis suvažiavimas..

Post scriptum
Beieškodamas pyrago, ir duonos 

neteksi. www.rokiskiosirena.lt

Naminiai džiovinti pomidoriukai aliejuje
Ingredientai: 
• 600 gramų vyšninių pomi-
dorų
• 200 mililitrų alyvuogių alie-
jaus
• 3 skiltelės česnako (pjausty-
to skiltelėmis)
• 2 šaukštai rozmarino (švie-
žio, smulkinto)
• 1 šaukštelis obuolių acto
• šiek tiek druskos
• šiek tiek pipirų

Gaminimas:
Įkaitinkite orkaitę 110 laips-
nių, geriausiai čia tiks funkcija 

su ventiliatoriumi. Pomidorus perpjaukite pusiau, sudėkite į dubenėlį, sumai-
šykite su smulkintais česnakais, rozmarinais. Apliekite 2 šaukštais alyvuogių 
aliejaus, pagardinkite druska ir pipirais. Paskleiskite juos kepimo skardoje vie-
nu sluoskniu taip, kad pjautoji pusė būtų viršuje. Džiovinkite orkaitėje apie 2 - 
2,5 valandos, kol jie susitrauks, bet dar bus kiek sultingi. Dar karštus sudėkite 
į sterilizuotą stiklainiuką ir apliekite šaukšteliu obuolių acto. Lengvai pašildy-
kite aliejų ir apliekite juo pomidorus, kol šie bus visiškai apsemti. Stiklainiuką 
užsukite, atvėsinkite ir laikykite šaldytuve arba vėsiame rūsyje.

www.rokiskiosirena.lt
qNaujienos
qSkelbimai
qVideo 
ir fotogalerijos

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Rugpjūčio 17 d. Naktį 17

Dieną 21
V,  
4-9 m/s

Rugpjūčio 18 d. Naktį 12
Dieną 18

PV,
6-12 m/s

Rugpjūčio 19 d. Naktį 14
Dieną 20

PV, 
5-10 m/s

Orų prognozė rugpjūčio 17-19 d.

Tel. 8 682 77 421. Kupiškis
• 4 korpusų plūgą ir 4 metrų 
germinatorių. Tel. 8 459 39 138. 
Kupiškis
• SK5 Niva dalimis.  
Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• Reduktorių 1×38.  
Tel. 8 698 72 751. Rokiškis
• Hidraulinius, dviejų korpusų 
plūgus, tvarkingą rotacinę 
šienapjovę, savadarbę vienos 
ašies verčiamą priekabą. Kainos 
derinamos. Tel. 8 610 66 432. 
Rokiškis

Lietuvos paralimpinė rinktinė išlydėta į Tokijo žaidynes
Lietuvos nacionalinė pa-

ralimpinė rinktinė oficialiai 
išlydėta į Tokijo vasaros 
žaidynes, kurios rugpjū-
čio 24 – rugsėjo 5 d. vyks 
Japonijoje. Prezidentū-
roje vykusiame renginyje 
rinktinei sėkmės linkėjo 
valstybės vadovas Gitanas 
Nausėda. Valstybės vado-
vas paralimpiečiams įtei-
kė Lietuvos trispalvę, o iš 
sportininkų dovanų gavo 
Tokijo paralimpinių žaidy-
nių atminimo medalį.

„Jūs jau esate laimėto-
jai, kurie savo valia ir ryžtu 
įrodėte, kad galima pasiekti 
tokių aukštumų. Žmogaus 
orumas ir užsispyrimas geba 
padaryti neįmanomus daly-
kus – galime tuo tik žavėtis. 
Išlydime su pačia geriausia 
nuotaika ir jaudindamiesi už 
jus“, – į Prezidentūros Kolo-
nų salėje susirinkusius Lietu-
vos paralimpiečius kreipėsi 
Gitanas Nausėda.

G. Nausėda simbolinę 
Lietuvos trispalvę įteikė len-
gvaatlečiui Andriui Skujai, 
kuriam teko garbė nešti ša-
lies vėliavą per Tokijo para-
limpinių žaidynių atidarymo 
ceremoniją.

Savo ruožtu Lietuvos pa-

ralimpinio komiteto preziden-
tas Mindaugas Bilius šalies 
vadovui įteikė Tokijo vasaros 
paralimpinių žaidynių atmini-
mo medalį.

„Šis medalis – simbolinis, 
bet nuojauta man sako, jog iš 
Tokijo komanda atveš Lietu-
vai paralimpinių apdovanoji-
mų. Pasirengimas žaidynėms 
dėl pandemijos buvo kitoks 
nei įprastai, bet aš žinau, kad 
sportininkai iš savęs išspaudė 
maksimumą. Finišo tiesioji 
jau arti ir aš linkiu ją kirsti už-
tikrintai.

Linkiu ne tik siekti meda-
lių, bet ir mėgautis kiekviena 
akimirka paralimpinėse žai-
dynėse – šventėje, simboli-
zuojančioje žmogaus valios 
pergalę prieš negalią“, – sakė 
Lietuvos paralimpinio komi-
teto prezidentas, paralimpinis 
čempionas M.Bilius.

