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Avarija rajono ligoninės aikštelėje įplieskė skandalą. 
Už vairo sėdėjusi galimai neblaivi gydytoja 
taip važiavo... iš darbo?

Policijos suvestinėse 
pasirodė žinutė: „2021 m. 
liepos 8 d., apie 7.48 val., 
Rokiškyje, V. Lašo g., au-
tomobilių stovėjimo aikš-
telėje, moteris (g. 1978 m.) 
vairuodama automobilį 
„VW“ ir važiuodama atbu-
line eiga atsitrenkė į aikš-
telėje stovėjusį automobilį 
„TOYOTA“, po eismo įvy-
kio, iš eismo įvykio vietos 
pasišalino. Tą pačią die-
ną, 8.46 val. neblaivi (2,40 
prom.) moteris surasta na-
muose“. Šis eismo įvykis 
kelia rimtų įtarimų, kad 
rajono ligoninėje galimai 
budėjo neblaivi gydytoja. 
Nes avariją ji padarė ligo-
ninės kieme, išvažiuodama 
po budėjimo. Pasikalbėti 
apie šį įvykį liepos 12-ąją 
rajono meras Ramūnas 
Godeliauskas pakvietė ra-
jono ligoninės direktorę 
Ramunę Markevičienę.

Nebe pirmas kartas?
Signalų dėl rajono ligoni-

nės Anestezijos ir reanimaci-
jos skyriuje dirbančios gydy-
tojos galimo girtumo darbo 
vietoje rajono savivaldybė 
gauna jau ne pirmą kartą. Me-
ras R. Godeliauskas paaiški-
no, kad jau pernai, karantino 
metu jis sulaukė ligoninės 
paciento artimųjų skambučio 
dėl galimai neblaivios gydy-
tojos. „Tąkart buvo iškviesta 
policija. Įtarimai pasitvirtino. 
Gydytoja darbo vietoje išties 
buvo neblaivi. Ji buvo atleis-
ta iš darbo“, – sakė meras. Ir 
pridūrė, kad patyliukais po 
kurio laiko ji buvo priimta 
dirbti vėl.

„Apie tai, kad ta gydytoja 
vėl dirba rajono ligoninėje, 
aš nežinojau iki tol, kol atė-
jo žinia apie šį eismo įvykį. 
Nedelsdamas susisiekiau su 

rajono ligoninės direktore ir 
pakviečiau ją susitikti, kad 
paaiškintų situaciją“, – sakė 
rajono meras. „Rokiškio Si-
rena“ primena, kad rajono sa-
vivaldybė yra šios ligoninės 
steigėja.

Rajono mero pozicija aiš-
ki: neblaivių medikų darbo 
vietoje apskritai negali būti.

Kuo buvo motyvuotas gy-
dytojos grąžinimas į darbą? 
„Rajono ligoninės direktorė 
paaiškino, kad ši gydytoja 
turi priklausomybę. Ji nuo jos 
gydėsi. Priimdama į darbą at-
gal, ligoninės administracija 
sakė, kad ėmėsi priemonių, 
jog ji būtų blaivi darbo vie-
toje, kažkaip kontroliavo“, – 
sakė rajono meras.

Jis sakė gavęs paaiškini-
mą, kad gydytoja aikštelėje 
avariją sukėlė išvažiuodama 
namo po budėjimo.

Ar galima teigti, kad visgi 
nesukontroliavo ir gydytoja 
buvo galimai neblaivi darbo 
vietoje? „Kategoriškai teigti 
sunku: jos girtumas patikrin-
tas praėjus maždaug valan-
dai po eismo įvykio. Visgi 
sveikas protas leidžia daryti 
prielaidą, kad iki 2,4 promi-
lės žmogus per valandą prisi-
gerti nelabai galėtų“, – sakė 
meras.

„Rokiškio Sirena“ prime-
na: šalies teisės aktai teigia, 
kad nušalinti neblaivų dar-
buotoją nuo darbo yra darb-
davio pareiga. To nepadarius, 
Valstybinė darbo inspekci-
ja gali bausti tiek neblaivų 
darbuotoją, tiek ir darbdavį. 
O buvimas neblaiviu darbo 
vietoje yra šiurkštus darbo 
drausmės pažeidimas. Vals-
tybinė darbo inspekcija savo 
tinklalapyje teigia: „Pasi-
rodymas neblaiviam ar ap-
svaigusiam nuo narkotinių, 
toksinių ar psichotropinių 

medžiagų darbo metu darbo 
vietoje, išskyrus atvejus, kai 
tokį apsvaigimą sukėlė pro-
fesinių pareigų vykdymas, 
laikomas šiurkščiu darbuo-
tojo darbo pareigų pažeidimu 
(Darbo kodekso 58 straipsnio 
3 dalies 2 punktas). Padarius 
darbuotojui šiurkštų darbo 
pareigų pažeidimą, darbda-
vys turi teisę nutraukti darbo 
sutartį dėl darbuotojo kaltės. 
(Darbo kodekso 58 straipsnio 
2 dalies 1 punktas). Darbuo-
tojas privalo atlyginti visą 
žalą, kai žala padaryta ne-
blaivaus ar apsvaigusio nuo 
narkotinių, toksinių ar psi-
chotropinių medžiagų dar-
buotojo (Darbo kodekso 154 
straipsnio 3 punktas)“.

Kai klausimai 
iškalbingesni 
už atsakymus...
Prašydami paaiškinti si-

tuaciją, „Rokiškio Sirena“ 
kreipėsi į rajono ligoninės 
administraciją. Žurnalisto 
pareiga ir darbas yra klaus-
ti, kaip toks įvykis apskritai 
įmanomas.  Kelti klausimą 
dėl gydytojos neblaivumo 
darbo vietoje leidžia paprasta 
prielaida: eismo įvykis buvo 
techninė avarija, tad jei vai-
ruotojas blaivus, o automo-
bilis draustas, kokia prasmė, 
užuot tiesiog užpildžius eis-
mo įvyko deklaraciją, aps-
kritai rizikuoti ir pasišalinti 
iš įvykio vietos? Pateikėme 
tokius klausimus:

„Ar tiesa, kad ši gydytoja 
darbo vietoje jau anksčiau 
buvo rasta neblaivi, ir ji vėl 
buvo priimta į darbą?“

„Kodėl ligoninė vėl ryžosi 
gydytojai suteikti antrą šansą, 
nors girtumas darbo vietoje – 
šiurkštus darbo drausmės pa-
žeidimas?“

„Darbdavio pareiga nu-

šalinti neblaivų darbuotoją. 
Be to, įvykus nelaimei, tai 
nedraudiminis įvykis, be to, 
pagal Darbo kodeksą darbuo-
tojas privalo atlyginti visą 
žalą, padarytą tokiu elgesiu. 
Ar ligoninės administracija 
nebijojo rizikuoti priimdama 
vėl žmogų, kuris jau kartą 
pagautas neblaivus darbo vie-
toje?“

„Kadangi gydytoja avariją 
padarė įstaigos, kurioje dirba, 
aikštelėje ir pabėgo iš įvykio 
vietos, tikėtina, kad ji vaira-
vo neblaivi. Jei į darbą būtų 
atėjusi blaivi ir tokia likusi 
darbo vietoje, akivaizdu, kad 
ji negalėjo per valandą prisi-
gerti iki 2,4 promilės. Net jei 
į darbą ji būtų atėjusi išgėru-
si, akivaizdu, kad budėjimo 
metu būtų išsiblaiviusi. La-
biausiai tikėtina, kad ji gėrė 
darbo vietoje. Kaip apskrita 
tai įmanoma?“

„Kaip kiti gydytojai, kitas 
medicinos personalas nepa-
stebėjo žmogaus, kuris buvo, 
galimai, vidutinio girtumo?“

„Kokia drausminė nuo-
bauda laukia gydytojos?“

Į juos gavome šiuos ligo-
ninės teisininkės Eglės Gudo-
nienės parengtus atsakymus:

„1. Autoįvykis įvyko 2021 
m. liepos 8 d. ligoninės te-
ritorijoje, bet ne darbuotojų 
darbo vietoje ir ne darbuotojų 
darbo metu.

2. Kadangi dėl minėto 
įvykio vyksta ikiteisminis 
tyrimas policijoje, detalesnės 
informacijos, susijusios su 
incidentu, pateikti negalime.

3. Gydytoja šiuo metu li-
goninėje nebedirba.

4. Kadangi Jūsų pateiktos 
prielaidos ir teiginiai yra ne-
pagrįsti, todėl ligoninė pla-
čiau jų nekomentuos“.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Kol kas rajone – 6 šimtukai
Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) paskelbė lietuvių 

kalbos ir literatūros, matematikos, chemijos bei informa-
cinių technologijų egzaminų rezultatus. Kaip sekėsi Rokiš-
kio rajono kandidatams? Pristatome visus iki šiol gautus 
rezultatus.

