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Rokiškio savaitės įvykių apžvalga

Sigtas Daščioras – apžvelgė rajono savaitės įvykius.

Savaitės „vinis“, be abe-
jo, yra Rugsėjo 1-osios 
šventė. Mokslo metai, va-
dinasi, bus – lengviau at-
sikvėpė tėvai, su kardelių 
puokštėmis išleidę vaikus 
į mokyklą. Juk nuotolinį 
ugdymą dažna šeima prisi-
mena kaip visišką košma-
rą. Mat mokytis reikėjo ne 
tik vaikams, bet ir tėvams. 
Ar bent jau susirasti, kur 
gauti nusirašyti savo mažy-
lio matematikos ar fizikos 
namų darbus. Kas dabar 
besuskaičiuos, kiek slap-
čiomis nuo viską matančių 
vaikų teisių gynėjų, buvo 
nusukiota ausų, kiek kai-
mynų kartu su tėvų aprėk-
tais moksleiviais išmoko ne 
tik anglišką eilėraštį, bet ir 
pasiklojo lovą ir susitvarke 
kambarį. 

O šventė, kad ir kaip bežiū-
rėtume, sugadinta. Na kokia gi 
čia klasės nuotrauka, kai ant 
nosių vienodos mėlynos kau-
kės? Tiesa, kartais kaukė pra-
verčia: pavyzdžiui, jei giedant 
mokyklos ar valstybės himną, 
netyčia žodžius pamiršti...

Mokytojai gi suka galvas, 
kaip suvaldyti moksleivių 
srautus koridoriuose ir valgy-
kloje, kaip sužiūrėti, ar visi 
nešioja kaukes. O moksle-
viams iš tų reikalavimų vie-
na bėda: juk nemokėdamas 
matematikos, per kontrolinį 
neįkiši nosies į suolo draugo 
sąsiuvinį.

Rajono verslininkams ka-
rantinas irgi nieko gero neža-
da. Kiekvieną šeštadienį mūsų 
miestą užplūsdavo automo-
biliai latviškais numeriais. 
O ir šiokiadieniais prekybos 
centruose tai šen, tai ten nu-
girsdavome „braliukų“ šne-
ką. Latviai žadėjo, kad nuo 

penktadienio pas kaimynus 
viešiejusiems Lietuvoje –  14 
dienų saviizoliacija. Laimė, 
kad kaimynai šį sprendimą dar 
atidėjo.

O mūsų rajone virusas taip 
pat rodo nagučius: praėjusią 
savaitę užfiksuotas jo židinys 
Kamajų seniūnijoje: kalbama 
apie keturis užsikrėtusius as-
menis. 

Kitos medicinos naujienos 
kiek džiugesnės. Rokiškėnai ir 
miesto svečiai seniai priprato 
prie neatremiamo argumento 
ginčuose: kelialapio Rokiškio 
galan. Ta va, ši visoje šalyje 
mūsų rajoną garsinanti gydy-
mo įstaiga dabar jau turi nau-
ją-seną vadovą. 

Džiugios naujienos ir 
ugniagesiams: pagaliau kal-
bama apie naujos gaisrinės 
statybą. Senoji – ne tik pa-
senusi, bet ir įsikūrusi labai 
nepatogioje vietoje. Todėl 
ugniagesiams, lekiantiems, 
pavyzdžiui, į Juodupės, Če-
dasų ar Žiobiškio pusę, reikia 
blyksint švyturėliais irtis prieš 
eismą. Kur stovės naujoji 
gaisrinė, dar neatskleidžiama, 
tačiau, panašu, kad gerokai ar-
čiau mikrorajono.

Kultūros fronte gausu ren-
ginių: nesibaigia mūsų krašto 

kultūros žiburiui Pauliui Šir-
viui skirtų spektaklių, švenčių 
maratonas. Spektakliu apie 
poeto gyvenimą su žiūrovais 
atsisveikino „Vasaronės“. 

Tradicinė Širvynė nuskam-
bėjo poeto tėviške vadinamuo-
se Degučiuose. O ir kaimynai 
kupiškėnai kartu su mūsų 
kraštiečiu Jonu Buziliausku 
parengė įdomią programą. 

Savaitgalis mūsų rajone 
buvo intensyvus. Šurmulia-
vo kasmetinis Mamyčių tur-
gelis: proga ne tik ištuštinti 
spintas, sandėliukus, balko-
nus, bet ir už parduotus ne-
bereikalingus daiktus gauti 
šiek tiek grynųjų. 

Pradžiugino ir sportinin-
kai. Rokiškio futbolo klubas 
lepina pergalėmis: vėl namuo-
se pradžiugino sirgalius. 5:4 
įveikti vieni Panevėžio apskri-
ties futbolo federacijos pirme-
nybių lyderių. 

Lietuvos čempionato me-
daliais didžiuojasi ir jėgos 
trikovininkai, Grizlio auklėti-
niai. Tiesa, sau gana neįpras-
tose varžybose – be specialių-
jų aprangų. Bet kai karantinas 
ant nosies, nebe labai yra iš ko 
tas varžybas besirinkti.

Nuo svaigių kultūros ir 
sporto aukštumų vertėtų per-

eiti prie kasdienių reikalų. 
Vos prieš savaitę Laibgaliuo-
se dangų skrodė baltaspar-
niai gandrai. O šią – žeme 
goglinėjo aplinkosauginin-
kai. Mat pernai Laibgaliuose 
įvyko didelis ir trokštamas 
įvykis: nutiesti nuotekų tin-
klai. Tad ir reikėjo patikrinti, 
kaip gavę trokštamą civili-
zacijos dovaną, laibgališkiai 
skuba (ar neskuba) ja nau-
dotis. Kaip gandrai varlių, 
taip aplinkosaugininkai Lai-
bgalių gyvenvietėje ieškojo 
vamzdžių vamzdelių, kuriais 
liaudis buitines nuotekas ne 
į naujuosius vamzdynus, o į 
aplinką leidžia. Nepraeita ir 
pro būdeles su širdele. Ir ne 
iš reikalo, o iš pareigos. Mat 
iš 150 gyventojų kiemų prie 
centralizuotos nuotekų siste-
mos prisijungė tik kiek dau-
giau, nei pusė.

„Negerk už vairo – išpilsi 
alų“, – šmaikštauja rokiškė-
nai. Kurgi čia neišpilsi, jei ke-
lių erelius it magnetai traukia 
gimtinės grioviai. Gaila, kad 
apie juos nei dainų parašyta, 
nei poezijos posmų sudėta. O 
juk tiek kelių erelių čia įsi-
krenda.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Vilties gatvėje – 
vandalų išpuolis: 
subadytas padangas 
skaičiuoja dešimtimis

„Vien tik mūsų name 
nuo vandalų nukentėjo 
keturių automobilių savi-
ninkai. Kreipiausi pas pa-
žįstamą meistrą, jis sakė, 
kad vien pas jį su taip pat 
pradurtomis padangomis 
atvažiavo penki klientai. 
Kaimynė keitė niekšo pra-
durtas padangas pas kitą 
meistrą, tas sakė, kad ji su 
tokia problema buvo bent 
penkiolikta. Meistras pa-
sakojo ir apie senukų porą, 
kurių mašinai vandalai ne 
tik padangas subadė, bet ir 
nulaužė galinio lango valy-
tuvą“, – „Rokiškio Sirenai“ 
pasakojo Vilties gatvės 16-
ojo namo gyventojas.

Kaip jis sakė, pirmieji 
išpuoliai buvo naktį iš rug-
sėjo 1-osios į 2-ąją. Tačiau 
spėjama, kad vandalai siautė 
mikrorajone ne vieną naktį. 
„Pirmiausia buvo subadytos 
kaimyno automobilio pa-
dangos. Jis mašiną patraukė, 
nieko nežinodami, į tą vietą 
pastatėm savąją. Kitą naktį 
buvo subadytos ir mūsiškės 
mašinos padangos“, – pasa-

kojo vyras. 
Kiek ilgai ir plačiai siautė 

vandalas, ir kiek jis nuostolių 
padarė, kol kas dar neaišku: 
ne visi vairuotojai kasdien 
tikrina savo pastatytas maši-
nas.

Išpuolių braižas panašus: 
smailu daiktu, panašiu į ylą, 
pradurtos galinės padangos.

Pašnekovas pasakojo, kad 
skelbimą apie vandalų siau-
tėjimą įkėlė į kelias skelbimų 
grupes. Nukentėjusiuosius jis 
kviečia vienytis ir netylėti: 
kartu nunešti pareiškimą po-
licijai. Taip pat kviečia visus 
mikrorajono gyventojus pa-
sidalinti turima informacija: 
gal kas ką matė, gal kieno 
vaizdo registratorius užfiksa-
vo niekadėjus, galbūt juos už-
fiksavo parduotuvių ar kokių 
įstaigų vaizdo kameros. Paš-
nekovas mano, kad nutylėti 
neverta: jei vandalai siautėjo 
kelias naktis, tokių išpuolių 
gali pasitaikyti ir dažniau. 
„Todėl svarbu tuos žmones 
rasti ir juos sustabdyti“, – ra-
gino jis.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Gaisras pasiglemžė 
moters ir jos šuns 
gyvybes

Rugsėjo 4 d., 11:19 val. gautas pranešimas, kad Zybo-
lių g., Zybolių k., Rokiškio k. sen., dega namas. Atvykus 
ugniagesiams namas degė atvira liepsna, stogas nudegęs, 
į vidų patekti nebuvo galimybės.

11.45 val. kambaryje rastas stipriai apdegęs moters (gim. 
1942 m.) kūnas. Kitame kambaryje rastas sudegęs šuo.

Gaisro metu nudegė medinio namo stogas, išdegė vidus, 
apdegė namo sienos. Gaisro priežastis nustatinėjama.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inform.

Įleido medikus
Rugsėjo 3 d., 19:39 val. gautas pranešimas, kad Alyvų 

g., Laibgalių k., Jūžintų sen., reikalinga pagalba atidaryti 
duris, kadangi viduje galimai yra vyras, kuriam sutriko 
sveikata.

Atvykę ugniagesiai panaudojo rankinį inventorių durims 
atidaryti ir įleisdo medikus ir policijos pareigūnus.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inform.

Pavogė seifą su 11 tūkst. Eur
Rugsėjo 6 dieną, 11.21 pranešta, kad Rokiškyje, Jaunystės 

g., iš buto pavogtas seifas, kuriame buvo 11 tūkst.  Eurų, 
įvairūs auksiniai papuošalai bei laikrodžiai. 

Nuostolis – 13 170 Eur.
Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komsariato

inform.

Gatvių apšvietimo modernizavimui 37 savivaldybės tikisi 23,6 mln. eurų paramos
Gatvių apšvietimo mo-

dernizavimui 37 šalies savi-
valdybės ir jų įmonės prašo 
23,6 mln. eurų paramos 
– perpus daugiau, nei tam 
skirta iš Europos Sąjungos 
(ES) paramos priemonės, 
skelbia Lietuvos verslo pa-
ramos agentūra (LVPA).

Anot jos, naujojo kvie-
timo ES finansavimo biu-
džetas yra 12 mln. eurų. Di-
džiausia prašoma finansuoti 
suma siekia 2 mln. eurų, to-
kio finansavimo paprašė Pa-
nevėžio miesto savivaldybė. 

Mažiausia suma siekia 200 
tūkst. eurų, jos prašo Biržų 
rajono savivaldybė. „Svar-
biausias LVPA uždavinys 
dabar yra įvertinti paraiškų 
tinkamumą, o vėliau bendra-
darbiauti padedant savival-
dybėms įgyvendinti projek-
tus ir jais užtikrinti paslaugų 
kokybę gyventojams bei 
siekti nacionalinių energijos 
taupymo tikslų“, – praneši-
me sakė agentūros vadovas 
Aurimas Pautienius-Želvys.

Aktyviausiai paraiškas 
teikė Vilniaus ir Klaipėdos 
apskričių savivaldybės – po 

septynias paraiškas. Iš Kau-
no apskrities sulaukta pen-
kių, o Panevėžio – keturių 
paraiškų.

Skaičiuojant visas gautas 
paraiškas, bendra jų vertė 
siekia 51,6 mln. eurų.

Pasak Viešųjų investicijų 
projektų skyriaus vedėjos 
Kristinos Dėjės, kai kur bus 
diegiami ir inovatyvūs efek-
tyvios ir švarios gamybos ir 
energijos vartojimo spren-
dimai, pavyzdžiui, panau-
dojamos nutolusios saulės 
jėgainės.

Šiuo metu įgyvendina-

mi septyni projektai Kauno 
miesto, Klaipėdos, Kretin-
gos, Vilkaviškio, Šilalės ra-
jonuose, Kazlų rūdos, Visa-
gino miesto savivaldybėse. 
Šiems projektams skirta be-
veik 4 mln. eurų ES lėšų.

Priemone siekiama ma-
žinti energijos suvartojimą 
gatvių apšvietimo infras-
truktūroje.

Naujienų agentūros BNS 
informaciją atgaminti visuo-
menės informavimo priemo-
nėse bei interneto tinklala-
piuose be raštiško UAB BNS 
sutikimo draudžiama.

Draudimo įmonės šiemet uždirbo 27,5 mln. eurų pelno
Lietuvoje registruotos 

draudimo bendrovės šių metų 
pirmąjį pusmetį uždirbo 27,5 
mln. eurų grynojo pelno – 
16,5 proc. daugiau nei 2019-
ųjų sausio-birželio mėnesiais, 
kai jis buvo 23,6 mln. eurų. 
Lietuvos banko duomenimis, 
šiemet pelningai dirbo sep-

tynios draudimo bendrovės, 
viena įmonė patyrė nuostolių.

Ne gyvybės draudimo įmo-
nių pelnas šiemet, palyginti su 
2019 metų pirmuoju pusmečiu, 
padidėjo 16,6 proc. iki 19 mln. 
eurų, gyvybės draudimo įmonių 
– 16,4 proc. iki 8,5 mln. eurų, 

teigiama Lietuvos banko apž-
valgoje.

Draudimo įmonių valdo-
mas turtas per šių metų šešis 
mėnesius padidėjo 2,3 proc. ir 
birželio pabaigoje siekė 1,436 
mlrd. eurų, iš kurių 757,4 mln. 
eurų teko ne gyvybės draudimo 
bendrovėms, o 678,4 mln. eurų 

– gyvybės draudimo įmonėms.
Visos draudimo įmonės bir-

želio pabaigoje vykdė mokumo 
kapitalo poreikio reikalavimus, 
turėjo pakankamai tinkamų 
nuosavų lėšų mokumo kapitalo 
reikalavimui ir minimalaus ka-
pitalo reikalavimui padengti.