Atminimo medaliai įteikti 
ir rinktinės sportininkams, jais 
džiaugėsi ir treneriai, koman-
dos personalas.

„Noriu padėkoti už suteik-
tą pasitikėjimą nešti Lietuvos 
vėliavą Tokijuje. Tai – garbė ir 
atsakomybė. Visos komandos 
vardu pažadu, kad Tokijuje 
už trispalvę atiduosime visas 
jėgas. Penkerius metus ruo-
šėmės šioms žaidynėms ir aš 

tikiu, kad nenuvilsime Lietu-
vos žmonių“, – sakė rinkti-
nės kapitonas Andrius Skuja.

Lietuvai žaidynėse atsto-
vaus vienuolika sportininkų. 
Paralimpinėse žaidynėse de-
biutuos lengvaatlečiai Oksa-
na Dobrovolskaja, Andrius 
Skuja ir Donatas Dundzys. 
Antrą kartą svarbiausiame 
žmonių su negalia sporto 
renginyje dalyvaus plaukikas 
Edgaras Matakas ir dziudo 
imtynininkas Osvaldas Ba-
reikis.

Paralimpinės čempionės 
titulą Tokijuje gins Lietuvos 
golbolo rinktinė, kurią sudaro 
Mantas Brazauskis, Nerijus 
Montvydas, Artūras Jonikaitis, 
Genrik Pavliukianec, Justas 
Pažarauskas ir Marius Zibolis.

Paskutinę akimirką Lietu-
vos rinktinė neteko marato-
nininkės Aušros Garunkšny-
tės, kuri dėl sunkios traumos 
priversta savo paralimpinę 
svajonę nukelti 2024 m. Par-
yžiaus žaidynėms.

Lietuvos delegacija į To-
kiją keliaus trimis grupėmis. 
Pirmi sportininkai išvyks 
rugpjūčio 17 d., antra atletų 
grupė iškeliaus rugpjūčio 20 
d., o paskutinių atletų kelio-
nė laukia rugpjūčio 22 d.

BNS inform.

Aukštosios mokyklos laukia 
būsimų inžinierių

Švietimo, mokslo ir spor-
to ministerija (ŠMSM) ragina 
stojančiuosius dalyvauti papil-
domame priėmime į aukštąsias 
mokyklas: universitetai ir kole-
gijos laukia būsimų inžinierių, 
informatikų, pedagogų, slaugy-
tojų.

Ministerija pranešė, kad nuo 
penktadienio galima teikti doku-
mentus papildomam priėmimui 
į aukštąsias mokyklas bendrojo 
priėmimo sistemoje, yra laisvų 
vietų inžinerijos mokslų, infor-
matikos, pedagogikos, slaugos 
studijų kryptyse.

Papildomame priėmime į liku-
sias laisvas studijų vietas univer-
sitetuose ir kolegijose gali preten-
duoti tik tie stojantieji, kurie per 
pagrindinį priėmimą nesudarė 
jokios sutarties arba sudarė vals-
tybės nefinansuojamų studijų su-
tartį.

Papildomame priėmime sto-
jantieji gali registruoti atnaujintus 
prašymus arba, jeigu nedalyvavo 
pagrindiniame priėmime, teikti 
naujus prašymus priimti studi-
juoti į universitetinių ar koleginių 
studijų programas, kuriose dar 
liko laisvų vietų. Galima nurodyti 
ne daugiau kaip šešis pageidavi-
mus.

„94 proc. pakviestųjų į uni-

versitetus studijuoti už valstybės 
lėšas jau pasirašė sutartis. Anks-
tesniais metais apie 10 proc. pa-
kviestųjų nepasirašydavo sutar-
čių“, – sakė švietimo, mokslo ir 
sporto viceministras Gintautas 
Jakštas.

Jo teigimu, beveik visose stu-
dijų kryptyse dar liko valstybės 
finansuojamų vietų.

„Yra laisvų vietų ir dalyko 
pedagogikos studijų programose. 
Kaip žinia, artimiausiu metu su-
sidursime su mokytojų trūkumu, 
todėl būsimieji pedagogai itin 
laukiami mokyklose“, – tvirtino 
viceministras.

Anot ŠMSM pranešimo, šiuo 
metu mokyklos labiausiai ieško 
lietuvių kalbos ir literatūros, tiks-
liųjų ir gamtos mokslų mokytojų.

Per pirmąjį etapą studijuo-
ti valstybės finansuojamose ir 
su studijų stipendijomis vietose 
pakviesta 12 tūkst. 550 asmenų 
(2020 metais – 13 tūkst. 654): 
universitetuose – 8411 (2020 me-
tais – 9226), kolegijose – 4139 
(2020 metais – 4428).

Į valstybės nefinansuojamas 
vietas pakviesti 7602 stojantieji 
(2020 metais – 8617): univer-
sitetuose – 2535 (2020 metais – 
2896), kolegijose – 5067 (2020 
metais – 5721).

BNS inform.