Lietuvių kalba ir literatūra. Iš 161 laikiusiojo egzamino 
neišlaikė 13 kandidatų (8%). Rajone yra 2 šimtukai – Rokiš-
kio J. Tumo-Vaižganto gimnazijoje bei Pandėlio gimnazijoje.

Matematika. Iš 170 laikiusiųjų egzamino neišlaikė 40 
kandidatų (24%). Rajone yra 1 šimtukas – Rokiškio J. Tu-
mo-Vaižganto gimnazijoje.

Informacinės technologijos. Iš 16 laikiusiųjų egzamino 
neišlaikė 2 kandidatai (13%). Rajone yra 3 šimtukai – visi Ro-
kiškio J. Tumo-Vaižganto gimnazijoje.

Chemija. Iš 21 laikiusiojo egzamino neišlaikė 3 kandidatai 
(14%). Šimtukų rajone nėra.

Biologija. Iš 65 laikiusiųjų egzamino neišlaikė 3 kandidatai 
(4%). Šimtukų rajone nėra.

Geografija. Iš 26 laikiusiųjų egzaminą išlaikė visi. Šimtu-
kų rajone nėra.

Likusiųjų egzaminų rezultatai bus paskelbti iki liepos 23 d.
Augustinas SIMONAITIS

Kavoliškyje verda darbai: kyla greičiui riboti skirti kalneliai
Kavoliškio Vilties ir Meli-

oratorių gatvėse verda dar-
bai – įrenginėjami greičio 
ribojimui skirti kalneliai, ku-
rių dėka pasak Rokiškio kai-
miškosios seniūnijos seniūnės 
Dalios Janulienės, gyventojai 
taps saugesni gatvėse.

Vilties gatvėje kalneliai, 
pasak seniūnės, rengiami pa-
gal projektą. Ten jų reikia, nes 
norėdami toliau važiuoti ar 
eiti jiems skirtu takeliu, pės-
tieji bei dviratininkai turi per-
eiti gatvę. 

Melioratorių gatvėje kal-
nelių, seniūnės teigimu, prašė 
patys gyventojai. Jų motyvas – 
taip bus saugiau per gatvę eiti 
gyvenvietės mokyklinukams 
ir darželinukams. Gyventojų 

pageidavimą palaikė ir rajono 
Saugaus eismo komisija.

D. Janulienė akcentavo, 

kad abiejose gatvėse kalneliai 
svarbu ir dėl to, kad pėstieji 
galės saugiau pasiekti autobu-

sų stoteles.
Lina DŪDAITĖ-

KRALIKIENĖ

Per parą sulaikyti 
du neblaivūs vairuotojai

Liepos 15 d. policijos pareigūnams įkliuvo du neblai-
vūs vairuotojai.

12.06 val., Rokiškio r., Pakriaunių k., kelyje Daugpi-
lis-Rokiškis-Panevėžys, 4.300 km., neblaivus (1.81 prom.) 
vyras (g. 1961 m.) vairuodamas automobilį „VW“ nepasi-
rinko saugaus greičio ir sankryžoje sukdamas į kairę nuva-
žiavo nuo kelio. 

Tą pačią dieną apie 20.20 val. Rokiškio r., Obelių mstl., 
neblaivus (1,88 prom.), neturėdamas teisės vairuoti vy-
ras (g. 1970 m.) vairavo, neįregistruotas nustatyta tvarka, 
neapdraustas civilinės atsakomybės draudimu automobilį 
„CITROEN“.

Panevėžio VPK inform.

1000 eurų išmetė 
tarsi į balą – nei traktoriaus,
nei paspirtuko

Į internetinių sukčių 
pinkles patekę du rokiš-
kėnai neteko 1000 eurų. 
Nukentėjusieji pagalbos į 
policiją kreipėsi tą pačią 
dieną, tačiau tai tik suta-
pimas, nes abu atvejai ne-
susiję.

Rokiškio rajone gyve-
nantis 43 metų vyras prieš 
savaitę rado internete skel-
bimą apie parduodamą trak-
torių-žoliapjovę.

Tokios naujos technikos 
be kelių tūkstančių eurų ne-
įsigysi, tačiau ir naudotas 
kainuoja per tūkstantį eurų. 
Kaip vėliau pareigūnams 
nurodė nukentėjusysis, už 
pirkinį buvo suderėta 900 

eurų. Į pardavėjo banko 
sąskaitą jis pervedė kone 
visą sumą – 800 eurų.

Vyrai sutarė, kad trak-
torius bus atvežtas pirkėjui 
tiesiai į namus, tačiau sutar-
tą dieną jis nieko nesulau-
kė. Pardavėjas nebeatsilie-
pė telefonu.

200 eurų prarado ir elek-
trinį paspirtuką įsigyti keti-
nęs jaunas rokiškėnas.

Dar prieš dvi savaites 
radęs skelbimą apie par-
duodamą paspirtuką jis 
pervedė pinigus pardavėjui, 
tačiau liko it musę kandęs – 
prekės negavo, o pardavė-
jas pradingo tarsi skradžiai 
žemę.

Lrytas.lt inform.

Liepos 18-ąją, apie 20.53 val. Bendrajame pagalbos 
centre gautas pranešimas apie gaisrą Vilkolių kaime gautas 
20.53 val. gautas pranešimas apie Vilkolių kaime (Pandėlio 
sen.) degantį durpyną. Į įvykio vietą išsiųstos Rokiškio ir 
Kupiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgos.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Užsidegė durpynas
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Gita ir Viktoras Kolosovai: kurdami šeimą įsitikinkite, 
kad abu esate to paties obuolio puselės

Dar viena šeima, ku-
rią kartu su Rokiškio Šei-
mų taryba jums pristato 
„Rokiškio Sirena“ – tai 
obeliečiai Gita ir Viktoras 
Kolosovai, užauginę tris 
aktyvius vaikus ir patys už-
siimantys įvairiausia ben-
druomeniška veikla. Pati 
Gita – Obelių garbės pilie-
tė, tautodailininkė ir visuo-
menininkė – dalinosi savo 
šeimos gyvenimo užkuli-
siais: nuo bendrų užsiėmi-
mų su namiškiais iki kie-
kvieno asmeninės veiklos, 
kuri nori nenori įtraukia ir 
kitus šeimos narius.

– Ką jums reiškia žodis – 
šeima? Ar turite kokį recep-
tą laimingiems namams?

– Kartu su vyru ilgai svars-
tėme ir galiausiai priėjome 
prie bendro nutarimo: šeimo-
je svarbiausia veikimas kartu 
ta pačia kryptimi – kaip ko-
mandoje. Kiekvienas šeimoje 
atlieka tam tikras funkcijas, 
atneša į ją savo indėlį ir kartu 
dirba dėl visų gerovės, visai 
kaip sporte. O receptas labai 
paprastas: visi šeimos nariai 
turi daug bendrauti tarpusa-
vyje, domėtis vieni kitais, su-
rasti laiko išklausyti ir atliepti 
kito poreikius. Juk kiekvienas 
nori būti išgirstas, ir jei ne 
šeimoje, tai kur kitur?

– Kas svarbu jūsų šei-
mai? Kokias vertybes laiko-
te pagrindinėmis?

– Viena iš svarbiausių 
vertybių – tai palaikymas. 
Nesvarbu kokioje situacijo-
je – sprendžiant įvairias pro-
blemas, užsiimant mėgstama 

veikla, sportuojant ar net 
leidžiant laiką atskirai, rei-
kia palaikyti vienas kitą, nes 
palaikymas kuria bendrystę 
ir pasitikėjimą savo šeima. 
Kaip jau minėjau, ne mažiau 
reikalingas ir bendravimas 
tarpusavyje bei laiko leidimas 
kartu, taip pat visokeriopa pa-
galba ne tik nutikus nelaimei, 
bet ir kasdienėje veikloje, kur 
pagalbos prisireikia tikrai 
dažnai. Visi aiškiai žinome 
savo šeimos vertybes ir sten-
giamės jas puoselėti kasdien, 
nelaukdami ypatingos pro-
gos: ištiesti pagalbos ranką ar 
parodyti dėmesį svarbu nuo-
lat, ne tik tada, kada prašoma.

– Esate aktyvi visuome-
nininkė, tautodailininkė, 

pedagogė, su vyru užaugi-
note tris sėkmingus vaikus, 
o kur dar įvairios meno 
parodos, jūsų vedami edu-
kaciniai užsiėmimai. Iš kur 
semiatės įkvėpimo? Kaip 
viską spėjate?

– Vadovaujuosi posakiu, 
jog visiems yra duotos tos pa-
čios 24 valandos, nei vienas 
neturime valanda daugiau ar 
mažiau. O kaip šios valandos 
bus išnaudotos, priklauso nuo 
mūsų pačių išsikeltų tikslų ir 
laiko paskirstymo. Kai kažko 
labai norisi, laiko tam būtinai 
surasi, svarbiausia, kad prio-
ritetai gyvenime būtų sudė-
lioti teisingai.