BNS inform.
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Paskaita apie informacinį karą ir netikras naujienas 
sulaukė didelio rokiškėnų dėmesio

„Rokiškio Sirena“ ne 
tik aktyviai dalyvauja mo-
kymuose, skirtuose žinias-
klaidai ir visuomenei, apie 
informacinį karą, bet ir pati 
prisijungia prie iniciatyvų 
šviesti rajono žmones ak-
tualiomis temomis. Redak-
cijoje svečiavosi Vilniaus 
universiteto Komunikacijų 
fakulteto dėstytojas dr. Vik-
tor Denisenko su paskaita 
„Propaganda, netikros nau-
jienos ir dezinformacija: 
kaip nepasiklysti ir apsi-
saugoti“. Už ją rokiškėnai 
dėkingi organizacijai Pilie-
tinio atsparumo iniciatyvos, 
kuriai vadovauja kraštietis 
Tomas Kazulėnas, bei Vo-
kietijos ambasadai. Paskai-
ta sulaukė didelio dėmesio: 
ir „Rokiškio Sirenos“ kon-
ferencijų salėje rinkosi ne-
mažai klausytojų, ir vaizdo 
transliacija sulaukė beveik 
2,5 tūkst. peržiūrų. Arti-
miausiu metu paskaitų ci-
klas Rokiškyje bus tęsiamas 
– sekite „Rokiškio Sirenos“ 
informaciją.

Priklausomybė 
nuo technologijų
Netikrų naujienų, informa-

cinio karo samprata, pasak dr. 
V. Denisenko, šiuo metu yra 
ypač svarbi. Jis, kaip ir kiti 
specialistai, nevynioja į vatą: 
gyvename informacinio karo 
sąlygomis. Ir išsaugoti sveiką 
protą jame sudėtinga.

Dar niekada visuomenė 
nebuvo tokia priklausoma 
nuo technologijų, kaip dabar. 
Norintiems dėl to ginčytis, 
dr. V. Denisenko pateikia vie-
ną vienintelį argumentą: kaip 
jaučiatės, kažkur palikę savo 
mobilųjį telefoną. O jis juk 
seniai jau nebe skambinimo, 
nebe bendravimo socialiniuo-
se tinkluose priemonė. Jis – 
ir banko kortelė, ir autobuso 
bilietas. „Visa tai savo tele-
fone turėti labai patogu iki 
vieno esminio momento: kol 

jūsų telefonas veikia“, – sakė 
lektorius. Pasėti visuomenėje 
paniką užtektų vien tik pik-
tavaliams įsilaužus į kokios 
nors svarbios organizacijos 
tinklus.

Dr. V. Denisenko teigimu, 
informacinis karas susideda 
iš dviejų dalių: kibernetinio ir 
psichologinio karo. Dėstyto-
jas paskaitoje nagrinėjo pas-
tarojo karo aktualijas.

Laukia naujovių, 
nebepasitiki faktais
Žmogaus priklausomybė 

nuo informacijos srauto to-
kia, kad jis kas 5-7 min. lenda 
tikrinti, kas nutiko naujo. Ir 
žiniasklaida dirba tokiu tem-
pu, kad išpildytų jo lūkesčius. 
„Teoriškai jau įmanoma, kad 
žiniasklaidos priemonės kas 
5-7 min. duotų kažką naujo 
savo skaitytojui“, – sakė V. 
Denisenko.

Kitas klausimas: kokios 
kokybės tokiu tempu „kepa-
ma“ informacija? Pašnekovas 
neslėpė: skubėjimas šiandien 
yra didžiulis žiniasklaidos 
Achilo kulnas. Nors „de-
ganti“ informacija ir kelia 
abejonių, tačiau kyla ir nenu-
maldomas noras ją paskelbti 
pirmiesiems. Niekam būti 
antruoju ar trečiuoju šiose 
lenktynėse nesinori. Tad vis 

labiau vilioja principas: „de-
dam, o jei ką, atsiprašysim“.

Ir visuomenė yra pažei-
džiama informacinio karo 
sąlygomis. Jame kovojama 
dėl visuomenės narių protų, 
siekiant pakreipti žmogaus 
mąstymą tam tikra linkme. 
Kodėl to reikia? Nes, anot 
dėstytojo, mąstymas lemia 
vienokį ar kitokį sprendimą, 
arba jo nebuvimą. Taigi, kova 
už žmogaus protą yra esminė.

Žmogus šiuo metu gyvena 
didžiulio informacinio perte-
kliaus sąlygomis. Vienu metu 
jį pasiekia tiek įvairiausios 
informacijos, teisingos ir ne-
teisingos, reikalingos ir ne-
reikalingos, kad tampa sunku 
beatsirinkti. Todėl ir svarbu 
nepasiklysti šiame nuolati-
niame informacijos sraute.

Tą padaryti dar sudėtin-
giau, nes keičiasi tai, kas iš-
tisus amžius buvo uola infor-
macijos vandenyne – paties 
fakto sąvoka. Jei anksčiau 
faktas buvo neginčijama tie-
sa, diskutuoti buvo galima tik 
dėl jo interpretacijos, tai da-
bar situacija pakito. Atsirado 
„post truth“ sąvoka, tapusi 
netgi metų žodžiu. Jos esmė 
yra ta, kad žmogus mieliau 
linksta tikėti asmeniniais įsi-
tikinimais, o ne objektyviais 
faktais. Ir jei faktai priešta-

rauja asmeninei nuomonei, 
tai tuo blogiau faktams...

„Fake news“ – 
mūsų gyvenimo 
kasdienybė
Pastaruoju metu kalbo-

je vis dažniau įsitvirtina du 
žodžiai, iš esmės reiškiantys 
tą patį: „fake news“ (netikra 
naujiena) ir „melagiena“. 
Nors pastarasis terminas 
sparčiai plinta, V. Denisenko 
įžvelgia jame trūkumų: pa-
vyzdžiui, eliminuotą naujie-
nos elementą.

Paskaitoje dėstytojas išsa-
miai apžvelgė į Lietuvos in-
formacinę erdvę bandytų įkišti 
„fake news“ atvejus. Juos vie-
nija daug dalykų: pirmiausia, 
tai jautrios visuomenei temos: 
vaikai, sveikata, saugumas. 
Technologijos yra ganėtinai 
paprastos: nuo elementarių 
wordpress tinklalapių kūrimo 
(kai netgi nesistengiama imi-
tuoti tikrų žiniasklaidos prie-
monių puslapių), iki įsilauži-
mų į žiniasklaidos priemonių 
tinklalapius.

Vienas geriausių to pavyz-
džių: 2017 m. Balandį pasiro-
džiusi juodosios propagandos 
žinutė apie tai, esą Latvijoje 
esantys JAV kariai apsinu-
odijo ipritu – nuodingomis 
dujomis, kai kurių šalių nau-

dojamomis kaip cheminis 
ginklas. Įdomu, kad ta žinutė 
buvo įkišta į vienos Lietuvos 
naujienų agentūros tinklalapį, 
tikintis, kad kuri nors žinias-
klaidos priemonė pasičiups 
šią „sensacingą“ naujieną. 
Kyla natūralus klausimas, 
kodėl žinutė apie „incidentą“ 
Latvijoje talpinta į Lietuvos 
svetainę? Taip daroma dėl ke-
lių priežasčių. Pirmiausia, ži-
nutė įdomi ir Lietuvai. Antra, 
taip ją sunkiau patikrinti: jei 
Lietuvoje daugelis žurnalistų 
be vargo per kelias minutes 
pasiskambins į Krašto apsau-
gos ministeriją ir gaus oficia-
lų paneigimą, tai su Latvijos 
ministerija susisiekti bus su-
dėtingiau: bus kalbos bar-
jeras, gaištamas laikas, kol 
bus surastas asmuo, galintis 
komentuoti situaciją ir pan. 
Įdomu tai, kad ši žinutė buvo 
įkišta į naujienų agentūros ar-
chyvą. Taip daroma neatsitik-
tinai: redakcijos kolektyvas 
negreit pastebės įsilaužimą, 
nes „naujiena“ bus atsidūrusi 
tolimesniuose naujienų pus-
lapiuose. O štai įsilaužėliai 
puikiai žinos, kur jos ieškoti, 
ir pradės ja dalintis. Įsilauži-
mas į žiniasklaidos tinklalapį 
tokiai žinutei suteiktų legiti-
mumo.

Įtarūs lietuviai
Dalis visuomenės mano, 

kad propaganda, informaci-
nis karas – tai tik per daug 
sutirštintos spalvos. Iš tiesų 
tai – objektyvi realybė. Pa-
sak V. Denisenko, Lietuvoje 
netikrų naujienų kūrėjams 
yra sudėtinga terpė veikti. 
Įsilaužti į tinklalapius – bran-
gu. Daugelis bandymų už-
kardomi iš karto. Visuomenė 
taip pat nėra patikli. Juolab, 
kad nemažai melagienų būna 
sukonstruotos tarsi atbulo-
mis rankomis: negrabiai, su 
klaidomis, akivaizdžiais ver-
tiniais iš rusų kalbos, mūsų 
kalbai nebūdinga sakinių 

struktūra. „Kita vertus, gal jie 
ir nesiekia, kad viena konkre-
ti žinutė turėtų poveikį. Gal 
jiems tai savotiškos pratybos: 
žiūri, ar reaguosime, per kiek 
laiko reaguosime, kokių prie-
monių imsimės. Ar greitai 
reaguojame, ar susitvarkėme 
po ankstesnių išpuolių paaiš-
kėjusias spragas“, – svarstė 
lektorius.

Su lietuvių įtarumu susiję 
ir pagrindiniai priešnuodžiai 
prieš propagandą. Pašnekovo 
teigimu, propagandos užda-
vinys: apeiti protą ir pasiek-
ti, kad informacijos gavėjai 
reaguotų emocijomis. Todėl 
propagandinėse žinutėse 
kabinamos jautrios temos, 
tokios, kaip, pavyzdžiui, 
vaikai. Tą liudija suklastota 
avarijos NATO pratybų Lie-
tuvoje nuotrauka: esą karinė 
technika numušė mažametį 
dviratininką. Iš tiesų joks vai-
kas nenukentėjo, niekas jokio 
dviratininko nesuvažinėjo. 
Netgi nuotrauka suklasto-
ta taip, kad tai matoma pli-
ka akimi. Pasak pašnekovo, 
svarbiausia: tikrinti informa-
ciją. Ieškoti jos pirminių šal-
tinių, atidžiai žiūrėti, ar nuo-
rodos yra veikiančios, ar jos 
iš tiesų veda į šaltinį.

Paskaitos dalyviai domė-
josi, kaip derėtų paneiginėti 
netikras naujienas. Ar para-
šymas, kas buvo neteisingai 
pranešta, neprisideda prie to-
lesnės melagingų žinių sklai-
dos. Ypač pavojingas atrodytų 
modelis, kai pirma parašoma, 
kokių nesąmonių priskiesta, 
o tik pačioje pabaigoje patei-
kiamas komentaras, kodėl jos 
netiesa. Juk iki straipsnio pa-
baigos prisikasa ne kiekvie-
nas skaitytojas? Dėstytojas 
teigė, kad vieno recepto, kaip 
tinkamai elgtis nėra, tačiau 
reiktų vadovautis sveiku pro-
tu, kad melaginga žinia turėtų 
kuo mažesnę sklaidą.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Prokuratūra pertvarko apylinkių padalinius: Kupiškio padalinys bus prijungtas prie Rokiškio
Prokuratūra pertvarko savo te-

ritorinius padalinius ir nuo spalio 1 
dienos juos stambina, atsisakyda-
ma patalpų 20-yje vietovių.

Prokuratūros atstovai pabrėžia, 
kad prokurorai čia dirbs kaip ir anks-
čiau, tačiau jų darbas bus lankstesnis, 
o krūvis – vienodesnis.

„Buvo pavesta išsiaiškinti dėl 
mažiausių vienetų sujungimo. Dėl 
didelio mažų apylinkių prokuratūrų 
skaičiaus sunku nuosekliai vadovauti 
teritorinėms prokuratūroms“, – pri-
statydamas vykdomą pertvarką Sei-
mo Teisės ir teisėtvarkos komitete 
sakė generalinis prokuroras Evaldas 
Pašilis.

Jo teigimu, nedideliu atstumu vie-
nas nuo kito nutolusiuose mažuose 
padaliniuose sunku užtikrinti racio-
nalų valdymą ir dėl mažo prokurorų 
skaičiaus organizuoti pavadavimą. 
Stambinant teritorinius padalinius 
atsižvelgta į teritorinių prokuratūrų 

vadovų pasiūlymus ir pačių prokuro-
rų norus.

„Optimizavimo būtinybė iškilo 
išties ne per vieną dieną, ne per vie-
nus metus. Tai tikrai nebuvo vieno ar 
kelių vadovų užgaida“, – pabrėžė ge-
neralinis prokuroras.

Tuo metu prokurorų profesinė 
sąjunga bei parlamentarai pertvarką 
kritikavo dėl neapgalvoto padalinių 
jungimo ir dvejojo, ar prokurorams 
pavyks sklandžiai pereiti prie naujo 
darbo modelio. 

Kretingos padalinys nuo liepos 1 
dienos jau prijungtas prie Palangos, 
o nuo spalio 1 dienos reorganizuo-
jama bus dar 19 padalinių. Švenčio-
nių padalinys bus prijungiamas prie 
Vilniaus, Širvintų – prie Ukmergės, 
Prienų ir Lazdijų – prie Alytaus, 
Druskininkų – prie Varėnos, Vilkaviš-
kio – prie Marijampolės, Šakių – prie 
Jurbarko, Gargždų – prie Klaipėdos, 
Skuodo – prie Plungės, Šilalės – prie 
Tauragės, Pakruojo – prie Joniškio, 

Radviliškio – prie Šiaulių, Raseinių 
– prie Kelmės, Akmenės – prie Ma-
žeikių, Pasvalio – prie Panevėžio, 
Kupiškio – prie Rokiškio, Anykščių ir 
Molėtų – prie Utenos, Zarasų – prie 
Visagino.

Reorganizuojant padalinius iš dar-
bo bus atleidžiama kiek daugiau nei 
20 darbuotojų, tačiau, prokuratūros 
vadovų teigimu, nė vienas iš jų nėra 
prokuroras. Prokuratūros duomeni-
mis, iki pertvarkos Lietuvoje buvo 53 
padaliniai, 25-iuose iš jų dirbo du–ke-
turi žmonės: prokurorai bei jiems pa-
dedantys darbuotojai.

Prokurorams vietoj buvusių pa-
talpų ieškoma trumpalaikiam darbui 
kabinetuose. Generalinio prokuroro 
pavaduotojas Žydrūnas Radišauskas 
per Seimo komiteto posėdį sakė, kad 
šiuo metu atsisakoma turimų patalpų 
naikinamuose skyriuose, jos perduo-
damos Turto bankui, tuo pat metu 
tariamasi dėl kabinetų prokurorams 
kitose institucijose.

„80 proc. yra pasiekti susitarimai 
su policija, su kitomis įstaigomis dėl 
laikinų kabinetų suteikimo vietovėse, 
kur nebeliks prokurorų tarnybos vie-
tos. Dar laiko turime iki spalio 1-os-
ios, tai manome, kad ir tą trūkstamą 
20 proc. tikrai rasime sutarimą dėl 
laikinų kabinetų suteikimo“, – sakė Ž. 
Radišauskas. Jo teigimu, šie kabinetai 
bus pigesni nei esamų gerokai dides-
nių patalpų išlaikymas.

Be to, Ž. Radišausko teigimu, jau 
galioja lankstesnė nuotolinio darbo 
tvarka, todėl žmonės galės dirbti iš 
namų ar iš numatytų laikinųjų kabine-
tų. Prokuratūrų darbuotojams nebus 
būtina kiekvieną dieną vykti į stam-
besnį padalinį kitame mieste.