Eurostatas: eksportas šiemet augo 
visose Baltijos šalyse

Eksportas šiemet sausį-bir-
želį augo visose Baltijos šalyse, 
skelbia Eurostatas.

Lietuvos eksportas sausį-bir-
želį, palyginti su tuo pačiu metu 
pernai, augo 19 proc. iki 15,7 
mlrd. eurų, Latvijos – 20 proc. 
iki 7,8 mlrd. eurų, Estijos – 26 
proc. iki 8,4 mlrd. eurų, rodo Eu-
ropos Sąjungos (ES) statistikos 

tarnybos duomenys.
Lietuvos importas augo 24 

proc. iki 16,9 mlrd. eurų, Latvi-
jos – 24 proc. iki 9,1 mlrd. eurų, 
Estijos – 30 proc. iki 9,3 mlrd. 
eurų.Lietuvos prekybos deficitas 
siekė 1,2 mlrd. eurų, Latvijos 
– 1,3 mlrd. eurų, Estijos – 0,9 
mlrd. eurų.

BNS inform.
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AVINAS. Šią 
savaitę norėsite 
spėti daug nuveikti. 
Bet darbas su daug 

užduočių gali gerokai atsiliep-
ti jūsų sveikatai ir savijautai. 
Stenkitės jausti saiką, antraip 
savaitės pabaigoje pajusite iš-
sekimą bei apatiją. Bendrauki-
te daugiau su žmonėmis, kurie 
užkrėstų jus pozityvumu ir gera 
energija. Skirkite laiko tiems, 
kurie jus įkvepia, skatina ju-
dėti pirmyn. Pastaruoju metu 
jums kaip tik ir trūksta pozi-
tyvaus bendravimo, stenkitės 
atsikratyti rutinos, pažinti ir 
atrasti naujų dalykų. Savaitga-
lis – metas pailsėti ir džiaugtis 
savo darbo vaisiais. Būtinai pa-
likite visus darbus ir užduotis 
už durų. Sutelkite dėmesį savo 
artimiesiems, praleiskite su jais 
daugiau laisvo laiko.    

JAUTIS. Po-
zityvių įvykių tur-
tinga savaitė. As-
trologai teigia, kad 

jei ko nors labai norite, tereikia 
tik skirti tam daugiau pastangų, 
ir pasieksite norimą rezultatą. 
Niekas veltui neduodama. Jei 
norite geresnio gyvenimo, keis-
kite save, darykite tai, ko anks-
čiau nebandėte. Pajusite, kaip 
sunku valdyti savo gyvenimą. 
Nebijokite: jūsų pastangos bū-
tinai duos vaisių, o jei tiksliai 
viską apgalvosite ir suplanuo-
site, tikėtina, kad gausite dar 
daugiau, nei svajojote. Aplin-
kybės klostosi jūsų naudai, o 
nesėkmės – menkos ir laikinos.
Savaitgalį mylimi žmonės do-
vanos ne tik gerų emocijų. Ben-
dravimas su jais teiks įkvėpimą, 
norą keisti ir keistis. 

DVYNIAI. Sa-
vaitės pradžioje 
jausite jėgų ir ener-
gijos antplūdį. Sten-

kitės neiššvaistyti entuziazmo ir 
iki savaitės pabaigos užbaigti 
pradėtus darbus. Neatidėliokite 
užduočių kelioms savaitėms į 
priekį, nes tada jas įvykdyti bus 
daug sunkau. Vienišiams me-
tas planuoti pasimatymus: tam 
dabar itin palankus laikas. Ne-
atmestina galimybė kopti karje-
ros laiptais. Kad sėkmė lydėų, 
būkite aktyvūs ir nemeskite jau 
pradėtų darbų. Nebijokite kal-
bėti apie savo idėjas, tikėtina, 
kad jūsų iniciatyvumas bus pa-
stebėtas ir įvertintas. Savaitgalį 
laukia netikėtas pelnas. Imkite 
taupyti, nors labai nedideles 
sumas. Mat vėliau sukauptos 
lėšos labai pravers. 

VĖŽYS. Savai-
tė tinkama šeimos 
reikalams tvarkyti, 
visų pirma spręsti 

įsisenėjusiems nesutarimams su 
giminaičiais. Darbe nesivelkite į 
apkalbas, nes galiausiai liksite dėl 
visko kaltas. Antradienį tikėtini 
nelaukti svečiai. Savaitės vidurys 
bus labai vaisingas, darbe baigsi-
te nemažai darbų, o namuose – 
daug svarbių reikalų. Trečiadienį 
sėkmingi pokalbiai bei derybos. 

Astrologinė prognozė savaitei 
Savaitgalį norėsite pasislėpti, pa-
būti vienatvėje. Neperlenkite laz-
dos. Geriau likte su šeima, o štai 
draugų kompanijų venkite. 