Įkvėpimas ateina netikė-
tais momentais – laiko tikrai 

neleidžiu sėdėdama ir mąsty-
dama apie naujus karpinius 
ar kitus meninius projektus. 
Idėjos į galvą šauna staiga, 
įvairiausiose situacijose, o 
jas įgyvendinti stengiuosi 
tam palankiu metu. Esu labai 
laiminga, jog kartu su šeima 
gyvename santarvėje ir ramy-
bėje, kadangi jei gyvenčiau 
rūpesčių ir konfliktų kupino-
je aplinkoje, kūrybai nebūtų 
nei laiko, nei įkvėpimo – jis 
pas mane randasi iš taikos ir 
harmonijos su šeima ir pačia 
savimi.

– Kaip leidžiate savo lais-
vą laiką? Kokių turite ben-
drų veiklų?

– Galiu tik pasidžiaugti, 
jog visi mūsų šeimoje – be 

galo veiklūs ir užsiėmę, to-
dėl ir bendro laisvalaikio 
turime nemažai. Vaikai nuo 
mažumės lankė muzikos 
mokyklą, vėliau šalia dar 
atsirado sportas, ir šiandien 
užimantis didelę dalį mūsų 
visų kasdienybės: sten-
giamės važiuoti palaikyti 
vaikų į kiekvienas varžy-
bas, nes mūsiškiai užsiima 
įvairiausiomis sporto šako-
mis – krepšiniu, tinkliniu, 
dviračių sportu, bėgimu ir 
dziudo. Jauniausioji dukra 
turi polinkį į menus, todėl 
kartu praleidžiame daugiau 
laiko prie karpinių, įvai-
rių projektų ir pasiruošimo 
parodoms. Tamsius rudens 
vakarus leidžiame su krū-
va stalo žaidimų, o gerus 
orus išnaudojame kaip tik 
pavyksta: mėgstame akty-
vų laisvalaikį, todėl dažnai 
keliaujame su palapinėmis, 
leidžiame laiką gamtoje ir 
šalia vandens telkinių. Vyras 
užsiima bitininkyste, su sū-
numi žvejoja, kartu grybau-
jame ir uogaujame – veiklos 
mums niekada netrūksta, o 
kai nori, gali suspėti viską.

– Kaip elgiatės, kuomet 
susiduriate su iššūkiais? 
Kaip namuose sprendžiate 
sunkumus, konfliktus?

– Atvirai sakant, net ne-
žinau, ar mūsų šeimoje yra 
buvę itin didelių konfliktų 
– visuomet viską išspren-
džiame besikalbėdami, o jei 
dėl persidirbimo ar nuovar-
gio kada ir pasitaiko ginčų, 
kitą dieną pasikalbėjus jokių 
nuoskaudų nebelieka. Per 
daugelį metų kartu praėjus 

įvairiausius sunkius išgyveni-
mus, o ypač po susidūrimo su 
sunkiomis ligomis, netekti-
mis supranti, jog tas kiekvie-
nam audžiamas gyvenimo 
siūlas bet kada gali suplonėti 
ar net nutrūkti, ir brangi pasi-
daro kiekviena akimirka, pra-
leista su artimiausiais žmo-
nėmis. Konfliktai ir barniai 
niekur nenuveda, o kalbantis 
ir visai išnyksta. Su sunku-
mais gyvendami susiduriame 
kiekvienas, tačiau jei neturi 
jokių paslapčių nuo artimųjų, 
esi atviras su šeima ir pačiu 
savimi, dedi pastangas puo-
selėjant bendrystę, viskas 
išsisprendžia daug greičiau 
ir paprasčiau, nei iš pradžių 
galėjo pasirodyti.

– Ko palinkėtumėte vi-
soms šeimoms ar tiems, ku-
rie dar tik planuoja tokią 
kurti?

– Jaunystėje kurdami šei-
mas visi esame tokie naivūs: 
negalvojame, kas tai yra 
šeima ir kaip ji gali atrodyti 
– mus veda jausmai ir emoci-
jos, o naivumas dažnai nugali 
šaltą protą. Palinkėti norėčiau 
labai obelietiškai: kurdami 
šeimą įsitikinkite, kad abu 
tikrai esate to paties obuolio 
puselės. Vėliau, jau gyvenant 
bendrą gyvenimą, kiekvie-
nam poroje reikia nueiti savo 
kelią, kuris gali ir skirtis nuo 
partnerio pasirinkimų. O visų 
svarbiausia – nepamirški-
te mylėti vienas kito ir, visų 
svarbiausia, santykiuose būti 
savimi.

– Dėkoju už jūsų laiką.
Evelina 

JASIULIONYTĖ

AUGALAI

• Ekologiškai užaugintus, naminius 
pomidorus po 3 Eur už kg.  
Tel. 8 675 38 370. Rokiškis

BALDAI

• Labai geros būklės baldų 

komplektą. Viso ilgis 270 cm, 
plotis 40 cm. Baldai kokybiški. 
Pasiimti patiems. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 610 83 118. Rokiškis
• Antčiužinius: 90x200 cm - 5 Eur, 
140x200 cm - 8 Eur, 180x200 cm - 
10 Eur. Tel. 8 689 18 368.  
Rokiškis
• Geros būklės jaunuolio baldų 

komplektą. Kaina 95 Eur.  
Tel. 8 698 02 601. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju maniežinę lovytę. 
Nesusilanksto. Tel. 8 612 47 934. 
Rokiškis
• Sportinį vežimėlį.  
Tel. 8 600 10 097. Rokiškis

Eksportuotų prekių kainos per metus augo 8,3 proc.,
importuotų – išaugo 11,5 proc.

Lietuvos eksportuotų 
prekių kainos gegužę, pa-
lyginti su 2020-ųjų geguže, 
padidėjo 8,3 proc., o im-
portuotų prekių – augo 11,5 
proc.

Per mėnesį (gegužę, pa-
lyginti su balandžiu) ekspor-
tuotų prekių kainos padidėjo 
0,7 proc., importuotų prekių 
– išaugo 1,1 proc., pranešė 
Statistikos departamentas. 

Per mėnesį iš eksportuotų 
prekių labiausiai – 24,8 proc. 

– brango elektra. Gyvi gyvū-
nai ir gyvūniniai produktai 
pabrango 9,2 proc., kiti plie-
no pirminio apdirbimo ga-
miniai – 5,8 proc., bet atpigo 
žuvys ir kiti žuvininkystės 
produktai – 9,8 proc., bendro-
sios paskirties mašinos – 5,9, 
ryšio įranga – 5,8 proc.

Iš importuotų prekių dau-
giausia – 19,4 proc. – pabran-
go gamtinės dujos. Konstruk-
ciniai metaliniai gaminiai 
brango 4,6 proc., tomo ketus 
ir plienas bei ferolydiniai – 4 

proc., bet atpigo žemės ūkio 
vienmečiai augalai – 3,6 
proc., žemės ir miškų ūkio 
technika – 2,7, gyvi gyvūnai 
ir gyvūniniai produktai – 2,5 
proc.

Per metus iš euro zonos 
importuotų prekių kainos pa-
didėjo 3,7 proc., ne iš euro 
zonos – pakilo 19 proc. Per 
mėnesį iš euro zonos impor-
tuotų prekių kainos padidėjo 
0,2 proc., ne iš euro zonos – 
augo 1,8 proc.

BNS inform.

Statybos darbų per penkis mėnesius atlikta 1,7 proc. daugiau
Lietuvos statybos įmonės vi-

daus rinkoje per šių metų sau-
sio-gegužės mėnesius atliko 1,2 
mlrd. eurų vertės darbų – pa-
lyginamosiomis kainomis 1,7 
proc. daugiau nei per atitinka-
mą 2020-ųjų laikotarpį.

Pastatų statybos darbų šiemet 
atlikta 4,9 proc. daugiau,  inži-
nerinių statinių statybos darbų 

− 3,1 proc. mažiau. Tik gyve-
namųjų pastatų statybos darbų 
apimtys išaugo 16,5 proc., tuo 
metu negyvenamųjų pastatų su-
menko 1,3 proc., pranešė Statis-
tikos departamentas

Gegužę šalyje atlikta statybos 
darbų už 305,8 mln. eurų – pa-
lyginamosiomis kainomis 2,8 
proc. mažiau nei balandžio mė-
nesį, tačiau 8,9 proc. daugiau nei 

prieš metus.
Negyvenamųjų pastatų staty-

bos darbų šių metų gegužę atlikta 
už 99,8 mln. eurų – 10,7 proc. dau-
giau nei 2020 metų gegužės mėne-
sį, gyvenamųjų pastatų statybos 
darbų – už 65,9 mln. eurų, arba 
35,3 proc. daugiau, inžinerinių 
statinių statybos darbų – už 140,1 
mln. eurų, arba 0,4 proc. mažiau.

BNS inform.
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Iš Rokiškio kilęs krepšininkas Robertas Keliačius žais Prancūzijoje
Iš Rokiškio kilęs krepši-

ninkas Robertas Keliačius 
pasirašė sutartį su Prancū-
zijos komanda „La Revoire 
Challes Basket“. Prieš jam 
išvykstant žaisti į Prancūzi-
ją pakvietėme jį interviu.