„Bendras matymas dėl prokuroro 
pareigybės – kad būtų lanksti ir inova-
tyvi, aprūpinta kompiuterine technika 
su visomis prieigomis ir turėtų savo 
statusą atitinkančias socialines garanti-
jas“, – kalbėjo Ž. Radišauskas.

Planuojama, kad nuo kitų metų vi-

sos baudžiamosios bylos bus vedamos 
elektronine forma, todėl fizinė buvimo 
vieta taps mažiau svarbi. Prokuro-
rų profesinės sąjungos pirmininkas 
Julius Rėksnys teigė, kad optimiza-
vimas vykdomas nesistemiškai, ne-
derinant su kitomis institucijomis, su 
kuriomis prokurorams tenka bendra-
darbiauti.

„Pagrindinis mūsų argumentas 
buvo, kad toks optimizavimas turėtų 
vykti sistemiškai – su policija ir teis-
mais kartu“, – sakė jis.

„Visa reforma yra paremta tuo, 
kad 20-yje rajonų yra panaikintos 
prokuratūros, jos perkeliamos kitur 
ir taip įvykdoma reforma. (...) Mano 
nuomone, tai yra neteisinga tiek ra-
jone gyvenančių žmonių atžvilgiu, 
siekiant užtikrinti jų teises, pačios 
prokuratūros funkcijų vykdymą“, – 
kalbėjo L. Frančiakas.

Darbo grupėje profesinei sąjungai 
atstovavusi prokurorė Rasa Apšegie-
nė teigė: „Buvo toks noras, kad būtų, 

jeigu jau kažką darome, sprendžiame, 
kad būtų sistemiškai į tai pažiūrėta, 
atliktas auditas, įvertinta apskritai pro-
kuratūros veikla, atkreiptas dėmesys, 
ką iš tiesų kur būtų galima efektyvinti, 
daryti ir tik tada priimami sprendimai“.

J. Rėksnys atkreipė dėmesį, kad 
vykdant pertvarką daliai prokurorų 
reikės toliau važiuoti į darbą, o ka-
dangi jų vykimas į darbą nėra kom-
pensuojamas, jie patirs didesnes iš-
laidas nei kolegos, kurių darbo vieta 
nesikeičia.

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komi-
teto nariai taip pat svarstė, ar tikslinga 
perkelti prokurorų darbo vietas už de-
šimčių kilometrų. 

2019 metais vienas prokuroras 
Lietuvoje kontroliavo vidutiniškai 
29 bylas, tačiau daugumos didžiųjų 
miestų apylinkių prokuratūrose šis 
vidurkis buvo didesnis ir siekė nuo 
34 iki 39 bylų, mažesnėse vietovėse 
vidurkio nesiekė.

BNS inform.
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Stačiatikiai kviečiami 
į parapijos globėjo šventę

Rugsėjo 12-ąją 9 val. Rokiškio šv. Aleksandro 
Neviečio cerkvėje bus laikomos pamaldos, skirtos 
šių maldos namų ir parapijos globėjui – šv. kuni-
gaikščiui Aleksandrui Neviečiui. Tikintieji kviečia-
mi gausiai jose dalyvauti.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Kamajų seniūnijoje vilkai su vilkiukais 
prie namų užpuolė veršiuką

Penktadienį, rugsėjo 
4-ąją, žiaurus vilkų išpuolis 
Kamajų seniūnijos Žvir-
bliškių kaime. Vilkų šeima 
užpuolė prie pat sodybos 
laikomą veršiuką. Gyvulėlio 
savininkė „Rokiškio Sire-
nai“ pasakojo, kad mažyliui 
buvo pažeista trachėja, todėl 
gyvulėlį teko papjauti, kad 
būtų nutrauktos jo kančios. 
Vilkai tokie drąsūs, kad už-
puolė veršiuką 30 metrų nuo 
namų.

Jie nieko nebebijo
Minėtoji gyvulėlio savi-

ninkė – ūkininkė. Ji pasakojo, 
kad tai jau nebe pirmas vilkų 
išpuolis šiemet: liepą jie negy-
vai sudrąskė veršiuką. Vidury 
baltos dienos. O penktadienį 
ryte rado sunkiai sužalotą ver-
šelį: perkąsta trachėja, išplėš-
tas kumpis. Kadangi tai jau 
nebe pirmasis išpuolis, ūki-
ninkų šeima rūpestingai sau-
gojo bandą. Tačiau ką gali ap-
saugoti, jei vilkų: suaugusiojo 
ir trijų vilkiukų pėdsakais, jie 
atsekė tiesiai į savo kiemą. O 
ir užpultasis gyvulėlis buvo 
visai prie namų: maždaug 30 
metrų. 

Kaip ir dera tokiais atve-

Veršiukui buvo perkąsta trachėja ir išplėštas užpakalinis kumpis. Aiškiai 
matyti vilkų paliktos pėdos.                                                         Ūkininkės nuotr.

jais, sužaloto gyvulio šeimi-
ninkai iškvietė specialią ko-
misiją. Ji atvažiavo greitai. 
„Apžiūrėjęs veršiuką, gamto-
saugininkas liepė nutraukti jo 
kančias“, – sakė šeimininkė. 
Pasak pašnekovės, komisijai 
pagal pėdsakus, sužeidimų 
pobūdį nekilo abejonių, kieno 
čia darbas – vilkų.

Pašnekovė teigė, kad šie-
met Kamajų seniūnijoje jie 
įžūlūs: visą vasarą puldinėja 
avis ir galvijus. Po seniūniją 
sklando kalbos, kad iš ato-
kesnių vienkiemių dingsta 
naminiai gyvūnai, pavyzdžiui, 
šunys. 

Į minėtosios ūkininkės ban-
dą vilkai buvo įsisukę prieš 
penkerius metus. Tada jie ne-
gyvai sudrąskė du veršelius, 
dar tris sužeidė. Ūkininkės 
šeima tąkart su medžiotojais 
vaikė vilką, tačiau šis iš pra-
džių į žmones net dėmesio 
nekreipė, mėgaudamasis savo 
grobiu. Tose apylinkėse buvo 
sumedžioti du vilkai, ir penke-
riems metams išpuoliai buvo 
aprimę. 

Ne jiems gyvulėlį 
kriokinti
Ūkininkė atvira: veršiukai 

yra jos šeimos numylėtiniai, 
„rankinukai“: nebijantys prie 
žmogaus prieiti, ėda iš ran-
kų, pripratę prie glostymų, 
rūpesčio. Kas suskaičiuos, 
kiek rūpesčio, laiko, pa-
stangų reikia, kol veršiukas 
užauga. „Argi kas supranta, 
kad suviduriavus jam ir nak-
tį keldavausi girdyti arbata, 
kad nedehidratuotųׅ“, – sakė 
pašnekovė. Todėl matyti 
kančiose savo gyvulėlį jai 
nepakeliama.

Valstybės kompensacija 
už veršelį, pasak pašneko-
vės, 164 Eur. Tai nepadengia 
net išlaidų gyvulėlio pašarui, 
pieno milteliams, vakcinai. 
Ką bekalbėti apie įdėtą darbą 
ir rūpestį. „Gal todėl kai ku-
rie nuo vilkų nukentėję ūki-
ninkai net nesivargina kreip-
tis kompensacijų“, – svarstė 
pašnekovė.

Žmonės bijo viešintis ir 
dėl kitos priežasties: gyvūnų 
mylėtojai apkaltina juos ne-
saugojus savo turto. Nors pa-
miršta, kad vilkų išpuolis 30 
(kaip dabar) ar 50 metrų nuo 
sodybos (ankstesnis „Rokiš-
kio Sirenos“ aprašytas atve-
jis) peržengia sveiko proto 
ribas. Juk nelaikysi veršelio 
kambaryje. 

Dar skaudžiau buvo tuo-
met, kai moteris parašė į or-
ganizacijos „Baltijos vilkas“ 
facebook paskyrą apie jų nu-
mylėtų žvėrių eibes. Netgi iš 
šalies žiūrint, paskyros admi-
nistratorių atsirašinėjimas 
atrodo ganėtinai ciniškas. 
Pavyzdžiui, stebėjimasis, 
kad veršis nebuvo papjau-
tas: esą vilkai nori paėsti, 
tai gyvo nebūtų palikę. Nors 
nepapjautų, o tik apdraskytų 
veršių vien tik mūsų rajone 
jau šiemet yra mažiausiai 
du. Daroma prielaida, kad 
tai galėtų būti šunų darbas. 
„Nors komisija aiškiai pasa-
kė – pėdsakai vilkų“, – sakė 
ūkininkė. Ūkininkę įskau-
dino ir palinkėjimas labiau 
saugoti savo turtą. Gyvą ar 
negyvą. Ir ciniškas prierašas 
„Sėkmės versle“. „Ne jiems 
žiūrėti, kaip tavo užaugin-
tas gyvulėlis kankinasi. Ne 
jiems tą veršį kriokinti“, – 
sakė moteris. Ji mano, kad 
atsakingiau į vilkų išpuolius 
bus pradėta žiūrėti, kai jie 
užpuls žmogų. „Sprendžiant 
iš to, kad jie jau po kiemus 
vaikšto, tai gali nutikti“, – 
sakė moteris.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rokiškio liaudies 
teatras kviečia 
į naująjį spektalį 
„Demokratija“

Šį kartą Rokiškio liau-
dies teatras pastatė drama-
turgo Mindaugo Nastaravi-
čiaus pjesę „Demokratija“. 
Spektaklio premjera vyks 
rugsėjo 11 dieną, 18 val., 
Rokiškio kultūros centro 
didžiojoje salėje.

Viename name pelės vis 
pagraužia laidus ir nuolat 
dingsta elektra. Neapsiken-
tę namo gyventojai nutaria 
sukurti bendriją ir sutvar-
kyti šią problemą. Gal tokie 
iniciatyvūs žmonės galėtų ir 

visų mūsų gyvenimą padaryti 
geresnį ir gražesnį? Tik neap-
sigaukite – pjesė su daug ne-
kasdienio aštrumo pipirų, tad 
gali patikti ne visiems.

Spektaklio kūrėjai ap-
sidrausdami perspėja, jog 
spektaklis dėl nenormatyvi-
nės leksikos rekomenduoja-
mas ne jaunesniems kaip 18 
metų žiūrovams.

Bilietus į spektaklį gali-
te įsigyti Rokiškio Kultūros 
Centras kasoje ir internetu.

Rokiškio 
kultūros centro inform.

COVID-19 pacientų gydymas Lietuvai kainavo apie 1,25 mln. eurų – Ligonių kasa
COVID-19 pacientų 

gydymas Lietuvai kaina-
vo apie 1,25 mln. eurų, 
tai sudaro 0,08 proc. visų 
išlaidų, skirtų sveikatos 
priežiūros paslaugoms, 
teigia Valstybinės ligonių 
kasos (VLK) vadovas Gin-
taras Kacevičius.

Tarnybos skaičiavimu, 
vidutinė naujuoju korona-
virusu sergančio asmens 

gydymo kaina ligoninėje 
mokesčių mokėtojams at-
sieina 1960 eurų. „Ši kaina 
kiekvienu gydymo atveju 
yra skirtinga ir priklauso 
nuo gydymo trukmės, gre-
tutinių ligų ir taikyto gydy-
mo metodo“, – teigė VLK 
atstovas Rimantas Zagreba-
jevas.

Daugiausia Lietuvoje 
kainavęs COVID-19 pa-
ciento gydymas mokesčių 

mokėtojams atsiėjo 130 
tūkst. eurų. Šiam ligoniui 
taikyta ekstrakorporinė 
membraninė oksigenacija 
– gydymo metodas, naudo-
jamas ypač sunkiems ligo-
niams, kuriems nepadeda 
nei deguonies terapija, nei 
dirbtinė plaučių ventiliaci-
ja.

VLK duomenimis, CO-
VID-19 molekulinis PGR 
tyrimas vienam asmeniui, 

skaičiuojant tik medžia-
gų savikainą, valstybei 
atsieina apie 20–30 eurų. 
Už pacientą, apsilankiusį 
ar stebėtą ligoninės pri-
ėmimo-skubios pagalbos 
skyriuje, ligonių kasos su-
mokėjo vidutiniškai po 70 
eurų.

Iki sekmadienio Lietuvo-
je nustatyti 3083 užsikrėti-
mo koronaviruso atvejai.

BNS inform.

Koronaviruso pandemijos įkarštyje bankai 
sugriežtino skolinimo standartus

Koronaviruso CO-
VID-19 pandemijos įkarš-
tyje, šių metų antrąjį ke-
tvirtį, bendrus skolinimo 
įmonėms standartus griež-
tino keturi bankai, arba 
vienu banku mažiau nei 
pirmąjį ketvirtį, o būsto pa-

skolų standartus griežtino 
trys iš šešių būsto pasko-
las teikiančių respondentų 
– dviem bankais daugiau 
nei ankstesnį ketvirtį, rodo 
Lietuvos banko (LB) ap-
klausos duomenys.

BNS inform.



5 psl.  2020-09-08

Nepriklausomas rajono laikraštis

Kraštietis Dainius Repšys - 
Lietuvos galiūnų vicečempionas

Rugpjūčio 29 dieną, Ma-
žeikiuose vyko STIHL Lietu-
vos galiūnų čempionato fina-
las, kuriame varžėsi dešimt 
galiūnų - Žydrūnas Savickas, 
Mantas Lalas, Tadas Gečas, 
Vidas Blekaitis, Dainius Rep-
šys, Karolis Aleksandravi-
čius, Saulius Skikas, Lukas 
Mataitis, Mantas Virbickas 
ir Modestas Struckus. 

Kraštietis, Jūžintų gyven-
tojas D. Repšys nenustoja 
skinti pergalių ir Lietuvos 
galiūnų čempionate iškovojo 
2-ąją vietą.

Anksčiau vykusiųjų 3 atran-
kų etapų nugalėtojai keliavo 
tiesiai į finalą, kol kiti turėjo 
kovoti dėl patekimo. Jau kiek 

anksčiau rašėme apie rokiškė-
ną galiūną Dainių Repšį, kuris 
tapo pirmojo etapo nugalėtoju. 
Antrąjame etape pirmas buvo 
K. Aleksandravičius, o trečia-
me Ž. Savickas.

Kaip „Rokiškio Sirenai“ 
pasakojo D. Repšys, orai nele-
pino, o lyjant lietui, finalinin-
kams teko varžytis 6 rungtyse:

1. 150 kg rąsto kėlimo rung-
tis. Rąstą iškelti reikėjo kuo 
daugiau kartų per vieną minutę.

2. Lagaminų po 135 kg ne-
šimas. 20 m į priekį ir 20 m 
atgal.

3. Estafetė: 360 kg padan-
gos vertimas tris kartus, 100 kg 
statinės, 120 kg maišo ir 100 
kg padangos nešimas ir užkė-
limas ant pakylos.

4. 30 kg svarmens laikymas 
prieš save.