LIŪTAS. Pa-
jusite naujas pers-
pektyvas bei rasite 
būdų pasiekti no-

rimų tikslų. Rūpinkitės savo 
sveikata: nuolatinis nuovargis 
ir stresas atsilieps. Darbe rinkite 
informaciją, demonstruokite or-
ganizatoriaus ir lyderio savybes. 
Galimi netikėti likimo iššūkiai 
asmeniniame gyvenime. Jie ga-
liausiai bus palankūs. Vienišiai 
gali tikėtis lemtingos pažinties 
su užsieniečiu. Papildomų dar-
bų, užduočių atsisakykite, vyk-
dykite tik įprastines kasdienes 
užduotis. Savaitgalį skirkite 
savo vidinių resursų ir talentų 
ugdymui. Sekmadienį labiausiai 
tiktų pasyvus poilsis. 

M E R G E L Ė .  
Savaitė palanki as-
meniniam tobulė-
jimui. Neabejokite 

– viską, ko imatės, lydės sėkmė. 
Tiek darbe, tiek ir asmeniniame 
gyvenime. Supraskite, kad jei 
norėsite, sugebėsite išties daug. 
Pajusite energijos, žvalumo 
antplūdį, kurie netruks atsiliepti 
jūsų darbo rezultatams. Savaitė 
palanki aktyviai fizinei veiklai. 
Jau seniai nesportavote, raski-
te tam bent po pusvalandį per 
dieną. Po darbo bent jau pasi-
vaikščiokite kokiame parke. Sa-
vaitgalį skaitysite gerą knygą, 
galbūt sudomins naujas filmas 
ar serialas. Jei turėsite laiko ir 
noro, kurkite planus dviems 
trims mėnesiams.   

S VA R S T Y -
KLĖS. Savaitę pra-
dėkite aktyviai. Su-
renkite generalinę 

savitvarką namuose, išvalykite 
telefono ar kompiuterio atmintį 
nuo pasenusių ar nebereikalingų 
failų, apmokėkite sąskaitas, per-
žiūrėkite artimiausių savaičių 
planus ir juos pakoreguokite. 
Savaitės viduryje apniks keis-
tos idėjos ir norai, nebijokite jų, 
verčiau pasistenkite bent kelis 
jų įgyvendinti. Ketvirtadienį ir 
penktadienį tiesiog kunkuliuos 
emocijos. Ypač aštrus bus mei-
lės poreikis, galite pamesti galvą 
dėl naujos pažinties. Savaitgalis 
– įdomus ir perspektyvus lai-
kotarpis, galbūt susirasite naujų 
darbų. 

S K O R P I O -
NAS. Susidursite 
su opia dilema: pra-
dėti naujus, ar tęsti 

jau įpusėtus darbus. Neklaus-
kite jokių patarimų, galvokite 
tik apie savo norus ir poreikius. 
Nesivaikykite grandiozinių 
idėjų, nes galite prarasti ir tuos 
nedidelius naudingus dalykus, 
kuriuos jau turite. O juos susi-
grąžinti bus labai sunku. Savai-
tės vidurys – palankus metas 
įsisenėjusioms problemoms 
spręsti. Stenkitės racionaliai 
planuoti bei paskirstyti savo 
laiką ir jėgas. Naujai įsiplieks 

jausmai mylimam žmogui, o 
esami santykiai gali pakilti į 
naują lygį. Savaitgalį rūpinkitės 
sveikata ir išvaizda. Kitą savai-
tę jūsų laukia svarbūs darbo su-
sitikimai, todėl gerai pailsėkite. 
Venkite triukšmingų vakarėlių.   

ŠAULYS. Bū-
kite pasirengę 
ginti savo idėjas 
bei projektus,nes 

kolegoms bus sunku perprasti 
jūsų mintis. Antradienį grius 
visi planai, bet nesinervinkite – 
reikalai pasitaisys. Jau savaitės 
viduryje pamatysite pirmuo-
sius savo pastangų rezultatus. 
Atminkite, kad didžiausia iš 
visų gautų gėrybių bus patirtis. 
Ji neįkainojama. Skirkite laiko 
santykiams su artimaisiais, o 
susitikimuose plėskite akiratį. 
Savaitgalį apsieikite be darbo. 
Verčiau aktyviai poilsiaukite. 

OŽIARAGIS. 
Apmąstymų ir ver-
tybių perkainojimo 
metas. Stenkitės 

atnaujinti ryšius su artimaisiais, 
nekonfliktuokite su kolegomis 
darbe, saugokite namų jau-
kumą. Pajusite, kokia brangi 
ramybė, kai užklups gausybė 
smulkių, nuobodžių reikalų, 
bet jau savaitės pabaigoje jie po 
truputį susitvarkys. Įkvėpimą, 
kuris aplankys savaitės vidury-
je, naudokite apgalvotai. Darbe 
nustebinsite kolegas nestandar-
tiniais ir efektyviais problemų 
sprendimo būdais. Savaitgalį 
skirkite dėmesio namams, savi-
tvarkai, nes švariuose namuose 
ir mintys švarios.