– Kur ir kada prasidėjo 
tavo kelionė krepšinyje?

– Viskas prasidėjo Rokiš-
kyje, kai mokiausi dar pir-
moje klasėje ir tėvai užrašė 
į krepšinio būrelį. Antroje ar 
trečioje klasėje truputi mė-
čiausi, metus lankiau ledo 
ritulį, bet po to viskas stojo į 
savas vėžes ir krepšinį Rokiš-
kyje žaidžiau iki 11-os klasės. 
Iš tikrųjų Rokiškyje turėjom 
neblogą trenerį. Mus trenira-
vo Vitalijus Jocys, dabartinis 
Rokiškio baseino direktorius. 
Būrely turėjom ir stovyklas ir 
kitus dalykus. Kaip vaikų ly-
goj buvo tikrai gerai.

– Kada supratai, kad 
būsi profesionalas?

– Kai mokiausi 11-oj kla-
sėj. Tuo metu ir duomenys 
buvo geri, pradėjau išsiskirt 
savo ūgiu. Nes iš pradžių 
nebuvo taip, kad išsiskirčiau 
iš kitų. Nebuvau geriausias 
žaidėjas, buvau tarp viduti-

niokų ir tuo metu galvojau, 
kad krepšinis bus tik hobis. 
Bet, vieną vasarą nuvažia-
vau į bandomąją Vilniaus 
krepšinio mokyklos stovyklą 
ir mane pakvietė prisijungti 
prie jos komandos. Išvažiuo-
ti iš Rokiškio buvo sunkus 
sprendimas – nauja aplin-
ka, klasiokai, draugai. Teko 
visiškai išeiti iš komforto 
zonos, bet pagalvojau, kad 
verta. Tada Vilniuje žaidžiau 
Vilniaus krepšinio mokykloje 
ir tuo pačiu žaidžiau regio-
nų krepšinio lygoje Lietuvos 
Ryto antroje komandoje.

– Koks tavo tikslas? Ką 

norėtum pasiekti per savo 
karjerą?

– Man svarbiausia žaisti 
tol, kol krepšinis teiks ma-
lonumą. Aišku, visada norisi 
pasiekti kuo aukščiau, kiek 
leis mano galimybės, bet sa-
kau, man svarbiausia, kad 
žaidimas teiktų malonumą.

– Neseniai pasirašei kon-
traktą su Prancūzijos ko-
manda. Papasakok, kaip 
prie to priėjai?

– Po Vilniaus krepšinio 
mokyklos mane paėmė iš 
Lietuvos Ryto 2-os koman-
dos į aukštesnę lygą, į Vil-
niaus „Perlą“. Ten yra duble-

rinė Vilniaus Ryto komanda 
ir aš ten pražaidžiau 3 metus. 
Po tų 3 metų baigėsi sutartis 
ir mane pakvietė į Palangą, 
Palangos „Kuršius“. Ten žai-
džiau 2 metus. Turiu agen-
tą, kuris man padeda – siūlo 
mane komandom, siunčia 
man pasiūlymus. Ta Prancū-
zijos komanda labai susido-
mėjo, rodė dėmesį ir galvoju 
– reikia pabandyt.

– Kaip vadinasi lyga ir 
komanda, kur žaisi?

– Komanda vadinasi „La 
Ravoire Challes Basket“, o 
lyga – Nationale Masculine 2 
(NM2). Ji yra ketvirta pagal 

stiprumą Prancūzijoje.
– Ko tikiesi iš krepšinio 

Prancūzijoje? Jis gi vistiek 
skiriasi nuo lietuviško.

– Ten taip, krepšinis ski-
riasi. Lietuvoje daugiau visi 
bando per taktikas, tokie 
trenerių žaidimai, labai į rė-
mus būni įstatytas. O ten yra 
laisvas krepšinis. Jis daugiau 
individualus, labiau viskas 
priklauso nuo pačio žaidėjo. 
Ten gali labiau parodyti savo 
individualius sugebėjimus, 
nei Lietuvoj.

Šiaip, krepšinio atžvilgiu 
iš Prancūzijos tikiuosi, kad, 
visų pirma, pritapsiu. Sako, 
atvažiavus į naują komandą 
pirmas žingsnis yra ne kad tu 
kažkokius kalnus nuverstum, 
o visų pirma, pirmas žingsnis 
– kad tu netrukdytum žaidi-
me.

– Iš visos tavo karjeros – 
koks buvo įsimintiniausias 
momentas?

– Buvo toks su Vilniaus 
„Perlu“. Kai vyksta Karaliaus 
Mindaugo taurė, tai žaidžia 
ir jaunimo komandos – Žal-
giris prieš Rytą. Nu aišku, 
Vilnius prieš Kauną, Rytas 
prieš Žalgirį, visada būna 
dviguba motyvacija. Būna ir 

žiūrovų daug daugiau, atro-
do motyvuotas dvigubai esi. 
Kauniečių nemėgsti, kaunie-
čiai tavęs nemėgsta – mušiesi 
toj aikštelėj (juokiasi). Nebe-
atsimenu kuriais metais, bet 
žaidėm Siemens arenoj, buvo 
daug žiūrovų, daug jaudulio, 
bet laimėjom prieš Kauną 
„Ateities“ taurę. Tuo metu 
buvau komandos kapitonas, 
teko taurę kelt į viršų.

– Buvai kapitonas? Čia 
vienintelis kartas, kai juo 
buvai?

– Ne, buvau komandos 
kapitonas ir Palangos „Kur-
šiuose“.

– O koks yra komandos 
kapitono vaidmuo krepši-
nyje?

– Pačiam krepšiny, aikš-
telėj, vaidmuo nėra toks di-
delis, kaip už aikštelės ribų. 
Kapitonas yra labiau rūbinės 
vaidmuo. Turi suvienyti ko-
mandą, komanda turi būti 
kaip vienas kumštis. Reikia 
daug kalbėti su treneriu, turi 
pasakyti, kada žaidėjai yra 
pervargę.

– Ačiū už pokalbį ir sė-
kmės Prancūzijoje!

Augustinas 
SIMONAITIS

Rokiškio futbolo klubas sirgaliams dovanojo užtikrintą pergalę

Rokiškėnai (dryžuota apranga) draskyte draskė varžovų gynybą, O jų vartininkas neturėjo nė akimirkos poilsio.
L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Pasvaliečių vartininkui teliko akimis palydėti kamuolį, kuris trečią kartą atsidūrė jo ginamuose vartuose.

Penktadienio vakarą į Kūno 
kultūros ir sporto centro stadi-
oną rinkosi rokiškėnai aistruo-
liai, pasiilgę futbolo. Lietuvos 
futbolo federacijos III lygai 
prilygintose Panevėžio aps-
krities pirmenybėse Rokiškio 
futbolo klubas iki tol namų 
runngtynėmis sirgalių nelepi-
no. Vieninteles jų sužaidė prieš 
gerą pusantro mėnesio. Taigi, 
rokiškėnams sirgaliams buvo 
proga pamatyti ilgai lauktas 
rungtynes gyvai. Jos žadėjo in-
trigą: Rokiškio futbolo klubas 
pastaruoju metu skina perga-
les. Ir atėję pažiūrėti rungtynių 
nenusivylė: pradžiugino ir ro-
kiškėnų futbolininkų žaidimas, 
ir rungtynių rezultatas. 

Ilgas atsarginių 
suolelis teikė vilčių
Išvarginti kaitros, į rungtynes 

sirgaliai iš pradžių rinkosi negau-
siai. Tačiau likus gerai valandai iki 
susitikimo pradžios, virš stadiono 
ėmė tvenktis debesys, oras paste-
bimai atvėso. Tai pradžiugino ir 
futbolininkus, ir sirgalius: pirmie-
siems nereikėjo kovoti su kaitra, 
antrieji galėjo tikėtis kokybiš-
kesnio, greitesnio futbolo. Vilčių 
tam teikė ir labai ilgas Rokiškio 
futbolo klubo atsarginių žaidėjų 
suolelis. Ant jo: ir patyrę ekipos 
žaidėjai, ir perspektyvus jaunimas. 
Sirgaliai džiaugėsi: taip gausiai 
susirinkusių komandos žaidėjų jie 
jau seniai nematė. 

Saviškiams futbolininkams 
Rokiškio futbolo klubo preziden-
tas ir komandos treneris Erikas 
Gaigalas akcentavo kelis dalykus. 
Pirmiausia, nusiteikti nelengvoms 
rungtynėms su turnyrinės lentelės 

kaimynais – Pasvalio FC koman-
da. Rokiškėnų komandos vadovas 
prognozavo, kad pergalę pasiekti 
pakankamai sudėtinga. Jis akcen-
tavo ir kokybiško žaidimo svarbą, 
susiklausymo būtinybę. 

Nuo pirmųjų minučių 
brendo įvartis
Rokiškėnai futbolininkai sir-

galius pradžiugino, visų pirma, 
pasikeitusia žaidimo koncepcija. 