5. Pritūpimai su 280 kg svo-
rio burbulais.

6. Traktoriaus su priekaba 
traukimas.

Žydrūnui Savickui užsiti-
krinus pergalę, kas bus antras, 
o kas trečias paaiškėjo pasku-
tinėje rungtyje, kadangi po 5 
rungčių Dainius Repšys ir Ka-
rolis Aleksandravičius turėjo 
surinkę vienodai taškų. Vis dėl 
to sėkmė lydėjo ir stipresnis 
buvo jūžintiškis Dainius Rep-
šys, kuris nugalėjo K. Aleksan-
dravičių vieno taško persvara 
ir tapo Lietuvos galiūnų vice-
čempionu.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Krašto apsaugos savanorių žaidynėse bronzos medaliais pasipuošė ir rokiškėnai
Savaitgalį Trakuose vyko 

jau trisdešimtosios, jubi-
liejinės, Krašto apsaugos 
savanorių žaidynės. Vyčio 
apygardos 5-oji rinktinė pa-
kartojo pernykštį pasieki-
mą: bendrojoje įskaitoje vėl 
iškovojo trečiąją vietą ir uni-
kalų apdovanojimą (Vyčio 
apygardos 5-osios rinktinės 
facebook paskyros nuotr.). 
Prie šios sėkmės prisidėjo 
ir rokiškėnai kariai: karinio 
biatlono komandai tradi-
ciškai vadovavęs 506-osios 
pėstininkų kuopos vadas 
Sergejus Afanasjevas ir šios 
komandos gretose rinktinės 
garbę gynęs eilinis Karolis 
Skužinskas. Karinio biatlo-
no rungtyje Vyčio apygardos 
5-osios rinktinės kariai iško-
vojo trečiąją vietą. 

„Šiandien mūsų kariai ko-
vingai nusiteikę, sportiškai 
pasiruošę ir sugeba greitai re-
aguoti, o prisimenant pirmą-
sias KASP žaidynes, tuomet 
organizavome įvairias sporti-
nes rungtis parodydami savo 
šalies žmonėms, kad esame 
stiprūs ginti, o priešui, kad 
esame taikūs ir kovosime už 
savo teisę į laisvę.“ – svei-
kindamas žaidynių dalyvius 

ir nugalėtojus kalbėjo KASP 
vadas plk. Dainius Pašvens-
kas.

Žaidynės šiemet yra jubi-
liejinės – 30-osios, todėl ir 
apdovanojimai komandoms 
nugalėtojoms buvo išskirti-

niai, unikalaus dizaino. 
Po dviejų įtemptų varžy-

bų dienų žaidynes laimėjo 
Didžiosios Kovos apygar-
dos 8-osios rinktinės kariai 
surinkę 94 taškus, nuo jų 17 
taškų atsiliko ir antrąją vietą 
iškovojo Žemaičių apygardos 
3-ioji rinktinė , o nuo jų tik 5 
taškais atsiliko ir trečiąją vie-
tą iškovojo Vyčio apygardos 
5-oji rinktinė.   

Granatų svaidymo rungty-
je po 19 granatų skirtingais 
atstumais metė ir geriausius 
komandinius rezultatus paro-
dė – 5-oji rinktinė (1 vieta), 
3-ioji (2 vieta) ir 1-oji (3 vie-
ta) rinktinės, kurių geriausia-
jai prizą įsteigė Logistikos 
valdybos vadas plk. Ramūnas 
Baronas.

Karinio biatlono rungtyje 
po bėgimo, automatinio šau-
tuvo G-36 išardymo ir su-
rinkimo bei šaudymo į taiki-
nius iš pneumatinio šautuvo, 
nepralenkiami buvo 6-osios 
rinktinės (1 vieta), 8-osios 
rinktinės (2 vieta) ir 5-osios 
rinktinės (3 vieta) kariai sa-
vanoriai. Pirmąją vietą iško-
vojusiems prizą įsteigė Gy-
nybos štabo viršininkas gen. 
mjr. Gintautas Zenkevičius.

Savanorių moterų kari-

nės penkiakovės nenugali-
mos buvo 3-iosios (1 vieta), 
8-osios (2 vieta) ir 1-osios 
rinktinių (3 vieta) karės. Šio-
je rungtyje joms teko bėgti, 
surinkti du automatinius gin-
klus, įveikti kliūtis,  mesti 
granatą ir iki finišo nusinešti 
sukomplektuotą karišką ku-
prinę. Prizą pirmosios vietos 
nugalėtojoms įsteigė Lietu-
vos kariuomenės vadas gen. 
ltn. Valdemaras Rupšys.

Krepšinio 3x3 rungtyje ne-
nugalimi buvo 8-osios rinkti-
nės (1 vieta), 6-osios (2 vieta) 
ir 5-osios (3 vieta) rinktinių 
kariai savanoriai, kuriems 
prizą įsteigė Lietuvos kariuo-
menės Sporto klubas.

Galiūnų rungties, kurios 
metu stūmė kariai sunkveži-
mį, pernešinėjo smėlio pilnus 
maišus, skubėjo išnešti taria-
mai sužeistus karius, pristatė 
šaudmenis ir vertė padangas, 
prizą nugalėtojams įsteigė 
Krašto apsaugos ministras 
Raimundas Karoblis. Šioje 
rungtyje stipriausios buvo 
3-ios rinktinės (1 vieta), 8-os-
ios (2 vieta) ir 6-osios (3 vie-
ta) rinktinės karių savanorių 
komandos.

Svarsčių kilnojimo estafe-
tėje kariai savanoriai atliko 

24 kg svarsčių stūmimo ir 
rovimo veiksmus, po kurių 
išaiškėjo kas gaus Sausumos 
pajėgų vado brg. gen. Rai-
mundo Vaikšnoro įsteigtą pri-
zą. Svarsčių rungtyse geriau-
sieji buvo 2-oji rinktinė (1 
vieta), 5-oji rinktinė (2 vieta) 
ir 1-oji rinktinė (3 vieta).

 Antrąją dieną nuo pat ryto 
karių savanorių komandos 
varžėsi virvės traukimo rung-
tyse. Šiai rungčiai prizą įstei-
gė 6-osios rinktinės vadas 
plk. ltn. Mindaugas Statkus. 
Pirmąją vietą laimėjo 5-osios 
rinktinės kariai savanoriai. 
Antrąją ir trečiąją vietas ati-
tinkamai iškovojo 3-iosios ir 
2-osios rinktinių komandos.

Savanorių vyrų penkiako-
vės nugalėtojams prizą įsteigė 
Mokymo ir doktrinų valdybos 
vadas brg. gen. Mindaugas 
Steponavičius. Šią rungtį lai-
mėjo 8-osios (1 vieta), 1-osios 
(2 vieta) ir 2-osios (3 vieta) 
rinktinių kariai. 

Bendram žaidynių rezulta-
tui buvo skaičiuojami rinkti-
nių iš anksčiau vykusių var-
žybų „Žvalgo takas 2020” ir 
geriausio pėstininkų skyriaus 
varžybų balai. Daugiausiai 
balų turėjo Didžiosios Ko-
vos apygardos 8-osios rink-

tinės kariai laimėję varžybų 
„Žvalgo takas 2020" pirmąją 
vietą ir geriausio pėstininkų 
skyriaus varžybų antrąją vie-
tą. Žaidynėms balų taip pat 
turėjo Prisikėlimo apygardos 
6-sios rinktinės ir Žemaičių 
apygardos 3-iosios rinktinės 
kariai savanoriai geriausio 
pėstininkų skyriaus varžybo-
se laimėję pirmąją ir trečiąją 
vietas.

Į iškilmingą nugalėtojų 
paskelbimo ir apdovanojimo 
ceremoniją buvo atvykęs Gy-
nybos štabo vadas gen. mjr. 
Gintautas Zenkevičius, vienas 
iš KASP kūrėjų, buvęs kariuo-
menės vadas dimisijos gen. 
ltn. Arvydas Pocius, KASP 
rinktinių vadai, kiti svečiai.

Nugalėtojų apdovanojimo 
ir žaidynių uždarymo cere-
monijoje nuleistą žaidynių 
vėliavą šiais metais renginį 
organizavę Didžiosios Kovos 
apygardos 8-osios rinktinės 
kariai perdavė Prisikėlimo 
apygardos 6-osios rinktinės 
kariams savanoriams, kurie 
kartu su KASP štabu, kitais 
metais organizuos žaidynes.

„Rokiškio Sirenos“ ir 
Krašto apsaugos 

savanorių pajėgų
inform.

www.rokiskiosirena.lt
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AUGALAI

• Kolonines tujas gyvatvorei. Tujų 
aukštis 1-1,2 m. Kaina 2 Eur.  
Tel. 8 615 55 635. Kupiškis
• Hortenzijų, šilauogių ir įvairių 
augalų sodinukus.  
Tel. 8 677 15 010. Rokiškis
• Ekologiškus rugius duonai bei 
pašarui. Galiu sumalti ir atvežti. 
Tel. 8 609 95 180. Rokiškis

BALDAI

• Mažai naudotą sofą-lovą Marta, 
pagamintą UAB Lauksva. Priedas 
- dvivietis sėdimas UAB Lauksva 
fotelis. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 682 58 696. Rokiškis
• Nemažus pufus po 26 Eur ir 21 
Eur. Tel. 8 685 42 153.  
Rokiškis
• Sekciją. Dalys parduodamos 
atskirai. 115 Eur ir 31 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Dviejų durų spintą. Yra lentynos 
ir vieta drabužiams pasikabinti. 
Kaina 72 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Miegamą kampą su dėže 
patalynei. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Dvigulę lovą. 145 cm pločio, su 
dėže patalynei. Kaina 135 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Išskleidžiamą tachtą su dėže 
patalynei. Kaina 93 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Fotelį-lovą. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Taburetes. Tel. 8 656 75 102. 
Rokiškis
• Lovas, fotelį-lovą, kampą, 
spintelę-komodą, sekciją, spintą. 
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Dvigulę lovą. Matmenys 180x190 
cm. Be spintučių – 50 Eur, su 
spintutėmis – 150 Eur.  
Tel. 8 693 15 791. Rokiškis
• Viengulę lovą. Būklė 9/10. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 622 61 786.  
Rokiškis
• Naują kampinę vonią. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 605 90 025. 
Rokiškis
• Dviaukštę lovą. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 637 04 057. Rokiškis
• Ištiesiamą kampą, labai geros 
būklės. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 622 69 106. Rokiškis
• Pakabinamą veidrodį su stikline 
lentynėle. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju apie 5 t mėšlo. Išsivežti 
patiems. Juodupės seniūnija.  
Tel. 8 623 67 046. Rokiškis
• Dovanojame šuns būdą. Būdos 
aukštis 90 cm, plotis 77 cm, ilgis 
115 cm. Tel. 8 674 17 500.  
Rokiškis
• Dovanoju mažai dėvėtą sportinį 
kostiumėlį berniukui, ūgis 134-140 
cm. Tel. 8 623 96 132. 
 Rokiškis
• Dovanoju 3-jų durų naudotą 
spintą. Tel. 8 618 02 616.  
Rokiškis
• Dovanoja mėšlą. Išsivežti 
patiems. Tel. 8 603 31 912. 
Rokiškis
• Atiduodu mėšlą, išsivežti patiems. 
Tel. 8 613 33 275. Rokiškis
• Geriems žmonėms dovanojame 
prancūzų buldogų kalytę, labai 

draugiška ir meili. Rokiškio mieste 
ir rajone. Tel. 8 616 02269,  
8 616 02 268.
• Dovanoju stalus - žurnalinį ir 
didelį. Tel. 8 688 88 401.  
Rokiškis
• Dovanoju kačiuką, 2.5 mėn. Daro 
reikalus į dėžutę. Tel. 8 675 72 055. 
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• 1 metų telyčią. Kaina 420 Eur. 
Tel. 8 687 18 242. Rokiškis
• 11 avių bandą. Tel. 8 630 53 487. 
Rokiškis
• Skubiai avių šeimynėlę. Dvi avys 
ir dvi jauniklės, atvestos sausį. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 611 23 619. 
Rokiškis
• Mėsinių veislės paršelius.  
Tel. 8 683 08 310. Kupiškis
• Kaimiškai augintą kiaulę.  
Tel. 8 645 32 525. Biržai
• Juodmargę mišrūnę telyčią. 15 
mėnesių, nesėklinta, svoris 400 kg. 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 625 44 940. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo. Galiu trimeriu 
nupjauti žolę, benzininiu pjūklu 
genėti medžius. Tel. 8 643 29 176. 
Rokiškis
• Traktorininkas, turintis visų 
kategorijų vairuotojo pažymėjimą, 
ieško darbo. Galiu dirbti su 
biokuro, traukti šakas. Siūlyti 
įvairius variantus.  
Tel. 8 625 53 137. Rokiškis
• Ieškau pagalbinio darbuotojo 
darbo. Svarbiausia, kad būtų 
nuolatinis. Tel. 8 680 90 181. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Turiu B, Tr1, 
Tr2, Sz kategorijų vairuotojo 
pažymėjimą. Tel. 8 629 61 619. 
Rokiškis
• Ieškau darbo Rokiškyje, 
Juodupėje. Tel. 8 676 90 764. 
• Ieškau darbo. Galiu pjauti, 
skaldyti malkas, prižiūrėti sodybą 
bei kitus įvairius darbelius.   
Tel. 8 641 69 409. Kupiškis
• Ieškau bet kokio darbo.  
Tel. 8 646 51 495. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Siūlo darbą miškavežio 
vairuotojui. Tel. 8 687 33 067. 
Rokiškis
• Reikalingi du darbininkai 
pagalbiniams darbams (griovimo 
darbai, medžiagų nešiojimas). 
Darbas nuo 8 iki 17 val., darbo 
dienai - 30 Eur žmogui.  
Tel. 8 624 56 388. Rokiškis