VA N D E N I S . 
Norint pradėti 
kažką naujo, rei-
kia užbaigti senus 

reikalus. Ši taisyklė galioja 
ir santykiams. Jei planuojate 
keisti gyvenamąją vietą, įsigyti 
nekilnojamojo turto, dabar tam 
palankus metas. Laukia dery-
bos dėl svarbaus pirkinio. Sa-
vaitė bus turtinga įvykių, todėl 
kontroliuokite jų tempą. Skuba 
gali tapti daugelio problemų 
priežastimi. Galimi netikėti 
reikalų posūkiai, kurie užklups 
jus nepasiruošusius. Savaitgalį 
apgalvokite savo klaidas.

ŽUVYS. Puiki 
savaitės pradžia: 
gausite ilgai lauktą 
įvertinimą, atlygi-

nimą už puikiai atliktą darbą. 
Galėsite smagiai praleisti lai-
ką artimųjų rate ir gauti ener-
gijos visai ateinančiai savaitei. 
Savaitės viduryje užbaikite 
darbus, kurie ilgai nedavė ra-
mybės. Net jei jų rezultatas 
– ginčytinas. Metas pagalvoti 
apie naujų aukštikalnių štur-
mą. Savaitės viduryje tikėtini 
konfliktai, tad nepasiduokite 
provokacijoms, pasirūpinkite 
tvirtu vadovybės užnugariu. 
Savaitgalį ramiai dirbsite su-
planuotus darbus, niekas ne-
trukdys ramaus ritmo. Tikė-
tina, atsiras papildomų lėšų, 
leiskite jas apgalvotai.

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JUOZO KELIUOČIO 
VIEŠOJI BIBLIOTEKA
PARODOS
Viešojoje bibliotekoje:
„Lietuvos fotomenininko ir alpinisto Romualdo Augūno „Kelionių fotografijų“ 
paroda, parodų galerijoje „Autografas“.
Rokiškėno Vido Seibučio atvirukų kolekcija „Visas pasaulis delne“, Meno ir mu-
zikos erdvėje.
Arūno Augučio ekslibrisų paroda, Meno ir muzikos erdvėje.
Spaudinių paroda „Aplik pasaulį“, Viešosios bibliotekos Skaitytojų skyriuje.
Spaudinių paroda „Vasaros šventės“, Informacijos ir kraštotyros skyriuje.

Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje:
Knygų paroda „Ką skaityti vasarą?“
Spaudinių paroda „Didžiosios Lokės sūnų pėdomis“, garsios vokiečių mokslinin-
kės, istorikės ir rašytojos Liselotte Welskopf - Henrich

Renginiai:
Rugpjūčio 18 d. 10-12 val. - smagūs žaidimai, Viešosios bibliotekos Vaikų ir jau-
nimo skyriaus kiemelyje.

Bulvių laukų mažėja, derlius menksta ir brangsta
Šalies ūkininkai dėl sausros ir 

kaitros šiemet sako bulvių prika-
siantys mažiau nei pernai, be to, jos 
bus smulkesnės.  Ankstyvųjų bulvių 
derlius jau aiškus – jis perpus ma-
žesnis, o vėlyvosios mažesnės nei 
turėtų būti tokiu metu, nors lietus 
jas dar gali kiek paauginti. Be kita 
ko, bulvėmis šiemet apsėta maždaug 
tūkstančiu hektarų mažau nei ans-
tesniais metais.    

Ankstyvųjų 
bulvių derlius – eksportui  
Lietuvos daržovių augintojų asocia-

cijos direktorė Zofija Cironkienė sako, 
kad ankstyvųjų bulvių derlius šiemet 
buvo perpus mažesnis nei pernai, tačiau 
jų kaina išliko praėjusių metų lygio. 
Augintojai greitai jas pardavė, nes jų 
norėjo užsienio pirkėjai. 

„Kitų bulvių, ne ankstyvųjų, bet dar 
ne vėlyvųjų, skirtų sandėliuoti, pasėliai 
prastesni, bulvės mažesnės nei pernai 
tuo pačiu metu, bet gal dar viskas išsi-
taisys. Prasidėjo lietūs. Gali būti, kad 
bulvės pasieks pernykštį derlių, bet kol 
kas, sprendžiant iš prastesnių nei pernai 
bulvienojų ir preliminarios pakasos, 
bulvės yra mažesnės, todėl mažesnio 
derliaus tikimybė“, – BNS pasakojo Z. 
Cironkienė.  

120 įvairių daržovių augintojus vie-
nijančios asociacijos vadovės teigimu, 
praėjusią savaitę bulvės buvo vidutiniš-
kai 40 proc. brangesnės nei pernai. 

„Šiemet išrūšiuotos, sufasuotos 
bulvės augintojų saugyklose kainuoja 
28-38 centus už kilogramą. Pernai kai-
nos siekė 18-32 centus. Buvo didelės 
kainų žirklės, nes derlius buvo palyginti 
neblogas, o paklausa maža“, – teigė Z. 
Cironkienė.

Ji pabrėžė, kad pandemija parodė, 
jog Lietuvos daržovių augintojai labiau 
nei manyta priklausomi nuo maitinimo 
sektoriaus. 