Jei įprastai ekipa žaisdavo „nuo 
gynybos“, varžovų vartininko 
nervus bandydama kontratako-
mis, tai šįsyk nuo pat rungtynių 
pradžios mūsiškiai dominavo 
aikštėje. Jei porą pirmųjų minu-
čių žaidimas dar buvo apylygis, 
tai netrukus iniciatyvą perėmė 
ir vis pavojingesnes atakas ėmė 
regzti rokiškėnai. Ir jau penktąją 
minutę, po labai gražios atakos 
ir Pasvalio gynėjų klaidos ka-

muolys suspurdėjo jų komandos 
vartų tinkle. Įvartį įmušė Lukas 
Čeikauskas. 

Rokiškėnų sėkmės priežasti-
mi buvo puikus žaidimas aikštės 
viduryje. Kova dėl kiekvieno 
kamuolio, rami, sutelkta gynyba, 
ir pasvaliečių atakos slopo jau 
pačioje užuomazgoje. Dominuo-
dami aikštės viduryje, mūsiškiai 
saugai trumpais tiksliais perdavi-
mais išvesdavo į priekį puolėjus 

L. Čeikauską ir Renatą Giriūną. 
Šis greitas, techniškas žaidėjas 
rungtynėse buvo ypač pastebimas. 
Jo reidai aikštelės kraštu draskyte 
draskė pasvaliečių gynybą. Mū-
siškius jiems beliko arba stabdyti 
pražangomis, arba smūgiuoti ka-
muolius už galinės linijos. 

Progas rokiškėnai kūrė vieną 
po kitos. Ir įpusėjus pirmajam 
kėliniui, vėlgi po puikaus R. Gi-
riūno prasiveržimo, kamuolys 
antrą kartą atsidūrė pasvaliečių 
vartuose. Deja, šįsyk įvartis ne-
buvo įskaitytas: aikštės arbitras 
užfiksavo nuošalę.

Pajuto žaidimo skonį
Antrasis kėlinys klostėsi taip, 

kaip ir pirmasis. Rokiškėnai do-
minavo aikštės viduryje, nestigo 
efektingų prasiveržimų kraštais. 
Atvėsęs oras leido žaisti greitą 
futbolą, o mūsiškiai žaidėjai tuo 
naudojosi, kadangi lenkė var-
žovus greičiu. Akivaizdu, kad 
vėl brendo įvartis. Ir nuojauta 
sirgalių neapgavo: 64-ąją minu-
tę pasižymėjo Vaidas Bulovas. 
Saugi dviejų įvarčių persvara 
rokiškėnų netenkino: 67-ąją mi-
nutę pasižymėjo Matas Lunge-
vičius. Buvo juntama grėsmė, 
kad turėdami saugią trijų įvarčių 
persvarą, rokiškėnai kiek atsipa-
laiduos. Visgi apie antrojo kėlinio 
vidurį nuovargis jau buvo junta-
mas: atakos lėtėjo, o komandos 
lyderiai ant atsarginių suolelio 
sėdo akivaizdžiai pavargę. Tuo 
pasinaudojo pasvaliečiai: 74-ąją 
minutę jie sušvelnino rezultatą 
3:1. Atrodė, kad įkvėpti sėkmės, 
jie puls šturmuoti mūsiškių vartų. 
Tačiau ir pasvaliečiai pavargo, ir 
praleistas įvartis išjudino rokiškė-

nus. Nors rezultatą lyginti reikėjo 
varžovams, tačiau daugiau progų 
turėjo mūsiškiai: ypač graži buvo 
ataka, kai kamuolys po stipraus 
rokiškėno smūgio atsimušė į 
virpstą. Deja, jis nusileido prieš 
vartų liniją.

Taigi, kovingas, gausias įvar-
čių  rungtynes dovanoję Rokiškio 
futbolininkai sulaukė žiūrovų 
pagyrų. Ir patys jie buvo paten-
kinti savo žaidimu: pelnyti ne tik 
svarbūs trys taškai, bet ir sau, ir 
žiūrovams parodyta – ši komanda 
turi puikų potencialą žaisti gražų, 
atakuojantį, rezultatyvų futbolą.

Tikisi daugiau taškų
Po šių rungtynių rokiškėnai 

futbolininkai jau turi 9 taškus, 
surinktus per 5 rungtynes: trejas 
laimėjo, dukart patyrė pralaimė-
jimą. Rokiškėnai iki minimumo 
sumažino atsilikimą nuo Biržų 
„Širvėnos“ komandos, kuri šiuo 
metu trečia. Pirmauja Panevėžio 
„Atomas“, surinkęs 14 taškų, 
antri Dembavos futbolininkai, tu-
rintys 12 taškų. Visos komandos, 
išskyrus mūsiškius ir autsaiderius 
FA „Panevėžys-PRSSG-Ko-
mex“, jau sužaidė visas pirmojo 
rato šešerias rungtynes. Tarpusa-
vio susitikimą mūsiškiai futbo-
lininkai ir ši ekipa turėjo žaisti 
birželio 12-ąją namuose, bet jis 
buvo atidėtas. Sirgaliai tikisi, kad 
jis netrukus bus sužaistas, ir ro-
kiškėnai vėl pradžiugins pergale. 

Apie tai, kad rokiškėnams 
pastaruoju metu sekasi kovoti, 
rodo ir teigiamas įvarčių santy-
kis: įmušta dviem daugiau, nei 
praleista.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Projektas: Obelių miesto 
gyvenamosios vietovės atnaujinimas
Projekto Nr. 08.2.1-CPVA-R-908-51-0009
Projektas finansuojamas iš Europos Regioni-

nės plėtros fondo, LR valstybės biudžeto, Rokiš-
kio rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Projekto vykdytojas:  Rokiškio rajono savivaldy-
bės administracija

Įgyvendinančioji institucija: Viešoji įstaiga Cen-
trinė projektų valdymo agentūra

Projekto veiklų įgyvendinimo metu atlikta:  re-
konstruotas ir naujai paskirčiai pritaikytas pasta-
tas, esantis J. Jablonskio g. 4, Obeliuose, sutvarky-
ta teritorija aplink pastatą,  įrengta lauko pavėsinė, 
pėsčiųjų takas, automobilių stovėjimo aikštelė, 
apšvietimas, mažosios architektūros elementai, 
įsigyti baldai.

Obeliai garsėja įdomiais kultūriniais renginiais, 
atnaujintose patalpose vyks bendruomenės susi-
rinkimai, sportinės, meninės bei kultūrinės veiklos. 
Rekonstruotas pastatas padidins Obelių miesto 
gyventojų socialinį ir ekonominį aktyvumą.

Užs. 1387

Kaip galėtų atrodyti Rokiškio ežero aplinka? 
Vilniaus dailės akademijos studentai pasiūlys jau rudenį

Rokiškyje lankėsi Vil-
niaus dailės akademijos 
Architektūros katedros II 
kurso studentai. Vizito tiks-
las - parengti projektinius 
pasiūlymus Rokiškio eže-
ro pakrantės įveiklinimui. 
Darbo rezultatus tikimasi 
visuomenei pristatyti jau šį 
rudenį.

 
„Rokiškio tvenkinių pa-

krančių sutvarkymu siekiama 
padidinti Rokiškio miesto 
tvenkinių prieigų viešųjų er-
dvių aplinkos patrauklumą, 
vietos gyventojų aktyvumą 
šioje miesto zonoje, prisidėti 
prie palankių sąlygų paslau-
gų sektoriui skatinimo. Tiki-
masi, kad atnaujinta viešoji 
erdvė tvenkinių prieigose pa-
gerins gyvenamąją aplinką, 
prisidės formuojant patrau-
klesnį miesto įvaizdį, paska-
tins renginių organizavimą, 
bendruomenių iniciatyvas, 
padidins gyventojų užimtumą 
bei prisidės prie palankesnių 
sąlygų verslo kūrimuisi ir 
plėtrai“, - teigė su studentais 

bei jų dėstytoju susitikusi 
Rokiškio rajono savivaldybės 
Architektūros ir paveldosau-
gos skyriaus vedėjo pavaduo-
toja Ingrida Trumpaitė. Pirmą 
kartą besilankantiems Rokiš-
kio mieste praktiką atliekan-
tiems studentams didžiausią 
įspūdį paliko Rokiškio dvaro 
ansamblis bei visas kultūros 
paveldas, kuriuo miestas pel-
nytai didžiuojasi.