KITA

• Šiaudus ritiniais.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Sausas skaldytas malkas. Atvežu. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Medienos atraižas. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Ekologiškus rugius.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Praktiškai naują radiatorių. 180 

cm ilgio ir 30 cm aukščio. Kaina 65 
Eur. Tel. 8 624 90 501.  
Rokiškis
• Sterilizatorių, karšto oro, Ceriotti 
Sanity Security. Naudotas. Kaina 
65 Eur. Tel. 8 681 55 002.  
Rokiškis
• Pašarinius kviečius, didmaišiuose 
po 500 kg. Kaina 50 Eur. Sėlynė, 
Rokiškio raj. Tel. 8 614 69 505.
• Dujų balionus, elektros variklį 7,5 
kW, Zid variklį. Tel. 8 614 19 157. 
Rokiškis
• 1000 l plastikinį konteinerį. Tinka 
įvariems skysčiams. Kaina 65 Eur. 
Tel. 8 615 60 138. Rokiškis
• Įvairaus dydžio kampuočius, 
metalinius strypus, cinkuotus 
vamzdžius 8 cm skersmens, senas 
nenaudotas grindų lentas, senovines 
molines naudotas plytas.  
Tel. 8 612 21 255. Rokiškis
• Dvipusius pledus. 210x160 cm. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 610 49 507. 
Rokiškis
• Dujų balioną. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Sauskelnes suaugusiems Tena. 
Tel. 8 688 88 401. Rokiškis
• Pašarines bulves. Galiu atvežti. 
Tel. 8 683 50 716. Rokiškis
• Naktines užuolaidas, 2,40x3,30 
m, ir užklotą dvivietei lovai. Kaina 
17 Eur. Tel. 8 610 49 507.  
Rokiškis
• Linines ir medvilnines, senovines, 
austas lovatieses. Tel. 8 628 04 586. 
Rokiškis
• 450 l oro resiverį.  
Tel. 8 611 31 645. Rokiškis
• Dviračių laikiklį, kabinamą ant 
mašinos kablio. Tel. 8 611 27 116. 
Rokiškis
• Naują, medinę pirtį.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Malkas. Minimalus kiekis 20-30 
erdv. m. Turim juodalksnio, beržo, 
pušies. Išsamesnė informacija 
telefonu. Tel. 8 610 79 195. 
Rokiškis
• 5 kub. m, smaluotą cisterną. 
Galima kasti tiesiai į žemę ir 
naudoti kanalizacijai. Kaina 
derinama. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 626 29 028. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Įvairių (12) veislių valgomąsias 
bulves. Galiu atvežti.  
Tel. 8 601 26 960. Rokiškis
• Avies mėsą be lajaus, skani.  
Tel. 8 630 53 487. Rokiškis
• Domicelės daržovių ūkio, 
šviežias, ekologiškai augintas 
bulves Vineta. Patogūs maišeliai 
po 10 kg. Maišelio kaina 5 Eur. 
Pristatome nemokamai  į Rokiškį 
ir aplink, didesnį kiekį ir į visą 
Rokiškio rajoną. Skambinkite  
Tel. 8 628 63 811, 8 662 39 632. 
Rokiškis
• Ekologiškai užaugintas 
valgomąsias bulves. Nemokamas ir 
greitas pristatymas į sutartą vietą. 
Tel. 8 683 50 716. Rokiškis
• Belukštes avižas pašarams.  
Tel. 8 656 80 743. Rokiškis
• Bulves Vineta. Yra apie 10 maišų, 
apytiksliai po 45 kg, galiu pristatyti 
Rokiškyje. Kaina 17 Eur.  
Tel. 8 614 33 552. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Iphone SE 16GB, būklė gera, 
komplekte USB laidas ir dėžutė. 
Kaina 65 Eur. Tel. 8 648 49 430. 
Rokiškis
• Naują telefoną Xiaomi Redmi 
Note 9 pro. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 648 14 785. Rokiškis
• Mažai naudotą, be jokių defektų, 
su apsauginiu stikliuku telefoną 
Samsung Galaxy A10. Su visais 
priedais. Rokiškio raj., Obeliai. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 646 51 495.
• Mažai naudotą, gerai prižiūrėtą 
telefoną Redmi Note 6 Pro. (Rose-
Gold). Dedama 2 SIM kortelės 
ir mikro SD kortelė. 4 RAM, 
64 vidinė atmintis. Atrakinimas 
pirštų antspaudais. Dovanų naujas 
stikliukas. Dėžutė. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 601 14 335. Rokiškis
• Naudotą mobilų telefoną Huawei 

P9. Pirktas 2016 m. Kaina 90 Eur. 
Tel. 8 618 56 671. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Dvi geros būklės armonikas 
Romaška ir Trojanda. Vienos 
kaina - 110 Eur. Tel. 8 608 29 555. 
Rokiškis
• Geros būklės pianiną Ryga.  
Tel. 8 600 38 897. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Vieno kambario butą Panevėžio 
gatvėje. Pirmasis aukštas, didelė 
virtuvė, plastikiniai langai ir šarvo 
durys. Langai į ramų kiemą pietų 
pusėje. Reikia remonto. Kaina 
17000 Eur. Tel. 8 625 13 686. 
Rokiškis
• Juodupėje, Liepų g., ketvirtame 
aukšte iš penkių, erdvų, 64 kv. m, 
trijų kambarių butą. Išsimokėtinai 
neparduodamas. Kaina 6500 Eur. 
Tel. 8 607 72 196. Rokiškis
• P. Širvio g. 6, plytiniame name, 
4 aukšte, 39 kv. m, suremontuotą 
butą su baldais ir buitine technika. 
Plastikiniai langai, šarvo durys, 
galima gyventi iš karto. Kaina 
21000 Eur. Tel. 8 686 23 372. 
Rokiškis
• 20 a sklypus Jakšto ir Janulionio 
gatvėse. Visos komunikacijos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Įvairių dydžių namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos. Graži 
vieta, geras susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė. Tel. 8 657 75 999. 
Rokiškis
• Sodo namą. Apšiltintas, 
plastikiniai langai, naujas stogas, 
sienos mūrinės. Vidus neįrengtas 
(nebaigtas). Plotas: 125 kv. m. 
2 aukštų namas. Kaina su rimtu 
pirkėju derinama. Galima pirkti ir 
išsimokėtinai. Kaina 23000 Eur. 
Tel. 8 686 93 166. Rokiškis
• 2 kambarių butą Rokiškyje, 
Jaunystės g. Nr.8. Tvarkingas, 
mūrinis namas, 3 aukštas. Kaina 
51000 Eur. Tel. 8 600 46 265. 
Rokiškis
• Žemės sklypus gyvenamųjų namų 
statybai už Rokiškio dvaro parko. 
Tel. 8 686 72 412. Rokiškis
• 1 kambario butą Rokiškyje, 
Jaunystės g. Mūrinis namas, 2 
aukštas, reikia remonto. Kaina 
galutinė. Kaina 29500 Eur.  
Tel. 8 600 46 265. Rokiškis
• Rąstinį namą Samanių k., Zarasų 
r. Bendrasis namo plotas 89,04 kv. 
m, kurį sudaro 3 kambariai, erdvi 
15,24 kv. m virtuvė, tambūras, 
veranda. Yra šulinys ir lauko 
tualetas. Namui priklauso 46 a 
namų valdos sklypas. Sklype stovi 
keli ūkiniai pastatai. Kaina 10000 
Eur. Tel. 8 664 09 677. 
Zarasai
• Sodą Uljanavos kaime. 7 a žemės, 
mūrinis namelis, rąstinė pirtis. 
Kaina 12000 Eur.  
Tel. 8 687 57 546. Rokiškis
• Vos 6 km nuo Zarasų miesto 
centro, Milžinų k. sodybą, ežerais 
apdovanotame rajone. 88 kv. 
m ploto rąstiniame name yra 

4 kambariai. Sodybai taip pat 
priklauso 82,5 a namų valdos 
sklypas, kuris yra pamiškėje, yra 
galimybė įsigyti papildomai 11 ha 
žemės. Kaina 17500 Eur.  
Tel. 8 645 49 552. Zarasai
• Namo dalį Kupiškyje. Bendrasis 
buto plotas 63,13 kv. m. Bute 
aukštos lubos. Yra 2 kambariai - 
19,96 kv. m ir 16,56 kv. m, erdvi 
virtuvė - 12,82 kv. m, veranda 8,38 
kv.m, koridorius 3,66 kv. m bei 
sandėliukas. Butui priklauso rūsys 
bei ūkinių pastatai. Kaina 11500 
Eur. Tel. 8 683 16 313.  
Kupiškis
• 2 kambarių butą Kupiškyje, 
5 aukšte. Mūrinis namas 
renovuojamas. Namas yra šalia 
nuostabiai sutvarkyto Kupos upės 
slėnio parko, šalia kultūros centras. 
Bendrasis plotas 43,91 kv. m. 
Atskiri tualeto ir vonios kambariai. 
Yra balkonas, rūsys. Kaina 15000 
Eur. Tel. 8 605 32 452.  
Kupiškis
• 2 kambarių butą Kupiškio centre. 
Aplink gausu apsipirkimo bei 
paslaugų teikimo vietų. Namas 
renovuotas, mūrinis, 3 aukšte. 
Laiptinėje - 4 butai. Bendrasis 
buto plotas 59,49 kv. m. Kambariai 
nepereinami, parduodama su 
baldais. Kaina 23000 Eur.  
Tel. 8 605 32 452. 
• Namą Juodupėje, Ramybės g. 27 . 
Yra ūkinis pastatas, garažas.  
Tel. 8 671 77 754.
• 3 kambarių butą Juodupės 
miestelio centre, Tekstilininkų g.  
67 kv. m, pirmasis aukštas, puiki 
kaimynystė, vieta automobiliui, 
butas tvarkingas, šviesus, šiltas yra 
2 rūsiai. Kaina 11500 Eur.  
Tel. 8 622 59 661.

NUOMA

• Ūkininkas ieško išsinuomoti 
žemės ūkio paskirties žemes aplink 
Čedasus, apie 10 km spinduliu. 
Žemė gali būti apleista. Taip pat 
domina žemės pirkimas, gali būti 
su sodyba. Siūlyti įvairus variantus. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 620 25 960. 
Rokiškis
• Išnuomoju 1 kambario butą 
mikrorajone. Pirmas aukštas.  
Tel. 8 621 30 924. Rokiškis
• Tvarkinga, dirbanti šeima 
išsinuomotų 2 kambarių butą ar 
namo dalį. Rokiškis-Obeliai.  
Tel. 8 684 01 260.
• Ieškau išsinuomoti butą, 1-2 
kambarių. Esu dirbanti 53 m. 
moteris. Tel. 8 609 04 165. 
Rokiškis
• Išsinuomočiau 1 kambario butą 
su baldais ir buitine technika, 
ilgesniam laikui. Iki 100 Eur.  
Tel. 8 646 51 495. Rokiškis

PASLAUGOS

• Valome kaminus, krosnių angas, 
atliekame santechnikos ir smulkius 
remonto darbus. Tel. 8 644 41 260. 
Rokiškis
• Gaminame įvairius metalo 
gaminius - tvoras, vartus, turėklus 

ir kita. Tel. 8 695 14 747.  
Rokiškis
• Karpome, formuojame 
gyvatvores, dekoratyvinius augalus. 
Genime, smulkiname šakas, 
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pjauname pavojingai augančius 
medžius. Tel. 8 644 41 260. 
Rokiškis
• Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, 
atsijas. Statybinio laužo, 
grunto išvežimas. Vežame 
mažais ir dideliais kiekiais, 
padidinto pravažumo transportu. 
Automobilių, krovinių, žemės 
ūkio technikos transportavimas. 
Savivarčio paslaugos.  

Tel. 8 604 86 441.  
Rokiškis
• Techninė pagalba kelyje. Avarinis 
automobilių atrakinimas. Sumaišyto 
kuro ištraukimas, išvalymas 
ir paruošimas eksploatacijai. 
Užvedimas išsikrovus 
akumuliatoriui. Tel. 8 604 86 441. 
Rokiškis
• Stogų, sienų dangos, lietaus 
surinkimo sistemos. Greitai ir 
kokybiškai dengiame stogus, 
atliekame skardinimo darbus, 
gaminame skardos lankstinius, 
tvoras, tvoralentes. Jaunystės g. 12, 
(8-673) 85181. Tel. 8 683 48 737. 
Rokiškis

PERKA

• Perku namų valdos sklypą 
Rokiškyje. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 628 93 099. Rokiškis
• Pirkčiau dviejų kambarių butą. 
Siūlyti įvairius variantus.  
Tel. 8 696 73 882. Rokiškis
• Perku garažą J. Gruodžio gatvėje. 
Tel. 8 625 46 661. Rokiškis
• Pirksiu vyrišką elektrinį dviratį. 
Tel. 8 612 21 255. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Rokiškyje pamestas auksinis 
vestuvinis žiedas su trimis rubino 
akutėmis. Radusiajam dosniai 
atlyginsiu. Tel. 8 686 29 696. 
Rokiškis
• Prie Jaunystės g. 5 namo rastas 
raktas su pakabuku.  
Tel. 8 608 84 161. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Traktoriuką-žoliapjovę 
Mccullock, 2014 m., pjovimo plotis 
97 cm, galia 6 kW. Kaina 850 Eur. 
Tel. 8 652 63 591. Rokiškis
• Lenkišką, mažai naudotą trimerį. 

Tel. 8 614 19 157. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Šešis plastikinius langus. Vieneto 
kaina 30 Eur. Lango matmenys: 
plotis 98 cm, ilgis 135 cm. Rėmo 
matmenys: ilgis 295 cm, aukštis 
145 cm. Du atidaromi, keturi 
neatidaromi. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 600 61 857. Rokiškis
• Gipso šlifuoklį, led apšvietimas. 
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• CW-5000, aktyvaus šaldytuvo 
principu veikiantį vandens 
aušintuvą. Jis garsėja kompaktiška 
konstrukcija, tikslia temperatūros 
kontrole, patogumu naudotis ir ilgu 
tarnavimo laiku. Tai labai padeda 
pagerinti nemetalinių pjaustyklių, 
tokių kaip akrilo oda, našumą. 
Kaina 440 Eur.  
Tel. 8 123 45 678. Rokiškis
• Betonines trinkeles. Kiekis iki 
400 vnt. Tel. 8 687 43 143.  
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Mazda 626. 1992 m., TA iki 
2022.03.16, benzinas. Kaina 350 
Eur. Tel. 8 603 63 927.  
Kupiškis
• Mazda 121. 1999 m. 06 mėn., 1,3 
l, benzinas, 37 kW. Spalva žalia. TA 
pasibaigusi. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 672 73 039. Rokiškis
• Toyota Avensis 2006 m., 85 kW, 
dyzelis, universalas, tvarkingas. 
Kaina 1700 Eur. Tel. 8 612 56 267. 
Kupiškis
• Techniškai tvarkingą Audi A4 
AVANT. TA iki 2022-08-31. Įdėtas 
patikimas, ypatingai gyvas 1,9 l, 
TDI, 96 kW variklis. Ką tik atlikta 
techninė apžiūra iš pirmo karto, 
be trūkumų. S line kombinuotos 
odos salonas, su juodomis lubomis, 
tvarkingas. Kaina 3100 Eur.  
Tel. 8 624 97 304. Rokiškis
• Honda Civic. 1996 m., TA iki 
2022 m. 05 mėn. pabaigos. Variklis 
1,4 l, benzinas. Tel. 8 682 58 696. 
Rokiškis
• Neregistruojamą priekabą. 210 

Eur. Tel. 8 619 52 150.  
Rokiškis
• Fiat Punto. 2003 m., 1,2 l, 
benzinas, 44 kW. Registracijos 
kaina - 0 Eur. TA galioja iki 
2022.05.18. Galima apžiūrėti 
Automobiliu švara, Taikos g. 18, 
Rokiškis, prie žiedo. Kaina 400 
Eur. Tel. 8 677 67 391.  
Rokiškis
• Tvarkingą dviratį. Amortizatoriai, 
bėgiai, purvasargiai, R24, šviesos, 
vokiškas. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 674 32 521. Rokiškis
• Prižiūrėtą 2019 m. mopedą Alpha. 
Yra daiktadėžė, šalmas. Kaina 500 
Eur. Tel. 8 685 18 977.  
Rokiškis
• Rusišką, tvarkingą, vyrišką dviratį 
be pavarų.  
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• Bėginį dviratį. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 623 03 537. Rokiškis
• Toyota Corolla Verso. Dyzelis, 
2007 m., 2,2 l, 100 kW. TA iki 
2022.05. Geros būklės, tvarkinga. 
Išamesnė informacija telefonu. 
Kaina 3300 Eur. Tel. 8 692 51 942. 
Rokiškis
• VW Passat B5+. TA metams. 
Kaina 1050 Eur. Tel. 8 662 59 237. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Lietus ratus su geromis, 
vasarinėmis padangomis. Tinka 
VW Golf 3, 2, Opel ir VW Passat. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 675 63 386. 
Rokiškis
• Dvi. Barum vasarines padangas. 5 
mm, 205/55, R16. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• Dalimis Opel Astra 2006 m. 
universalą. Tel. 8 699 86 773. 
Rokiškis
• Žiemines, dygliuotas, keturias 
Sailun padangas. 225/60, R17. 
Padangos vienodai nudilę, likutis 
apie 80 proc. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 628 93 099. Rokiškis
• Dalimis 1997 m. Audi A4, 
universalas, 1,9 l, 81 kW. 2000 
m. Ford Focus, universalas. 1998 
m. Volvo V40, 1,9 l, universalas, 
dyzeliai. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Geros būklės Maz V6 variklį, 
prieš perkant galima užvesti, 
taip pat yra galimybė pristatyti i 
reikiamą vietą. Kaina 1000 Eur. 
Tel. 8 682 77 421. Kupiškis