„Tiek pernai, tiek užpernai liko 
daug neparduotų bulvių, ir pasiūla, ir 
konkurencija vidaus rinkoje  buvo labai 
didelė – augintojams teko ieškoti naujų 
pardavimo nišų, siūlant pačią mažiausią 
rinkoje kainą. Todėl, kol vasarį neprasi-
dėjo masinis bulvių eksportas į Ukrainą, 
jų pardavimo kaina buvo mažesnė už 
savikainą“, – teigė ji.

Z. Cironkienė pabrėžė, kad panaši 
situacija gali būti ir šiemet, jeigu vėl 

bus karantinas ir nedirbs maitinimo 
sektorius.

Anot jos, šiemet irgi gali būti ne-
maža bulvių eksporto paklausa, tuomet 
bulvės greitai parduodamos – visa per-
teklinė produkcija išvežama per mėne-
sį, du.   

„Buvusios Sovietų Sąjungos didžiu-
lė dalis išdegusi, Europos dalis užtvin-
dyta buvo“, – galimas eksporto rinkas 
vardijo Z. Cironkienė. 

Mažėja bulvių plotai 
Z. Cironkienės teigimu, bulvių plo-

tai kurį laiką stabiliai mažėjo, bet prieš 
koronaviruso krizę situacija buvo stabi-
lesnė, vis daugiau bulvių buvo ekspor-
tuojama pagal išankstines sutartis. 

Tačiau šiemet žemdirbiai vėl apso-
dino beveik 11 proc. mažesnius plotus 
nei pernai.

„Deklaruoti bulvių plotai sumažėjo 
daugiau kaip tūkstančiu hektarų, o tai 
reiškia, ir pasiūla bet kokiu atveju bus 
mažesnė. Jeigu dar ir derlius bus mažes-
nis, tada pasiūla bus gerokai mažesnė. 
Tikėkimės palankių orų, kad geras der-
lius dalinai amortizuotų pasėlių suma-
žėjimą“, – tvirtino ji. 

Z. Cironkienė įsitikinusi, kad 
šiųmetis bulvių plotų sumažėjimas 
1187 ha yra labai daug. 

Ji sako, kad tarp atsisakiusiųjų au-
ginti bulves yra ir stambių, ir mažesnių 
ūkininkų. Pavyzdžiui, šiemet savo ūkį 
kaimynui Vidmantui Kvedarui pardavė 
vienas stambiausių šalies daržininkų 
Vidmantas Girdzijauskas, auginęs po 
100 ha bulvių ir kopūstų.   

V. Girdzijauskas BNS sakė, kad 
viena priežasčių buvo darbo jėgos trū-
kumas. Iki tol Kvedarų šeima augino 
50 ha bulvių. Šiemet jomis apsodino 
120 ha.  Kvedarų šeimos ūkis šviežių 
bulvių parduoda labai mažai, didžiąją 
dalį perdirba: verda, pjausto, skuta, o 
produkciją realizuoja vidaus rinkoje. 
Arnas Kvedaras prognozavo prastą bul-
vių derlių „ir kiekiu, ir kokybe“.  

200 ha bulvių auginantis Martynas 
Laukaitis pastebėjo, kad šiai daržovei 
nepalankūs yra jau šešeri metai: ketveri 
– dėl sausros, o ankstesni dveji – dėl per 
gausaus lietaus.  

Būtinos investicijos 
į laistymo sistemas
Apie 120 ha bulvių auginančios 

įmonės „Šaka“ direktorius Darius Ma-
tijošaitis BNS sakė, kad vietomis bulvių 
teprikas 9-10 tonų iš hektaro.

Jo teigimu, blogiausia padėtis 
tuose laukuose, kurie nebuvo laistyti: 
„Kur galėjome pasilieti, bulvės atro-
do neblogai, o kur negalėjome – labai 
prastai“. 

Pasak jo, numatyti investicijas į 
laistymo sistemas neužtenka, reikia 
išsispręsti problemas dėl vandens: 
„Reikia daryti gręžinius, kad būtų tas 
vanduo, reikia išsikasti rezervuarus. 
Čia labai didelės investicijos. Vienam 
hektarui reikia apie 70 kubų vandens“. 

M. Laukaitis taip pat sako, kad Lie-
tuvoje dėl sausrų laukuose užauginti 
daržovių jų nelaistant nebeįmanoma. 

„Renkamės investuoti į laistymą. 
Kadangi savo upių ir ežerų neturime, 
esame priversti kastis kūdras“, – BNS 
teigė jis. 

130 ha bulvių auginanti Alvytė Va-
luckienė BNS teigė pernai į laistymo 
sistemas investavusi apie milijoną, ta-
čiau nuo kaitros ji bulvių neišgelbėjo, 
todėl atsisakys tų bulvių veislių, kurios 
jautrios kaitrai.  

„Prie 30-35 laipsnių laistymas la-
bai pavojingas, nes karštis dar greičiau 
prasiskverbia iki gumbo, nors ir nakti-
mis laistėme. Rauplėmis bulvės nuėjo. 
Pradėjo ruduoti. Dar labiau jas sugadi-
nau“, – BNS teigė ūkininkė.  