 Pasak rajono mero Ramū-
no Godeliausko, jau dabar 
prie ežero matomas pagy-

vėjimas ir kur kas didesnis 
gyventojų srautas. „Šią vietą 
pamėgo ir anksti dieną pra-
dedantys miestelėnai ir net 
gyventojai, gyvenantys už-
miestyje, kurie ryte pradeda 
mindami dviračio pedalus, 
rytine mankšta, besimaudy-
dami, bėgiodami ar tiesiog 
ramiai pasivaikščiodami. 
Naujas tiltas ir sutvarkytas 
paplūdimys pritraukė ir gau-
sų būrį vasarojančių vaikų ir 
jaunimo. Todėl manau, kad 
tinkamai išnaudojus ir likusį 

erdvės potencialą, galime pa-
bandyti sukurti puikią infras-
truktūrą, atliepiančią įvairių 
amžiaus grupių gyventojų po-
reikius, galbūt net paskatinti 
privačias iniciatyvas ir inves-
ticijas, pritraukti turistų srau-
tus, skatinant atrasti Rokiškio 
miestą kitokiame amplua, 
nei iki šiol“, - su nekantrumu 
projektinių pasiūlymų laukė 
ir ateitis vizijomis dalinosi 
rajono vadovas.

Rajono savivaldybės
inform.

Patarimai: kaip elgtis
žaibuojant

Žaibas – galinga gamtos jėga, atnešanti daug 
nuostolių gyventojams.

Šiemet dėl žaibo iškrovos šalyje jau kilo 22 gais-
rai. Jų metu sudegė 3 gyvenamieji namai, 6 ūkiniai 
pastatai, 2 apleisti pastatai, sandėlis, 10 gaisrų kilo 
atvirosiose teritorijose. Vien praėjusį trečiadienį 
nuo žaibo iškrovos sudegė 2 ūkiniai pastatai Skuo-
do ir Kupiškio rajonuose. Norėdami išvengti tokių 
nelaimių, atkreipkite dėmesį į šiuos patarimus.

Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento

Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos
inform.

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Grynaveislį tekselių veislės aviną. 
Apie 3 m. Jūžintų k., Rokiškio r. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 614 03 219. 
Rokiškis
• Avis. Tel. 8 631 88 298.  
Rokiškis
• Skubiai, nebrangiai avį su ėriuku 
5 mėn. ir aviną 1,5 mėn.  

Tel. 8 611 23 619. Rokiškis
• Įvairaus amžiaus triušiukus. 
Drugeliai nuo 10 Eur. Mišrūnai nuo 
6 Eur. Perkant daugiau nei vieną, 
galiu atvežti. Obeliai.  
Tel. 8 676 30 362. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Naujus Redmi Note 10. Baltas 
4/64 GB - 150 Eur, žalias 4/128 

GB - 180 Eur. Tel. 8 601 14 335. 
Rokiškis
• Naudotą Samsung Galaxy S7.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Redmi Note 9 su dėžute. 
Nėra usb laido, 48 mp kamera. 
Domina keitimas į Samsung arba 
pardavimas, jei telefonas naujesnis. 
Tel. 8 616 27 809. Rokiškis
• Naudotą metus, rožinės spalvos 

Redmi Note 7, 4 GB. Yra piršto ir 
veido skaitytuvas. Dėžutė yra, nėra 
usb. Nedužęs, neskendęs. Labai 
gera kamera, Dual Sim 48 MB. 
Kaina galutinė 90 Eur.  
Tel. 8 616 27 809.  
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• PS4 Slim. Pultelis, kamera, 11 

žaidimų. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 689 18 368. Rokiškis

KITA

• Dirbtinių žuvyčių akvariumą. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 626 90 489. 
Rokiškis
• Skaldytas lapuočių malkas. 
Kaina 240 Eur. Tel. 8 624 90 330. 
Rokiškis
• Malkos rąsteliais, vežame po 3 m 
ilgio, po 7 m ilgio. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 624 90 330. Rokiškis
• Trupintas klintis ir agrokalkes. 

Paskirtis: neutralizuoja rūgštis, 
apsunkina sunkiųjų metalų 
patekimą į augalinę produkciją. 
Gerina dirvos struktūrą. Pristatome. 
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Camino Lituano: XVII diena
„Rokiškio Sirena“ tęsia straipsnių ciklą „Camino 

Lituano“, kuriame rokiškėnai verslininkai Audronė ir 
Algimantas Šablinskai, dalinasi savo įspūdžiais ir pa-
mąstymais iš 18 dienų trukusio žygio pėsčiomis pili-
grimų keliu po Lietuvą. 

Septynioliktas etapas. Miroslavas - Meteliai
2021 m. gegužės 4 d.
Oras Kelyje, kaip ameri-

kietiški kalneliai: tik vakar 
kovojom su dargana ir var-
vančia nosimi, o šiandien jau 
lepinamės saulutės dėmesiu, 
neprošal jau būtų kremo nuo 
saulės. Galvojau Mirosla-
ve liksiu be antspaudo pase, 
nors niekam jis labai nerei-
kalingas, bet tebūnie, žais-
kim pagal taisykles – užeinu į 
kleboniją: „Anspaudas visada 
po ranka, ant šventoriaus „Pi-
ligrimų bibliotekėlėj“ – pra-
daręs duris linksmai, man vos 
spėjus pasisveikinti, pasakė 
klebonas.

• Gal arbatos? - dar pa-
klausė.

• Ačiū klebone, gal kitą 
kartą. – leptelėjau ir sau min-
tyse papriekaištavau: ką čia 
paistai, koks dar kitas kartas?

Užsidėjom antspaudą, bi-
bliotekėlėj palikom lanks-
tinukų apie Rokiškio kraštą 
(visur jų pridalinau, nema-
žai buvau pasiėmęs – mūsų 
fainuolės, Rokiškio TIC-o 
merginos pridėjusios atsa-
kančiai buvo, kad ant kupros 
jausdamas papildomą svorį, 
jų ir savo Gimtojo miesto 
nepamirščiau) ir tiesiai pro 
mažuosius šventoriaus vartus 
patraukėm į Kelią. Linksmai 
su Audrute besišnekučiuoda-
mi, geltonas rodykles akimis 
kontroliuodami jau buvom 
nužingsniavę gal pora kilo-
metrų, kai man parūpo išsi-
traukti Camino Lituano nuo-
rodų lankstinuką. Net kakta 
išrasojo: taigi ne tuo keliu 
einame! Kaip aš užmiršau? 
Dar vakar abu išsinagrinėjom 
maršrutą, ir aiškiai matėm, 
kad iš Miroslavo yra du pi-
ligrimių keliai: tas tikrasis 
Camino Lituano ir alternatyvi 
kelio atšaka į Švč. Mergelės 
Marijos apsireiškimo vietą. 
Šita atšaka žymiai ilgesnė, 
nors vėliau ir įsiliejanti į pa-
grindinį Kelią, kuris suka pro 
Metelius. Man, su niekaip ne-

sibaigiančiu blauzdos saus-
gyslės uždegimu, kiekvienas 
kilometras „suskaičiuotas“. 
Man, kaip tai undinėlei iš An-
derseno pasakos, kiekvienas 
lišnas žingsnis kančia. Va, 
kaip buvau Kelio Sargo nu-
baustas - negalima taip neat-
sakingai „mėtytis“ žodžiais: 
„Ačiū klebone, gal kitą kartą“ 
– ir bus tas kitas kartas, spe-
cialiai reiks atvažiuoti, kad 
praeičiau alternatyvią kelio 
atkarpą, o dabar sukam ienas 
atgal...

Kiek paėjus, pasimato 
mažiausias iš trijų didžių-
jų Dzūkijos ežerų Obelija. 
Už jo Obelninkėlių kaimas, 
dar kiek paėjėjus etnografi-
nis palaidas gatvinis kaimas 
Obelninkai. Bet koks čia 
nuostabus ir išskirtinis kraš-
tovaizdis? Lėkštos, apskritos 
kalvos, jų tiek daug, jos viena 
ant kitos, tarsi, Kūrėjas būtų 
iš peties pasidarbavęs ir išdė-
liojęs čia daug naminių ban-
delių, o didelį duonos kepalą 
įtaisęs tarp jų. Tai Papėčių 
piliakalnis. Šiuose kraštuose 
kadaise gyveno mūsų broliai 
jotvingiai, garsėję savo karių 
beatodairiška narsa ir savo 
laisva, nepriklausoma dvasia. 
„Dieve, kaip gražu“ – tik tiek 
išlemenau čia užlipęs. Stovė-
jom su Audrute apsikabinę ir 
rijom akimis tą grožį: sma-
ragdo, malachito ir berilio 
žalių atspalvių pavasarinė-
je jūroje, ryškiai mėlynavo 
Obelijos ežeras, kitoj pusėj 
Metelys, o už jo galėjai įžiū-
rėti Dzūkų jūra pravardžiuo-
jamos Dusios melsvą nugarą. 
Kaip mums pasisekė, kaip 
mus globoja Kelio Sargas! O 
jeigu šituo keliu būtume pra-
bėgę vakar? Kai pūtė šiaurys? 
Lietus ir šlapios snaigės prie 
žemės lenkė? Ar būtų užtekę 
valios ir pasiryžimo čia užlip-
ti? O dabar? Akys ilsisi, au-
syse ūžauja lengvas vėjelis, 
skruostus glosto vis labiau 

įsidrąsinantys saulės spindu-
lėliai, visas vargas, visi nuei-
ti kilometrai yra niekis prieš 
tokias akimirkas, kai laikas 
sustoja ir sielą suvirpina jos 
didenybės Floros simfonija...    