• Stogo bagažinę. 220/90.  
Tel. 8 699 47 057. Rokiškis
• 2002 m. Opel Zafira ratlankius su 
padangomis. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 606 14 217. Rokiškis
• VW Golf 4 dalimis. Daug gerų 
dalių, variklio užvesti nebandėme, 
visi elektriniai langai, kėbulas 
pažeistas (stogas). Kaina 350 Eur. 
Tel. 8 629 15 449. Rokiškis
• 2002 m. Opel Zafira dalimis. 2, l, 
DTI. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• 2005 m. Opel Meriva dalimis. 1,3 
l, DTI, 55 kW.  Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• Audi A4 dalimis. Benzinas, 1,8 l. 
Tel. 8 629 45 390. Rokiškis
• Ratus. R15, 195/65. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 682 58 004.  
Rokiškis
• Mašininį dujų balioną su 
galiojančia patikra. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Lietus ratlankius su padangomis. 
R16, BMW originalas, ratlankiai 
kaip nauji. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• 2003 m. Ford Galaxy. 1,9 l, 85 
kW. Dalimis. Tel. 8 655 08 291. 
Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• Audi A4 ratus su padangomis. 
R15. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 662 27 088. Rokiškis
• Audi A4. 1999 m., 1,9 l, TDI, 81 
kW, juoda. Dalimis, viskas yra.  
Tel. 8 693 41 868. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Arklines roges, geros būklės. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 628 47 947. 
Kupiškis
• Traktorių T-40AM (1988 m., 
kaina 1550 Eur); Mažai naudotą 
lenkišką purkštuvą (kaina 370 
Eur.); Nenaudotus galinius ratus 
(13,6x38R). Traktorinės priekabos 
dokumentus. T-25 dalimis. Tel. 8 
607 48 852. Rokiškis
• JUMZ (6AL) 1985 m. 
Transportinis, TA iki 2022-03-12. 
Maža kabina. Kaina 1650 Eur. Tel. 
8 654 61 869. Rokiškis
• JUMZ (6KL) 1986 m. 
Transportinis, TA iki 2022-03-12. 
Didelė kabina. Kaina 2200 Eur. Tel. 
8 654 61 869. Rokiškis
• MTZ-50 dokumentus, plūgą, 
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01:15 Privatus detektyvas Nikis 
Larsonas
02:55 Volkeris, Teksaso reindžeris 
04:25 Alchemija. VDU karta
04:55 RETROSPEKTYVA

06:25 Strėlė
07:25 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Nepataisomi 
09:35 Ekstrasensai tiria
10:35 Kobra 11 
11:35 Kondoras
12:35 Nusivylusios namų 

šeimininkės 
13:35 Mano virtuvė geriausia
14:55 Nepataisomi
16:00 Ekstrasensai tiria
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 
18:30 Strėlė 
19:30 Kondoras 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Neramumai Bronkse
22:50 Akivaizdus ir tikras pavojus
01:35 Būk ekstremalas
02:25 Nusivylusios namų 
šeimininkės

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

12:15 Tiek žinių
12:30 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
13:00 Nauja diena
14:00 „Paslaptys“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Alfa taškas
17:00 Laikykitės ten
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19:30 Alfa taškas
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Paslaptys“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:30 „Reali mistika“ 
01:30 „Paslaptys“ 
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:20 Laikykitės ten
04:00 Alfa taškas
04:25 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
04:45 „Reali mistika“ 
05:30 Nauja diena
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11 05:05 Tarnauti ir ginti
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:00 Alpių detektyvai
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Premjera. Tarnauti 
ir ginti
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Stilius
13:00 Daiktų istorijos
14:00 Žinios
16:30 Kūrybingumo 
mokykla
16:45 Seselė Beti
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Vartotojų kontrolė
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas

22:55 93-iasis reisas
00:50 Gimtadienio noras
02:15 Istorijos detektyvai
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Beatos virtuvė
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Tarnauti ir ginti

06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 
06:55 Elena iš Avaloro 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Farai 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Palaužti sparnai
12:00 Tikroji žvaigždė 
13:00 Parduotas gyvenimas 
14:45 Kenoloto
14:47 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 

16:30 TV Pagalba 
17:55 Namų idėja su IKEA 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Sparnai
21:15 Solo. Žvaigždžių karų 
istorija
22:18 Solo. Žvaigždžių karų 
istorija
00:05 Viktoras Frankenšteinas
02:10 Organų vagys
04:00 Henrio nusikaltimas

06:30 Iš širdies į širdį 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
10:00 Kalnietis 
11:00 Pakvaišusi porelė 
11:35 Rimti reikalai 3 
12:10 Būrėja 
13:30 Turtuolė varguolė 
14:30 Našlaitės 
15:30 Juodvarnis 
16:30 Labas vakaras, Lietuva

18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Neįmanoma misija. Atpildo 
diena
23:55 Noras
01:35 Vidinis miestas
03:35 9/11
05:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:25 Strėlė 
07:25 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Nepataisomi 
09:35 Ekstrasensai tiria 
10:35 Kobra 11 
11:35 Kondoras 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės 
13:35 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Nepataisomi 
16:00 Ekstrasensai tiria 
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 

18:30 Strėlė 
19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Operacija "Kardžuvė"
23:35 Neramumai Bronkse
01:20 Būk ekstremalas 
02:10 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05:30 Nauja diena
06:30 Alfa taškas
07:00 Laikykitės ten
08:00 „Netikėtas teisingumas“ 
09:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu”
09:30 Skonio reikalas
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11:00 „Reali mistika“ 
12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių
12:30 „Brangioji, aš perskambinsiu” 
13:00 Nauja diena
14:00 „Paslaptys“ 
15:00 „Reali mistika“ 

16:00 Reporteris
16:30 Pagaliau savaitgalis
17:00 Laikykitės ten
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19:30 Nauja diena
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Paslaptys“ 
22:30 Reporteris
23:00 „Bušido ringas“. 
Tarptautinis turnyras „BUSHIDO 
KOK 2020"
23:30 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
00:30 „Reali mistika“ 
01:30 „Paslaptys“ 
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:20 Laikykitės ten
04:00 „Bušido ringas“. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
04:25 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
04:45 „Reali mistika“ 
05:35 Pagaliau savaitgalis

Kviečia į Algimanto Šiukštos fotografijų parodą Aleksandravėlėje
Rugpjūčio 29 d. Aleksan-

dravėlės kultūros namuose 
atidaryta Algimanto Šiukš-
tos - kraštiečio, gyvenančio 
Vilniuje, fotografijų paroda 
„Purslai ir metūgiai“.

Vilniuje ši paroda veikė 
Adomo Mickevičiaus biblio-
tekoje birželio – liepos mėn. 
sandūroje, lydima viktorinos, 
įsimintinų susitikimų, muziki-
nių akcentų. Aleksandravėlės 
kultūros namuose paroda, pa-
pildyta  kraštiečių portretais ir 
veiks iki rugsėjo 12 d. 

Parodos atidaryme dalyva-
vo gražus būrys aleksandra-
vėliečių, svečių iš Vilniaus ir 
Rokiškio. Parodos autorius 
Algimantas Šiukšta (gim. 

1956 m., diplomuotas miški-
ninkas, rekreacinės statybos 
profesionalas praktikas) at-
skleidė fotografavimo -  šio 

nuo vaikystės puoselėjamo 
savo pomėgio, motyvus ir pri-
statė daugiau kaip iš 5 tūkstan-
čių nuotraukų parodai atrink-

tų, kiek daugiau nei pusšimčio 
nuotraukų tematiką. Autoriui į 
talką atėjo abiejų parodų  kon-
cepcijos autorė dr. Ina Dagytė 
Mituzienė, supažindinusi ne 
tik su parodos idėja, bet ir  su 
Algimanto gyvenimu, darbais 
ir pomėgiais.

Parodos pristatyme da-
lyvavo architektas Alvydas 
Mituzas, su kuriuo Algiman-
tas Šiukšta bendradarbiau-
ja jau ne vieną dešimtmetį 
– taip gimė garsusis Lajų 
takas, Merkinės, Veisiejų ir 
kiti bokštai, sutvarkyta daug 
piliakalnių, tarp jų - ežerais 
apjuostas Ladakalnis, par-
kų ir miestų aikščių, skverų. 
Parodos stenduose – krašto-
vaizdžio tvarkyme aktyviai 

dalyvaujantys žmonės, verti 
dėmesio, pažinimo – ne tik 
architektai, bet objektų užsa-
kovai, partneriai.

Mūsų akiai labai miela 
pažvelgti į nuotraukose už-
fiksuotus šio krašto žmonių 
veidus. Įdomu pamatyti, kiek 
ne tik veiklų, bet ir pomėgių 
gali turėti žmogus. Šiuo atve-
ju galima vardinti keliavimą, 
žvejybą, bitininkystę, sodi-
ninkystę, nekalbant jau apie 
pasidalinimą riedutininko 
džiaugsmu ar gana egzotišku 
pomėgiu kiekvienais metais į 
stiklainį “pagauti” ir uždaryti 
gurkšnį tos vasaros oro.

Parodos pavadinimas 
„Purslai ir metūgiai“ nėra atsi-
tiktinis. Be idėjos vektoriaus, 

geranoriškos ir kryptingos 
energijos purslo nėra darbų ir 
veiksmų metūgių.

Parodą  aplankė jau daug 
aleksandravėliečių, giminių, 
pažįstamų. Dažnas iš jos išėjo 
nešinas gražiu ir informatyviu 
A. Šiukštos parodos lanks-
tinuku (autorė. dr. I. Dagytė 
Mituzienė).

KVIEČIAME APSILAN-
KYTI – PARODA VEIKS IKI 
RUGSĖJO 12 D. 

 Parodos 
Aleksandravėlėje kuratorės:

Vita Jonėnienė 
(Aleksandravėlės 
kultūros namai)

Genovaitė Šajaukienė 
(Aleksandravėlės kaimo 

bendruomenė)
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kultivatorių ir kt. detales. Grūdų 
malūną. Statinę ant ratų gyvuliams 
girdyti. Senovines stogo čerpes. 
Tel. 8 625 69 078. Rokiškis
• Kverneland plūgą, 3 korpusų. 

Rėmas keturkampis. Yra cilindras 
išplatinimui. Kaina 1300 Eur.  
Tel. 8 688 80 186. Rokiškis
• Važiuojantį DT-75. Kaina 1700 
Eur. Tel. 8 628 56 657. 

 Rokiškis
• MTZ priekinį varomą tiltą su 
naujomis padangomis. Kaina 1300 
Eur. Tel. 8 628 56 657.  
Rokiškis

• Lenkišką, dvivagę bulvių 
kasamąją. Techniškai tvarkinga, 
paruošta darbui. Kaina 850 Eur. 
Tel. 8 685 86 305.  
Rokiškis

LAISVALAIKIS

Paveldo veislė – Lenny and Graces Kentucky Heirloom – 
apie tai, ką verta saugoti

Ankstyvą pavasarį pas 
vieną Ukrainos kolekcionie-
rių užtikau ištisą veislių lo-
byną. Katalogas įspūdingas: 
po kelis tūkstančius europi-
etiškų ir amerikietiškų veis-
lių, ir dar apie porą tūks-
tančių rusiškų. Sukandus 
dantis „prasinešiau“ per ka-
talogą. Trijuose laiškuose iš 
Ukrainos atkeliavo daugiau 
nei 250 veislių sėklos. Viena 
iš jų – paveldinė Lenny and 
Graces Kentucky Heirloom.

Kas yra ir 
kas nėra paveldas
Pastaruoju metu Lietuvos 

pomidorų augintojai imasi 
gaivinti senąsias veisles. To-
kias, kuriomis sovietmečiu 
pomidorų augintojos dalinosi 
sėklomis. Įvairių tų „veislių“ 
galima rasti. Juolab, kad ir 
jų pavadinimai neišliko. Mat 
gavus pomidorą ar kelias sė-
kliukes, sunku atsekti, kas tai 
per veislė. Todėl ir išliko jos 

kodiniais pavadinimais. Aš ir 
pati jau turiu prikaupusi tokių 
sėklų, kurios yra tikrai veisli-
nės, bet pavadinimai arba su-
simaišė, arba buvo pamiršti. 
Ir mano kolekcijoje jau yra 
„Juodupės mėlynieji“ ir „Kai-
mynės ilganosiai“. O jei jais 
pasidalinti, tai tokiais pavadi-
nimais ir ims keliauti per pa-
saulį. Taip ir atsiranda visokie 
„Giedorių rožiniai“. 

Aš veislių kolekcionavimu 
užsiimu tik porą metų, taigi, 
nesu didelė šios srities speci-
alistė. Tačiau ir Lietuvoje, ir 
užsienyje pripažintos pomi-
dorų augintojos, pavyzdžiui, 
Vi Koros slapyvardžiu prisi-
statanti kolekcionierė aiškiai 
apibrėžia, kas yra paveldas. 
Ji pateikia pomidorų ekspertų 
Craigas LeHoullier ir Carolyn 
Male apibrėžimą, kas yra pa-
veldas: „Paveldėjimas - pavel-
du paprastai laikoma veislė, 
kuri dėl savo vertingų savybių 
buvo perduodama per kelias 

šeimos kartas“. Išskiriami ir 
keturi smulkesni paveldinių 
veislių porūšiai: tai komerci-
nės, iki 1940 m. atviro apdul-
kinimo būdu sukurtos veislės, 
natūralaus kryžminimo būdu 
sukurtos ir kelias kartas savo 
savybes išlaikiusios veislės, 
ir pan. Tik tokios veislės gali 
prie pavadinimo pridėti žodį 
Heirloom.

Kodėl tai yra svarbu? Nes 
pomidorų veislių išvedimas 
– ganėtinai ilgas, žinių ir pa-
sišventimo reikalaujantis pro-
cesas. Sėklos taip pat kainuoja 
nepigiai, todėl ir pirkėjai neturi 
būti apgaudinėjami, kad ne-
pirktų katės maiše. Mat iš se-
nųjų, paveldo veislių tikimasi 
puikaus, išraiškingo skonio, 
atsparumo tam tikroms ligoms. 