Pasak jos, kaitra paveikė pusę jos 
auginamų bulvių. Ūkininkė progno-
zuoja, kad geriausiu atveju  bulvių pa-
vyks prikasti bent 20 tonų iš hektaro.  

A. Valuckienės teigimu, kitos veis-
lės, kurios kaitrai ne tokios jautrios, 
atvėsus ir palijus, pradėjo augti ir gali-
mai iš jų pavyks sulaukti vidutinio der-
liaus: „Šiemet apie 40 tonų gal ir bus“.   

Pasak ūkininkės, vidutiniškai iš 
hektaro ji prikasa apie 50, o geresniais 
metais – apie 60 tonų.  Metų derlius 
būna apie 7 tūkst. tonų bulvių. 

Lietuvos daržovių augintojų aso-
ciacijos duomenimis, dabar bulvėmis 
apsodinta maždaug pusė visų sodų ir 
daržų plotų. 

Statistikos departamento duomeni-
mis, bulvių derlius pernai siekė 299,8 
tūkst. tonų, eksportuota beveik 22 
tūkst. tonų. Vidaus rinkoje 2017-2019 
metais buvo suvartojama po 337- 371 
tūkst. tonų bulvių. 

BNS inform.
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ANEKDOTAI

dešinę niežti.
– Tai reiškia greit tuos 

pinigus ir prarasi.
– O jei kaktą? O kairę 

ausį? O dešinę?
– Klausyk, ežy, eik ir 

nusiprausk!
***
Mįslė:
– Baltuose nėriniuose, 

mykia ir šliaužioja. Kas?
– Girta jaunoji.
***
– Degtinę, iš pačio ryto? 

Ir dar šiltą? Iš muilinės? Na, 
žinoma, galiu...

***
Ateina naujasis rusas į 

kelionių agentūrą ir sako:
– Noriu ko nors neįprasto, 

egzotiško...
Agentūros darbuotoja 

neriasi iš kailio, siūlo 
egzotiškiausias keliones, o 
naujasis rusas vis murma:

– Buvau, žinau, nieko ten 

įdomaus.
Galop moteriškei kantrybė 

baigėsi ir ji sako:
– O! Kaip tik jums! 

Turiu specialų pasiūlymą - 
seksualinė kelionė pėsčiomis!

– Seksualinė kelionė 
pėsčiomis? O čia tai tikrai 
įdomu, pasakokit!

– Eik tu...
***
Perėjoje automobilis 

partrenkia pėsčiąjį. 
Vairuotojas, iššokęs iš 
automobilio, pasilenkia prie 
nukentėjusio:

– Jums pasisekė – aš 
gydytojas.

Partrenktasis pakelia galvą 
ir sako:

– O jums nelabai – aš 
advokatas.

***
Jei matai šviesą tunelio 

gale, neskubėk džiaugtis. Tai 
gali būti ir amžinoji šviesa.

***
Mokykla Rusijos 

kaime. Ant sienos kabo 
Nukryžiuotasis, o jam iš 
šonų – Putino ir Medvedevo 
portretai. Atvažiavo Švietimo 
ministerijos komisija tikrinti, 
kaip vaikučius sekasi mokyt. 
Vieno pirmokėlio klausia, 
rodydami į Nukryžiuotąjį:

– Kas čia?
– Dievulis čia 

nukryžiuotas.
– O kas jam iš šonų?
– Du plėšikai, tikriausiai.
***
Pasiklydo naujasis rusas 

miške. Brangus mobilusis 
neveikia. Naujasis rusas:

– Nu ką, tipo, AŪ!
***
Motina kartą pamelavo 

Petriukui, kad vaikus randa 
kopūstuose. Po to vaikas labai 
įtartinai žiūrėjo į troškintus 
kopūstus su mėsa.

***
Kartą atėjo Šėtonas sielos 

pas suvalkietį. Išėjo tuščiomis 
ir dargi šiek tiek skolingas.

***
Idealios šeimos pokalbis:
– Mielasis, eik alaus gerti.

– Kodėl jūs palikote 
ankstesnę darbo vietą?

– Dėl nuovargio.
– Ir kas ankstesniame 

darbe jus vargino?
– Manęs tai niekas, bet 

bendradarbiai sakė nuo 
manęs pavargę.

***
– O aš pelėda...
– Tipo vėlai guliesi ir 

vėlai keliesi?
– Tai ne, tyliai skraidau ir 

peles ėdu!
***
Trys skustagalviai paprašė 

Algimanto Čekuolio parūkyt 
ir netyčia įgijo aukštąjį 
išsilavinimą...

***
Mokytojas klausia vaikų:
– Na, vaikučiai, kokius 

garsus jūs šiandien girdėjote 
fermoje?

Vaikai pasakoja:
– Mūūū...

– Kriu kriu kriu...
– Beeee...
– Staiga švilpi nuo mano 

traktoriaus...
***
– Brangusis, tu tik 

įsivaizduok, kaip bus 
gerai: aš išlaikysiu teises, 
nusipirksime mašiną, 
pamatysime pasaulį!