Skambina Zigmas Kara-
lius: „Kur jūs? Ilgiau kaip 
iki šešių negaliu laukti. Jeigu 
norit apsistoti mano kaimo 
sodyboj „Mėta“, turit pasku-
bėti“. Gerai Zigmai, sakau, 
kai tik prieisim Metelius 
skambinsim, o tu jeigu skubi, 
mus nusiveši į sodyba, viską 
ten parodysi, o mes įsikūrę 
grįšim į miestelį apsipirkti. 
Taip ir sutarėm. Zigmas rim-
tas verslininkas, turi daug 
reikalų ir be paliovos mala 
liežuviu: pats klausia, pats 

atsako. Bet iš jo temperamen-
tingos kalbos, šį bei tą gali-
ma suprasti: „dar studentas 
lankėsi Biržuose“ ir pridūrė: 
„kad iki Rokiškio vis nepri-
siruošia atvažiuoti“, kai mes 
šiaip ne taip įsiterpėm į jo ti-
radą ir pasisakėm iš kur esam. 
Dar greitakalbe pridūrė: „kad 
visokių ten „maladziakų“ 
nepriima, bet kai telefonu iš-
girdo mano nebejauną balsą, 
ryžosi priimti, kitaip sakant 
truputį užsidirbti, nes laikai, 
pats žinai kokie“. Zigmas, žo-
džio žmogus, žadėjo, kad bus 
šilta ir tikrai – mūsų namukas 
prikūrentas iki negaliu. Dar 
parodė kur malkos sukrautos 
ir prigrasinęs, kad kokio gais-
ro nesukeltume, dideliu grei-

čiu su prakasais išrovė: „su 
reikalais“. Mes palengva įsi-
kūrėm ir pirmą sykį per šitiek 
dienų į miestelį išėjom, kaip 
turistai, o ne piligrimai – be 
kuprinių. Bevaikščiojant po 
miestelį, šešis kartus suskam-
bo bažnyčios varpas, kvie-
čiantis vakarinių pamaldų. 
Čia ženklas, reikia įsiklausyti 
į siunčiamus ženklus. Varpas 
kvietė nusilenkti ir padėkoti 
Kelio Sargui už suteiktas ma-
lones ir globą, kurią jautėme 
visos kelionės metu. Kelias 
jau eina į pabaigą, rytoj pa-
skutinė diena laukia...       

Septynioliktas etapas: Mi-
roslavas – Metelys. Su nežy-
miu nukrypinu nuo kurso 25 
km gavosi.

Tel. 8 600 61 935. Rokiškis
• Metalinį seifą. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• 3 l talpos stiklainiai. 50 vnt. 
Vieno kaina 0,70 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Įvairias medienos atraižas. 
Vežu mašinine priekabėle, po 2 
m supjaunu, pagal užsakytą ilgį. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 602 87 040. 

Rokiškis
• Sausas malkas, medienos atraižas. 
Tel. 8 609 95 180. Rokiškis
• Pjuvenas, skiedras. Yra didelis 
kiekis. Anykščiai.  
Tel. 8 688 20 398. Rokiškis
• Geros būklės priekalą. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 698 26 187.  
Rokiškis
• Naudotą grūdų malūną. Maišą 
mala per 20 min. Trifazis, 4,5 kW. 
Kaina derinama. Kaina 350 Eur. 
Tel. 8 675 24 714. Rokiškis
• Žvyrą. Vežame iki 6 t. Kaina 60 
Eur. Tel. 8 680 49 599.  
Rokiškis
• Sausas malkas, medienos atraižas. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Šviežią liepų medų. Galiu atvežti. 
Kaina 4 Eur. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• Skaldytas malkas arba kaladėmis. 

Kaina 210 Eur. Tel. 8 680 49 599. 
Rokiškis
• Naują savaeigę žoliapjovę 
Mcculloch. 56 cm darbinis plotis. 
Išbandyta 1 kartą. Naudotą kilimą, 
geras, reiktų pavalyti.  
Tel. 8 612 94 820. Rokiškis
• Naują, rankų darbo keramikos 
lėkštę. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Naują rožinės spalvos lino audinį. 
Ilgis 12 m, plotis 1,80 m. Kaina 5 
Eur. Tel. 8 610 49 507.  
Rokiškis
• Naujus bičių avilius.  
Tel. 8 615 55 734. Rokiškis
• Kokybiškus šienainio ir šieno 
ritinius. Pakrauname. Didesnį kiekį 
galime pristatyti. Tel. 8 620 15 919. 
Rokiškis
• Naujus klausos aparatus. 
Pagaminti Čekijoje, Vokietijoje. 

Siunčiu nuo 50 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• 500 litrų akvariumą su visa 
įranga, dekoracijomis ir žuvytėmis. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 621 66 558. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo, man 19 m. Dėl 
darbo pasiūlymų skambinti.  
Tel. 8 676 27 417. Rokiškis
• Ieškau sezoninio darbo likusiai 
vasaros daliai. Nesiūlyti už 
Rokiškio miesto ribų.  
Tel. 8 607 95 424. Rokiškis
• Ieškau darbo vasarai. 17 m. Namų 
ruoša, auklės darbas (patirties 
turiu). Laibgaliai, Rageliai, Lašai. 
Tel. 8 691 40 279. Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo Rokiškyje. 
Galiu dirbti ir pagalbinius darbus. 

Tel. 8 699 28 563. Rokiškis
• Darbšti moteris ieško darbo. 
Siūlyti įvairius variantus. Geriausia 
būtų žinutėmis. Sudominus, 
atskambinsiu. Tel. 8 654 52 907. 
Rokiškis
• Ieškau darbo vasarai. 15 m., iš 
Rokiškio. Galiu skaldyti malkas, 
pjauti žolę ir panašius darbus dirbti. 
Tel. 8 675 65 887. Rokiškis
• Vyras ieško darbo. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 637 65 139. 
Rokiškis
• Ieškau papildomo darbo. Turiu C 
kategorijos vairuotojo pažymėjimą. 
Tel. 8 628 43 910. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmogų arba 
slaugyti ligonį. Tel. 8 626 90 489. 
Rokiškis
• Vyras ieško darbo.  
Tel. 8 608 28 256. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Ieškomas projektų vadovo 
asistentas (IT sritis). Darbo 
pobūdis: dokumentų, pasiūlymų 
ruošimas, dokumentacijos plano 
ruošimas ir vykdymas.  
Tel. 8 657 58 415. Rokiškis
• UAB Ramundas GM 
reikalingas(-a) medienos staklių 
operatorius(-ė). Darbo vieta  
Dirbtuvių g. 13, Obeliai, Rokiškio 
r. Iš Rokiškio darbuotojai vežami 
įmonės transportu. Darbas 
pamaininis. Tel. 861003980.  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Ramundas GM reikalingas(-a) 
šaltkalvis(-ė). Darbo vieta 
Dirbtuvių g. 13, Obeliai, Rokiškio 
r. Darbas nuo 7.00 val. iki 15.30 
val. Tel. 861003980.  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Įmonei skubiai reikalingi 
mūrininkai darbui objekte 
Rokiškyje. Tel. 8 698 83 174. 
Rokiškis
• Skubiai reikalingi valytoja 
darbui Švedijoje, Angelholm 
mieste. Reikalinga 1 m. patirtis, 
anglų k. Atlyginimas 10-11 Eur/h 
(neto). Atlyginimas mokamas kas 
mėnėsį. Suteikiamas nemokamas 
apgyvendinimas. Kaina 1500 Eur. 
Tel. 8 655 17 365. Rokiškis
• Skubiai reikalingi pastolių 
sandėlio darbuotojai. Darbui 
Stokholme, Švedijoje. Reikalinga 
panaši darbo patirtis, anglų/
rusų k. Atlyginimas 12-13 Eur/h 
(neto). Atlyginimas mokamas kas 
mėnesį. Suteikiamas nemokamas 
apgyvendinimas. Kaina 1800 Eur. 
Tel. 8 655 17 365. Rokiškis
• Reikalingas kombainininkas dirbti 
sezono metu Fendt 5270 CAL javų 
kombainu. Atlyginimas sutartinis. 
Tel. 8 612 89 380. Rokiškis
• Ieškome, kas galėtų nušienauti 
pievas ir sukrauti šieną į kūgius, 
apie 15 ha Obelių seniūnijoje.  
Tel. 8 677 79 571. Rokiškis
• Reikalingas asmuo atvežti 1-1,5 t 
vandens laistymui į sodus ir perpilti 
į talpą. Tel. 8 620 21 782.  
Rokiškis
• Ieškau, kas galėtų užbaigti rūsį 
iš akmens. Iškeltos sienos, reikia 
padaryti stogą. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 698 13 122. Rokiškis
• Siūlomas darbas žemės ūkio 
specialistui, darbui FENDT 
traktoriumi, kombainu. Visi žemės 
ūkio darbai. Reikalingas atsakingas, 
rimtas, patikimas darbuotojas. 
Stabilus darbo užmokestis.  
Tel. 8 615 15 141. Rokiškis

PASLAUGOS
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• Atliekame profilio-gipso 
montavimo darbus, glaistymą, 
dažymą, laminato-plytelių klojimą 
ir kitus apdailos darbus.  
Tel. 8 625 22 911. Rokiškis

PAŽINTYS

PERKA

• Perku rusišką garso techniką. 
Kolonėles, stiprintuvus, plokštelių 
grotuvus. Bet kokios būklės.  