Paveldo šaltinis – JAV
Gana daug paveldo veislių 

atkeliauja iš JAV, mat ten po-
midorų auginimas yra ganėti-
nai populiari veikla. Daugelis 

kolekcionierių ieško įdomių 
paveldinių veislių, perduoda-
mų šeimose iš kartos į kartą. 
Tokių senovinių veislių pati-
kra itin mėgsta užsiimti amišų 
bendruomenės. Ir ne tik jos. 
Įdomu tai, kad per JAV į Lie-
tuvą sugrįžo dvi lietuviškosios 
paveldo veislės „Lithuanian“ 
ir „Lithuanian crested pink“. 

Taigi, paveldo veisles susi-
gundžiau išbandyti ir aš. Vie-
na iš jų – gražuolis Lenny and 
Graces Kentucky Heirloom. 
Ir neapsirikau. Tai išties puiki 
veislė. Ji išsaugojo senosioms 
veislėms būdingą atsparumą 
nepalankioms aplinkos sąly-
goms. Ir dera ji puikiai. Štai 
ant vienos kekės po tris va 
tokius, po daugiau nei 300 g 
sveriančius gražuolius.

Šie pomidorai – Adamsų 
šeimos iš rytinio Kentukio pa-
veldas, sėklos, keliaujančios 
iš rankų į rankas. Kaip veislė, 
imta platinti apie 1993-uosius.

Į 10 psl. 
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Rugsėjo 8-oji, 
antradienis, 
37 savaitė

Iki Naujųjų liko 114 dienų
Šilinė (Švč. Mergelės Marijos 

gimimo diena)
Vytauto Didžiojo karūnavimo 

ir Padėkos už Lietuvos 
nepriklausomybės ir laisvės 

apgynimą diena
Tarptautinė raštingumo diena
Tarptautinė kineziterapeuto 

diena
Saulė teka 6.38 val., 
leidžiasi 19.55 val. 

Dienos ilgumas 13.17 val. 
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Adriana, Adrijonas, Daumantė, 

Gražina, Klementina, Marė, Marija, 
Vytautas.

Rytoj:  Arginta, Argintas, Argintė, 
Darius, Pobiltas, Pobiltė, Pogilas, 

Pogilė, Ramutė, Ramutis, Sergijus.
Poryt:  Girmantė, Konstancija, 
Mikalojus, Salva, Salvas, Salvija, 
Salvinija, Tautgirdas, Tautgirdė..

Dienos citata
„Niekas iš žmogaus neatima 
tiek daug jėgų, kiek pavojaus 

baimė“
 (E. Hemingvėjus).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1157 m. gimė Anglijos 
karalius Ričardas I Liūtaširdis. 
1189 metais tapęs karaliumi, 
jis kartu su Prancūzijos kara-
liumi Pilypu II surengė kry-
žiaus žygį į šventąją žemę, o 
pakeliui užgrobė Kiprą.

1565 m. ispanas Don Pe-
dras Menendesas de Avilesas 
dabartinėje Floridoje įkūrė 
pirmąją Amerikos žemyne 
katalikų koloniją.

1760 m. per Septynerių 
metų karą britų pajėgos prie 
Monrealio sumušė prancūzų 
armiją. Tai privertė prancūzus 
sudėti ginklus visoje Kanadoje, 
ir ši šalis perėjo į britų rankas.

1943 m. JAV generolas 
Dvaitas Eizenhaueris paskel-
bė apie Italijos besąlygišką 
kapituliaciją Antrajame pa-
sauliniame kare.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1514 m. mūšis tarp Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės ir 
Rusijos kariuomenių ties Orša 
baigėsi lietuvių pergale.

Post 
scriptum

Irklu jūrų neperplauksi.

LAISVALAIKIS Pomidorų mišrainė su krekeriais
Ingredientai: 
• 100 g sūrių krekerių
• 2-3 skiltelės česnako 
• 50 g kietojo  sūrio
• 4 pomidorai
• 4 valgomieji šaukštai
majonezo
• 1 valgomasis šaukštas
smulkintų krapų.
Gaminimas: Ppomidorus su-
pjaustykite kubeliais. Sūrį su-
tarkuokite. Česnaką smulkiai 
supjaustykite ir sumaišykite su 
majonezu. Dėkite į dubenėlius 

pomidorų kubelius, pabarstykite dosniai sūriu, ant viršaus sudėliokite sūrius kreke-
rius.Užtepkite majonezu ir pabarstykite smulkintais krapais. Skanaukite! Galima pa-
puošti baziliko lapeliais bei vyšniniais pomidorais, bet tai nėra būtina.

Paveldo veislė – Lenny and Graces Kentucky Heirloom – 
apie tai, ką verta saugoti

Iš 9 psl. 
Tai indeterminantiniai po-

midorai, vidutinio ankstyvu-
mo, JAV pirmąjį derlių duo-
dantys maždaug 82-ąją dieną 
po kilpelės pasirodymo (tai 
būtų labai ankstyvi pomido-
rai), bet mūsų klimato sąly-
gomis pirmuosius vaisius ga-
lima tikėtis skanauti maždaug 
nuo 100-110 dienų. 

Apskritai, pagal šiuos me-
tus spręsti sunku, nes pomi-
dorai dėl vėsių orų sunoko 
keliomis savaitėmis vėliau.

Šie pomidorai labiau tinka 
auginti šiltnamyje. Čia jie už-
auga iki 2 m aukščio. Auga-
las formuojamas 2-3 stiebais. 
Vaisiai stambūs: maždaug 
400-700 g.

Žiūrėdama veislės aprašus, 
nustebau dėl kainos: už 20 
sėkliukių prašoma 3,95 JAV 
dolerio. Tai maždaug atitiktų 
kainą, už kurią parduodamos 

mūsų augintojų užaugintų po-
midorų sėklos: 10 sėklų pake-
lis, priklausomai nuo to, kas 
jas pardavinėja, gali kainuoti 
apie 1,5-3 Eur. 

Auksinis gražuolis
Iš pradžių buvau šventai 

įsitikinusi, kad tai vadinamų-
jų baltųjų pomidorų veislė: 
pradėję nokti pomidorai buvo 
vos vos gelsvi. Tokius ir nu-
skyniau. 

Vieną, prisipažinsiu, tokį 
ir suvalgėm. Tada skonis pa-
sirodėl labai malonus, švel-
nus, švelniai saldokas. Toks 
labai tiktų tiems, kurie dėl 
padidėjusio skrandžio rūgš-
tingumo negali valgyti rūgš-
tesnių pomidorų. 

Tačiau dėl kitų straipsnių 
gausos kelioms dienoms ati-
dėjau apžvalgos rašymą. Ir 
apžvalgai paliktas iš švelniai 
balkšvo, pomidoras virto gra-

žiai auksiniu. 
Skonis irgi šiek tiek pasi-

keitė: liko toks pat švelnus, 
tik kiek išraiškingesnis, tur-
tingesnis. Toks, kokio ieš-
koma auginant paveldines 
veisles. Toks „tikras“ pomi-
doras: kvapnus, sultingas, 
gardus. 

Pomidoras didelis, mėsin-
gas. Odelė nors plona, bet ga-
nėtinai tvirta. Taigi, ruošiant 
konservus, teks ją nulupti. 
Sėklų daug, jos nemažos, iš-
sidėstę pomidoro pakraščiuo-
se. Vidus mėsingas, sultingas. 

Dydis optimalus salo-
toms: vieno tikrai užteks 
dviems-keturioms porcijoms. 
Puikiai atrodo lėkštėje, pato-
gus transportuoti, netęžta. 

Ar auginsiu kitąmet? Žino-
ma. Nes jau išėmiau ir padė-
jau raugti sėklas.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Dėl gyvūnų laikymo Kretingos, Širvintų ir Tauragės 
rajonuose tarnyba pradėjo tyrimus

Valstybinė maisto ir ve-
terinarijos tarnyba pradėjo 
tyrimus dėl gyvūnų laikymo 
sąlygų Kretingos, Širvintų 
ir Tauragės rajonuose. 

„Visais šiais atvejais pra-
dėtas patikrinimas. Tyrimas 
prasideda patikrinimu, o to-
liau priklausys nuo to, ko-
kia bus surinkta medžiaga“, 
– BNS sakė Gyvūnų sveika-
tingumo ir gerovės skyriaus 
patarėjas Giedrius Blekaitis.

Jo teigimu, iš galimai ne-
legalių gyvūnų veisyklų Kre-
tingos ir Tauragės rajonuose 
globos įstaigoms perduotos 
kelios dešimtys šuniukų.

„Iš Kretingos rajono 25 
šuniukai perduoti į „Nuarą“, 
o Tauragės rajone 10 šuniu-
kų globą perėmė kita globos 
organizacija“, – teigė Maisto 
ir veterinarijos tarnybos at-
stovas.

Jis taip pat pridūrė, kad se-
kmadienio pavakarę kolegos 
dirba Širvintų rajone.

„Vyksta patikrinimas, ko-
legos vietoje vertina aplinky-

bes. Ten yra didelis ūkis, kur 
laikomi ne tik šunys“, – kal-
bėjo G. Blekaitis.

Maisto ir veterinarijos 
tarnybos atstovas pabrėžė, 
kad šiuo atveju svarbiausiais 
žmonių sąmoningumas – jei-
gu nebūtų paklausos nelega-
liai auginamiems gyvūnams, 
nebūtų ir nelegalių veisyklų.

„Žmonės nepirktų, tai ne-
būtų ir nelegalių veisyklų, – 
teigė G. Blekaitis.

„Blogiausia, kad atsiranda 
žmonių, kurie nori įsigyti to-
kius gyvūnus. Veislinis gyvū-
nas yra brangus, bet kam tada 
pirkti gyvūną iš tokių sąlygų? 
Juk yra globos namai, kur ti-

krai yra nereikalingų gyvūnų, 
kurių kažkas atsisakė“, – pri-
dūrė jis.

Jis stebėjosi, kodėl anks-
čiau tarnybai nebuvo pra-
nešta apie tokius atvejus, nes 
veikla greičiausiai buvo vyk-
doma ne vienerius metus.

„Žmonės gyvena visiš-
kai šalia. Gal kaimynai ir 
įtarė kokią veiklą, nes vis 
tiek šunų laikymas – juk ten 
ne vienas ir ne dešimt šunų 
buvo, bet mūsų institucija 
anksčiau nebuvo gavusi jokio 
pranešimo“, – sakė tarnybos 
atstovas.

Gyvūnų sveikatingumo ir 
gerovės skyriaus patarėjas 
Giedrius Blekaitis taip pat 
priminė, kad už pažeidimus, 
administracine tvarka, nu-
matytas įspėjimas, galima 
piniginė bauda, gyvūnų kon-
fiskavimas.

Baudžiamasis kodeksas 
už žiaurų elgesį su gyvūnais 
numato viešuosius darbus, 
baudą, areštą arba laisvės atė-
mimą iki vienerių metų.

BNS inform.

Rinkoje daugėja nesaugių žaislų 
iš Kinijos

Rinkoje kasmet daugėja 
nesaugių žaislų iš Kinijos, 
teigia Vartotojų teisių ap-
saugos tarnyba. Pirmąjį 
šių metų pusmetį tarnyba 
nustatė 29 nesaugius pro-
duktus, iš kurių didžioji 
dalis pagaminta Kinijoje.

„Deja, bet pavojingų žais-
lų rinkoje kiekvienais metais 
nustatome daugiau, lyginant 
su kitomis prekių grupėmis“, 
– pranešime sakė tarnybos 
direktorė Neringa Ulbaitė.

Pavojų sveikatai kėlė leis-
tinas ribas žaislų sudėtyje 
viršijančios švino ir kadmio 
koncentracijos, ftalatų kie-
kis, saugos reikalavimų nea-
titinkančios žaislų konstruk-
cijos. Tarnybos teigimu,19 iš 
29 pavojingų produktų buvo 
pagaminti Kinijoje.

Iš viso per pirmąjį šių 
metų pusmetį tarnyba atliko 
daugiau nei 2,5 tūkst. įvairių 

gaminių patikrinimų, iš jų 
beveik 35 proc. buvo nusta-
tyti pažeidimai.

Daugiausiai patikrinimų 
(65 proc.) atlikta mažme-
ninės prekybos įmonėse, iš 
kurių 32 proc. nustatyti pa-
žeidimai – nepateikta būtina 
informacija lietuvių kalba ar 
kitų privalomų dokumentų 
nebuvimas, ženklinimo pa-
žeidimai. 

Didmeninę prekybą vyk-
dančių įmonių veiklą tarny-
ba tikrino 331 kartą, iš kurių 
44 proc. buvo nustatyti  pa-
žeidimai. Taip pat patikrinta 
318 elektroninių parduotu-
vių iš kurių beveik 50 proc. 
– su pažeidimais, jie dau-
giausiai susiję su netinkamu 
informacijos pateikimu.

Už pažeidimus įmonėms 
taikyti įspėjimai, baudos, 
kai kurie produktai uždrausti 
tiekti į rinką.

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

AVINAS. Dau-
giausia laiko už-
ims namų ūkio 
ir šeimos reikalų 

tvarkymas. Savaitės pradžia 
bus sėkminga: padarysite ne-
mažai seniai planuotų darbų. 
Visgi trečiadienį ir ketvirta-
dienį ims kenkti nemalonūs 
žmonės. Penktadienį nema-
lonumai baigsis, o savaitgalis 
džiugins puikiomis naujie-
nomis, ypač meilės fronte. 
Jau turintiesiems savo antrąją 
pusę, penktadienį, šeštadienį 
ir sekmadienį reiktų skirti bū-
tent jai. 

JAUTIS. Fi-
nansų sfera bus 
svarbiausia. Tik ne 
viskas čia lengva 

bei paprasta. Verta investuo-
ti laiką ir lėšas į mokymus, 
naujas žinias, vertingos in-
formacijos įgijimą. Pirmojoje 
savaitės pusėje neužsidarykite 
namie: megzkite pažintis, flir-
tuokite, skirkite pasimatymus. 
Jei turite šeimą, kurkite joje 
ramybės ir harmonijos atmos-
ferą. Patartina užsiimti ben-
dromis veiklomis, aplankyti 
tėvus. 

D V Y N I A I . 
Apskritai savai-
tė bus sėkminga, 
tačiau bus junta-

mi nedideli nemalonumai bei 
trukdžiai. Smulkūs nesklan-
dumai paveiks pasitikėjimą 
jūsų jėgomis. Nesijaudinkite, 
nemažai bėdų išsispręs savai-
me. Kitoms spręsti teks aukoti 
brangų resursą – laiką. Arba 
skirti pinigų, apgaubti dėme-
siu. Tačiau pastangos pasi-
teisins: tarsi iš niekur pabirs 
pinigai arba aplankys didelė 
sėkmė santykiuose su antrąja 
puse. 

VĖŽYS. Nors 
atlaidumas – ne 
stiprioji jūsų pusė, 
tačiau šią savaitę 

teks jo mokytis. Teks atleisti 
skriaudas, paleisti nuoskau-
das. Jei to nedarysite, ginčuo-
se su antrąja puse bei draugais 
tik eikvosite laiką ir nervus. 
Jei nuoskaudas paliksite pra-
eičiai, reikalai klostysis len-
gvai. Būkite atsargūs priim-
dami svarbius sprendimus. Tą 
geriausia daryti trečiadienį, 
ketvirtadienį arba savaitgalį. 