– Kurį? Šį ar aną?
***
Muzikos mokytojas sako 

Petriukui:
– Įspėju, jeigu nepradėsi 

tinkamai elgtis, pasakysiu 
tavo tėvams, kad turi gabumų 
muzikai!

***
Ateina ežiukas pas pelėdą 

ir klausia:
– O ką reiškia, jei kairę 

leteną niežti?
– Hmmm, gausi krūvą 

pinigų.
– O, geras! Bet man ir 

MAISTO PRODUKTAI

– Tuojau, brangioji. Tik 
grindis baigsiu plauti.

***
– Kaip tau šeimyninis 

gyvenimas?
– Tiesiog puikus. 

Anksčiau viskas voliojosi, 
bet aišku, kur. Dabar daiktai 
rūpestingai sudėti. Velniai 
žino, kur.

***
Studento neakivaizdininko 

įrašas dienoraštyje: 
„Savarankiškai parašytas 
referatas – tai godumo 
triumfas prieš tingėjimą“.

***
Berniukas giriasi draugui:
– Mano senelis per karą 

buvo ryšininkas. Kad priešai 
nesužinotų karinių paslapčių, 
jis suvalgė pašto karvelį.

***
Į gydytojo rašalinę įkrito 

musė. Jo sūnelis ištraukė 
vabzdį ir padėjo apdžiūti ant 
popieriaus lapo. Po kurio 
laiko musė ėmė šliaužti. 
Berniukas, sužavėtas:

– Mama, šita musė rašo 
lygiai taip pat, kaip tėvelis.

***
Skambutis į radijo stotį:
– Sveiki, ar negalėtumėte 

nuo mūsų įmonės kolektyvo 
pagroti dainą „Dviratukas“ 
mūsų viršininkui. Jis vakar 
teises pragėrė.

***
Kaimyninės šalies 

prezidentūroje buvo 
pamestas klausimų sąrašas. 
Teko atšaukti prezidento 
spaudos konferenciją.

***
Stovi girtuoklis stotelėje, 

apsikabinęs žibinto stulpą. 
Pro šalį eina kitas toks pat ir 
klausia:

– Ką čia darai?
– Autobuso laukiu.
– Ir tu galvoji, kad su šita 

liustra kas nors tave ten įleis?
***
Dvi kregždės tupi ant 

laido. Viena sako:
– Žiūrėk, kaip tie 

žmogėnai į mus spokso.
– Tikriausiai tuoj lis.

Ieškokite 
prekybos centruose!
DIENOS 
KETUREILIS
MENO ROKIŠKY 
NETRŪKSTAI
Menas Rokiškyje klesti
Mėgstam pramogaut ir švęsti.
O išsiilgę kas kūrybos –
Langinių imasi tapybos.

Prabėgo dar vienas pleneras
Vėl suspindės kiekvienas skveras!
Langinėm Rokiškis garsėja
Turistus traukia jų alėja.

O štai bažnyčioj Švento Mato
Šiurpai iš malonumo krato
Kai gaudžia varis ir vargonai
Sustingsta elgetos ir ponai.

Yra ir dar viena graži intencija
Tai foto meno rezidencija!
Jau vos už keleto dienų
Grožėsimės ir šiuo menu.

.Greta Paliulionytė

BUITINĖ TECHNIKA

• Gerai veikiančią skalbimo mašiną 
Bosch. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 624 11 576. Rokiškis
• Mažai naudotą šaldymo dėžę  

Whirlpool 2010. Kaina 130 Eur. 
Tel. 8 682 61 758. Rokiškis
• Sulčių spaudimo mašiną. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 605 25 460.  
Rokiškis
• Tarkavimo mašiną. Pagaminta 
Latvijoje. Kaina 20 Eur.  

Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Greitpuodžius (autoklavus). 
Mažesnis, 45 Eur,  juodo metalo. 

Didesnis naujas, nerūdijančio 
plieno 85 Eur. Kupiškis. Galiu 
siųsti paštu. Tel. 8 675 88 304. 
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Išaugtus Nike futbolo batelius.  
43,5 dydis, 27,5 cm, lengvi, 
minkštas funkcionalus auliukas. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 648 70 025. 
Rokiškis
• Išaugtus, nedaug nešiotus Nike 
sportinius batelius. 44,5 dydis, 28,5 
cm. Labai lengvi, minkšti, patogūs, 
lanksčiu padu. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 648 70 025. Rokiškis
• Naujas juodas basutes,36 dydis, 
25 Eur. Raudoni bateliai, 36 
dydžio, mažinti, 20 Eur.  
Tel. 8 600 30 766. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Dideles Amfiton kolonėles su Nad 
stiprintuvu. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 693 04 817. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Sudaužytą planšetinį kompiuterį. 
Labai geras. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 627 19 073. Rokiškis

• Baravykus. Tel. 8 608 28 256. 
Rokiškis
• Valytus Spelta kviečius sėklai ar 
maistui. Tel. 8 611 22 383. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas turite padovanoti sofą, 
fotelių sodui. Tel. 8 620 91 098. 
Rokiškis