Astrologinė prognozė savaitei 
LIŪTAS. Turė-

site tris svarbiau-
sias veiklos sritis: 
santykius su an-

trąja puse, šeima bei draugais. 
Būkite atviresni, lankykite 
tėvus, daugiau laiko skirkite 
vaikams. Savaitei besibaigiant 
pasikvieskite svečių. Venki-
te vienatvės ir melancholi-
jos. Nes jus supantys žmonės 
įkvėps energijos, kūrybišku-
mo, naudingų idėjų. Ir darbo 
aplinkoje sėkmė jus lydės. 
Ypač seksis kūrybinių profe-
sijų žmonėms ir tiems, kurie 
daug laiko skiria bendravimui 
su klientais.

M E R G E L Ė . 
Apgaulingas lai-
kas: daugybė da-
lykų atrodys ki-

taip, nei yra iš tiesų. Labiau 
pasitikėkite savo intuicija: ji 
nurodys tinkamiausius spren-
dimus. Atminkite, kad šią 
savaitę aplinkinių veiksmai 
neatspindės jų tikrųjų ketini-
mų. Neapsigaukite. Būkite at-
sargūs, pasirašydami svarbius 
dokumentus, įsigydami dides-
nius pirkinius, ypač antradie-
nį. Vėliau reikalai klostysis 
palankiau.

S VA R S T Y -
KLĖS. Ryški ir 
dinamiška savaitė. 
Kad nepervargtu-

mėte, atsakingiau planuokite 
savo laiką. Ir jokiu būdu neda-
rykite kelių darbų vienu metu.
Būkite nuoseklūs, ramūs ir at-
sakingi. Laimės tie, kurie mo-
kės laukti. Jei meilės reikalai 
tik prasideda, būkite tvirtesni 
ir atkaklesni. O jei santykiai 
jau įsibėgėjo, pažvelkite į vei-
drodį ir paklauskite, ar esate 
pakankamai geras savo an-
trajai pusei. Mažiau ginčyki-
tės su ja ir nekritikuokite dėl 
smulkmenų. Pats laikas imtis 
bendros veiklos. Taip daug 
nuveiksite, ir pamiršite anks-
tesnes problemas.

S K O R P I O -
NAS. Tų, kuriems 
šią savaitę katas-
trofiškai nesiseks 

finansų srityje, bus ir šio žen-
klo atstovai. Būkite atsargūs, 
pasirašydami su pinigais susi-
jusius dokumentus, taupykite 
namuose, nepirkite nebūtinų 
daiktų. Darbe neužkraukite 

savo darbų ir užduočių ki-
tiems. Geriau patys rūpinkitės 
savo pareigomis. Meilės sfe-
roje –garantuota sėkmė: lau-
kite flirto, malonių staigmenų.

ŠAULYS. Me-
tas atsikratyti 
šlamšto namuose 
bei mintyse. Tvar-

kykite namus, savo darbo 
vietą. Atsikratykite ir infoma-
cinio triukšmo: ištrinkite ne-
reikalingus laiškus, senus po-
kalbius. Susitvarkę pajusite, 
kaip auga jūsų energija ir gy-
vybingumas. Išnaudokite tai 
kūrybingai. Energijos atsargas 
pildykite sportu, vaikščiojimu 
gamtoje, sekite savo sveikatą 
ir mitybą.

OŽIARAGIS. 
Darbas ir pinigai – 
nuo seno pamėgtos 
temos. Šįkart nuo 

pat savaitės pradžios darbo 
procesas bus įtemptas, reika-
laus daug dėmesio ir pastangų. 
Nekreipkite dėmesio į baimę 
ir dvejones – joms dabar nėra 
laiko, spręskite čia ir dabar. 
Jei meilė ir ne svarbiausia, tai 
nereiškia, kad galite ją apleis-
ti. Net jei ir labai trūksta laiko, 
tikrai rasite minutėlę išrinkti 
mielą dovaną, pasakyti kelis 
meilius žodžius.

VA N D E N I S . 
Savaitės pradžioje 
tiesiog nesiseks. 
Palankus metas 

tik nuo trečiadienio. Jį skir-
kite meilei, romantikai bei 
namams. O darbiniuose rei-
kaluose vis dar bus sudėtinga 
tikėtis sėkmės, nebent būsite 
labai atidūs ir atsakingi. Iš-
plėskite draugų ratą, savaitga-
lį arba patys eikite į svečius, 
arba juos kvieskite pas save.

ŽUVYS. Labai 
dinamiškas me-
tas. Nepasiduokite 
azartui, nerizi-

kuokite. Susitelkite patiems 
svarbiausiems reikalams. 
Išlaikykite sveiką protą: jei 
nervinsities, viską sugadin-
site. Savaitgalį užtemdysite 
barniais ir santykių su šeima 
aiškinimaisi. Jei su artimai-
siais nesusitarsite, neužsispir-
kite, nesilaikykite įsikabinęs 
nagais ir dantimis savo nuo-
monės. Būkite diplomatiški ir 
pagarbūs artimiesiems.

PRO MEMORIA

Kamajų seniūnija:
ZOFIJA DIDŽGALVIENĖ 1927-04-07 – 2020-08-29
BRONIUS GRIŽINAUSKAS 1962-05-30 – 2020-09-02
VYTAUTAS VAITKEVIČIUS 1954-01-20 – 2020-09-02
Pandėlio seniūnija:
PETRAS KALADĖ 1952-02-25 - 2020-09-02
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Rukloje tarnybą pradėjo daugiau 
nei pusė tūkstančio šauktinių

Rukloje nuolatinę priva-
lomąją pradinę karo tarny-
bą pradėjo apie pusę tūks-
tančio šauktinių.

Lietuvos kariuomenės 
atstovas majoras Gintautas 
Ciunis informavo BNS, kad 
450 šauktinių tarnaus Kuni-
gaikščio Vaidoto mechani-
zuotajame pėstininkų batali-
one.

Dar 70 šauktinių tarnybą 
atliks Mechanizuotosios pės-
tininkų brigados „Geležinis 
Vilkas“ vadovybės kuopose.

Anot G. Ciunio, tai – an-
tras šiemet toks didelis karių 
šaukimas.

Rugpjūčio pradžioje apie 
pusę tūkstančio šauktinių 
priėmė Kęstučio batalionas 
Tauragėje, rugsėjo pabaigoje 
apie tiek pat bus pašaukta į 

Butigeidžio dragūnų batalio-
ną Klaipėdoje.

Kartu su šauktiniais Ru-
kloje šiemet jau bus pašaukta 
1430 šauktinių, planuojama 
pašaukti dar 2170.

Nuolatinė privalomoji 
pradinė karo tarnyba atnau-
jinta 2015 metų pavasarį, re-
aguojant į Rusijos veiksmus 
Ukrainoje.

BNS inform.

Į laisvę paleidžiami du Lietuvos 
zoologijos sode užauginti didieji apuokai

Kauno rajone į laisvę iš 
adaptacinio voljero buvo 
paleisti du Lietuvos zoo-
logijos sode užauginti di-
džiųjų apuokų jaunikliai.

Kaip pranešė zoologijos 

sodas, tai pirmas kartas, kai 
sodo specialistai į gamtą pa-
leis ne tik pačių užaugintus, 
bet ir adaptuotus didžiųjų 
apuokų jauniklius.

Nuo 2011 metų, kai buvo 
pradėtas vykdyti lūšių ir di-

džiųjų apuokų veisimo ne-
laisvėje projektas, Lietuvos 
zoologijos sodas išaugino 
16 apuokų jauniklių, tačiau 
anksčiau juos adaptuodavo 
projekto partneriai.

BNS inform.
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Rugsėjo 8  d. Naktį 9

Dieną 17
PV,  
6-12 m/s

Rugsėjo 9 d. Naktį 11
Dieną 19

V,
5-10 m/s

Rugsėjo 10 d. Naktį 14
Dieną 17

V, 
7-15 m/s
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– prokuroras“ meškų, pasirodo, 
neveikia“.

***
Naujieji rusai medžioja. 

Atvažiavo savo visureigiais, tik 
išlipo, šautuvus pasiėmė, staiga 
pro juos pralėkė ožka. Vienas 
nespėjo šauti, o kitas nešovė. 
Tas, kuris nespėjo šauti, klausia 
draugo:

– Tu ko į tą ožką nešovei?
– Pagalvojau, kad gali būti 

naminė.
– Baik tu, miške visi padarai 

laukiniai.
Po kiek laiko pasigirsta 

traškesys, antrasis šauna, 
riksmas, pataikė. Pirmasis 
klausia:

– Ką nušovei?
– Panašu, kad laukinę 

moterį.
***
Vyriškumas – menas bijoti, 

to neparodant.
***
– Laba diena, atėjau į darbo 

pokalbį.
– Puiku, ar jūs turite 

patirties?
– Žinoma. Tai 58-asis mano 

darbo pokalbis.
***
Aukštaitis klausia dzūko:
– Kas tai per valgis – 

švilpikai?
– Kažokie virtinukai. Juos 

suvalkiečiai mėgsta.
– Pavaišino?
– Nea, papasakojo.
***
Santuoka – tai sąjunga 

dviejų žmonių, kurių vienas 
niekaip neįsimena datų, kurių 

nepamiršta kitas.
***
Kiekviena tikra moteris 

labiau už naują suknelę nori tik 
vieno – įlįsti į senąją.

***
– Girdėjai, kokią karjerą 

padarė Petras? Nuo pačios 
apačios iki viršaus!

– Kaip tai?
– Iš batų valytojo 

persikvalifikavo kirpėju.
***
– Mama, kodėl broliuką 

gandras atnešė, o mane 
kopūstuose radote?

– Nes gandras tave pametė.
***
Vienas ponas restorane 

visada padavėjui duodavo 
dosnių arbatpinigių. Tačiau 
kartą prie jo staliuko atėjo kitas 
padavėjas. Ponas klausia:

– O kur ankstesnysis?
– Jis jus man kortomis 

pralošė, pone.
***
Mažylis nenori miegoti. 

Žmona klausia vyro:
– Gal man jam lopšinę 

padainuoti?
– Gal tu pirma gražiuoju jį 

užmigdyti pabandyk.
***
Kaimyninės šalies 

prezidento klausia:
– Ką veiksite, kai 

nebebūsite prezidentu?
– Ką aš žinau. Pradžiai 

karste gulėsiu.
***
Norėjau atidėti pinigų 

senatvei. Nepavyko. Dabar 
teks atidėti senatvę. 

Tėvas maudo vaiką:
– Matai, tėvelis irgi gali 

tave išmaudyti, o sakei, kad be 
mamos prapulsime!

– Taip, bet mama prieš 
maudydama visada nuaudavo 
batukus...

***
Narkomanas girtuokliui:
– Gimęs šliaužioti, dink iš 

pakilimo tako!
***
– Brangusis, ką tu darai?
– Santuokos liudijimą 

skaitau...
– O kam?
– Ieškau galiojimo laiko...
***
– Kiek programuotojų 

komandų reikia, kad nudažytų 
tvorą?

Orų prognozė rugsėjo 8-10 d.

– Trijų. Pirma paruošia 
tvoros demo-versiją, antra 
nudažo tvorą, o trečia taiso 
antros klaidas ir perdažo tvorą 
iš naujo.

***
Šiandien nugirdau kaip 

mano sekretorė kalbėdama 
telefonu pasakojo, jog ją kažkas 
persekioja. Man atrodo, jog jai 
vaidenasi. Aš kiekvieną vakarą 
ją seku ir niekada nemačiau, jog 
ją kažkas persekiotų.

***
Grįžta įkaušęs vyrukas 

namo. Kieme iš būdos išlenda 
šuo ir pradeda ant jo loti.

– Užčiaupk nasrus, Tuzikai! 
Jei pabus žmona, kur tu 
nakvosi?

***

Girtas traktorininkas 
padidino pasėlių plotą maždaug 
puse kaimo.

***
– Maryte, tekėk už manęs!
– Kodėl gi ne? Ne.
***
Būti tėvu – tai įtikinamai 

barti vaiką už tai, ko pats 
nesugebėjai išmokti prieš 
kokius 25-erius metus.

***
Vampyrai, kurie nusprendė 

užsiimti žemės ūkiu, išvedė 
aviliuose laikomų uodų veislę, 
kuri po lašelį jiems neša kraują.

***
Ukrainiečiai ir baltarusiai 

– pačios kultūringiausios 
tautos. Ne veltui jų svajonė 
– pasižiūrėti baletą „Gulbių 

ežeras“ visais Rusijos 
propagandiniais kanalais.

***
Garažiuko meistras netyčia 

pakliuvo po mašina ir ją pataisė.
***
Mažylis su močiute nuėjo 

į violončelininko koncertą. Po 
valandos vaikas klausia:

– Močiut, o kai šitas dėdė 
supjaustys tą savo dėžę, mes 
eisim namo?

***
Vienas bičiulis guodžiasi 

kitam:
– Teisybę bankai sako, kad 

neatskleistume PIN kodo. Nes 
taip ir prarandi pinigus...

– Tai kam tu savo PIN kodą 
pasakei?

– Žmonai.
***
Statė socializmą su žmogišku 

veidu. Jūs tik pažiūrėkit į tą 
įžūlų kreivą snukį.

***
Per laidotuves taip gyrė 

velionį, kad vargšė našlė du kartus 
patikrino karstą, kas jame guli.

***
Mergina vaikinui:
– Jei mane pabučiuosi, aš 

amžiams būsiu tavo!
– Ačiū, kad perspėjai.
***
Biologijos pamoka. 

Mokytoja klausia:
– Kaip dauginasi ežiai?
Petriukas:
– Labai labai atsargiai.
***
Rusija, Šiaurė. Naujųjų 

rusų medžioklė. Įrašas vieno 
dienoraštyje: „Frazė „Mano tėtis 

8-699-606608-699-60660

DIENOS BBQ! DIENOS BBQ! 

Staliukų rezervacija bei  užsakymai į namus tel.
Darbo dienomis 11-15 val.Darbo dienomis 11-15 val.

BUITINĖ TECHNIKA

• Seną, bet veikiančią skalbimo 
mašiną Gorenje. Tel. 8 614 19 157. 
Rokiškis
• Naują dujinę viryklę.  

Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Dviejų kaitviečių elektrinę viryklę 
su orkaite. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 672 36 117. Rokiškis
• Siuvimo mašiną.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis

• 600 l talpos pieno šaldiklį.  
Tel. 8 618 56 671. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Tik pasimatuotą striukę. 
Atsisiųsta iš UK, bet per maža. 

Originali, No Fear gamintojo, 
S dydžio, rudeninė, su dvigubu 
užtrauktuku. Kaina 14 Eur.  
Tel. 8 675 14 084.  
Rokiškis
• Tvarkingas, originalias, C13 (31 
dydžio), tamsiai mėlynos spalvos 
Crocs basutes. Kaina 5 Eur. 
 Tel. 8 675 14 084.  
Rokiškis
• Geros būklės 32 dydžio, pilkus 
Reebok sportbačius. Kaina 8 Eur. 
Tel. 8 675 14 084.  
Rokiškis
• Geros būklės, tamsiai mėlyną 
striukę. Rankovė 45,5 cm, ties 
pečiais 31 cm, ilgis iš nugaros 53 
cm. Kaina 11 Eur.  
Tel. 8 675 14 084.  
Rokiškis