Tel. 8 693 04 817. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Žemės sklypą 0,81 ha, Vilties g. 
19,  Serapiniškio k., Rokiškio kaim. 
sen. Naudojimo būdas vienaukščių 
ir dvibučių gyvenamųjų pastatų 
teritorijos. Kaina 25000 Eur.  

Tel. 8 633 77 361. Rokiškis
• Garažą Panevėžio gatvėje.  
Tel. 8 602 46 342. Rokiškis
• Įvairių dydžių namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos. Graži 
vieta, geras susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė. Tel. 8 657 75 999. 
Rokiškis
•  Uljanavos kaime du šalia vienas 
kito sodo sklypus (0.082 ha ir 0.07 
ha). Kaina sutartinė.  

Tel. 8 620 48 878. Rokiškis
• Sodybą ramioje, gražioje 
vietoje. 18 km nuo Rokiškio, 
netoli pagrindinio kelio Rokiškis-
Panevėžys. 3,68 ha žemės, 36 a 
namų valdos. Ūkinis pastatas, 
klėtis, medinė pirtis, šulinys. 
Netoliese tvenkinys ir upė 
Šetekšna. Kaina 21000 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Namą J. Tumo - Vaižganto g. 6,06 
a žemės. Šildymas aeroterminis, 
kietuoju kuru. Šalia Velykalnio 
bendruomenė. Kaina 82000 Eur. 
Tel. 8 602 37 854. Rokiškis
• Namą 120 kv. m su 29 a sklypu 
Obeliuose, Rokiškio raj. Namas 
buvo šildomas kietuoju kuru, 
dabar sistema išgriauta, nes yra 
naujas kietojo kuro krosnis, bet 
nepajungta. Pradėtas remontuoti. 
Grindis nuimtos, buvo planuojama 
daryti grindinį šildymą. Kaina 6200 
Eur. Tel. 8 659 12 691.  
Rokiškis
• Namą 1 aukšto su ūkiniu pastatu 
Kamajuose, Rokiškio raj. Šildymas 
kietuoju kuru. Sklypo plotas 15 a. 
Už 1 km Petrošiškio ežeras. Šalia 
yra 3 tvenkiniai. Centre parduotuvė, 
bažnyčia, mokykla. Kaina 10000 
Eur. Tel. 8 659 12 691.  
Rokiškis
• Namą Eidminiškiuose, Obelių 
sen., Rokiškio r. sav. Yra ūkiniai 
pastatai. Šildymas kietuoju kuru. 
Plastikiniai langai, šiltnamis. Yra 
30 a žemės. Kubiliškio ežeras už 
600 m. Kaina 8000 Eur.  
Tel. 8 659 12 691. Rokiškis
• Namą Ragelių k. Vienkiemis, 
prie miško atokioje vietoje, nuo 
pagrindinio kelio 800 m. Yra 
gyvenamasis namas su krosnimi, 
ūkiniai pastatai, pirtis, atskiras 
rūsys, šulinys. Aplink sodybą 
aukštos eglės, toliau miškai. Iki 
Beičių tvenkinio 1700 m. Kaina 
6800 Eur. Tel. 8 659 12 691. 
Rokiškis
• Gražioje vietoje sodybą su 4 
ha žemės. Už 1,23 km yra Sartų 
ežeras, už 640 m yra Mėlynio 
ežeras. Yra ūkinis pastatas, namas 
be patogumų. Kaina 19000 Eur.  
Tel. 8 659 12 691. Rokiškis
• Namą Skirių k. 7, Panemunėlio 
sen. Yra 22 a žemės, ūkiniai 
pastatai. Netoli yra ežeras Jara - 
Šetekšna. Namas remontuotinas. Už 
kilometro yra Girkalnio gyvenvietė. 
Kaina 4500 Eur. Tel. 8 659 12 691. 
Rokiškis
• Sodą Uljanavoje, SB Vaivorykštė. 
Namas, ūkinis pastatas, šulinys. 
Galima gyventi. Tel. 8 624 18 426. 
Rokiškis
• Pastatą šalia ežero, Nemunėlio g. 
1A, Panemunėlis, Rokiškio r. sav. 
Pastato paskirtis komercinė. Kaina 
13000 Eur. Tel. 8 659 12 691. 
Rokiškis

• Mūrinį 1 aukšto namą, netoli 
upės. Audrupys, Malūno g., 
Laibgaliai, Rokiškio raj. Kambariai 
pereinami. Šildymas kietuoju kuru. 
Sklypas 11 a. Kaina 13000 Eur.  
Tel. 8 659 12 691. Rokiškis
• Žemės ūkio sklypą Keležerių 
k., Kriaunų sen., Rokiškio raj. su 
560 m Degučių ežero pakrantės. 
Žemės sklypas suformuotas atlikus 
preliminarius matavimus. Žemės 
sklypo plotas10 ha. Kadastro 
numeris: 7345/0004: 108. Kaina 
8500 Eur. Tel. 8 659 12 691. 
Rokiškis
• 59 ha sklypą, Bernotiškis. 
Prie Panemunėlio ežero žemė ir 
ribojantis su upeliu. 30-38 balo 
žemė ir miškas, (3 ha kertamo) 5 
sklypai viename plote 59 ha po 
2200 Eur. Kaina 129800 Eur.  
Tel. 8 659 12 691. Rokiškis
• Namą šalia ežero, Obeliai, 
Rokiškio raj. Name įrengti 3 
pereinami kambariai. Šildymas 
krosninis. Yra elektra. Sklypas 12 
a. Geras pasirinkimas tiems, kurie 
nori gyventi arčiau gamtos. Kaina 
13000 Eur. Tel. 8 659 12 691. 
Rokiškis
• Mūrinę sodybą Ažubalių k., 
Rokiškio r. sav. Vienkiemis, 79 kv. 
m, su 18.4455 ha dirbamos žemės. 
Netoli Beičių tvenkinio. Kadastro 
nr. 7330/0003:274 Paskirtis žemės 
ūkio. Našumo balas 34. Žemės 
sklypas suformuotas atlikus 
kadastrinius matavimus. Kaina 
38000 Eur. Tel. 8 659 12 691. 
Rokiškis
• Mūrinį namą Ežero g. 16, 
Aukštakalnių k., Kamajų sen., 
Rokiškio r. sav. 90 m iki pietinės 
Aukštakalnio ežero dalies. 62 
a namų valdos, yra geodezinis 
planas. Pro langą matyti ežeras. Iki 
paplūdimio 130 m. Kaina 45000 
Eur. Tel. 8 659 12 691.  
Rokiškis
• 8,50 ha sklypą šalia ežero 
Gipinys, Minkūnų k., Pandėlio 
sen., Rokiškio raj. Sklypo paskirtis 
žemės ūkio. Kadastro numeris 
7370/0002:98. Unikalus numeris 
4400-2254-6602. Našumo balas 
24. Žemės sklypo plotas 8.50 ha. 
Žemės naudmenų plotas 2.60 ha. 
Kaina 17000 Eur.  
Tel. 8 659 12 691. Rokiškis
• Namą Laibgalių g. 13, Laibgalių 
k., Rokiškio raj. Pastatas medinis 
su karkasu. Namo plotas 119 kv. 
m, gyvenamas plotas 83 kv. m. 
Malkinės plotas 40 kv. m, malkinė 
medinė su karkasu. Kaina 17000 
Eur. Tel. 8 659 12 691.  
Rokiškis
• Namą Bradesių k., Rokiškio 
r. Miške pušynas, 3 poilsiniai 
mediniai namukai, poilsiavietė 
prie Zalvės ežero, kuris jungiasi 
su Sartų ežeru. Didžiojo pastato 
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05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Įstatymas ir tvarka
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Nacionalinė 
ekspedicija
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 Pasaulio puodai
19:30 Istorijos perimetrai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema

21:30 Dviračio žinios. Vasara
22:00 Babilonas Berlynas
22:50 Skyrybų vadovas
draugėms
23:35 Įstatymas ir tvarka
00:20 Kelionių atvirukai
00:30 Euromaxx
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Pasaulio puodai
02:00 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 Bailus voveriukas
07:05 Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys 
07:35 Jeloustounas 
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 Jeloustounas 
20:30 Meilė be sienų 
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Gabalėlis dangaus
22:25 Vikinglotto 
22:30 Gabalėlis dangaus
23:15 Jėga ir Kenoloto 
23:18 Gabalėlis dangaus
00:15 Bulis 
01:20 Havajai 5.0 
02:20 Rouzvudas 
03:20 Tarp mūsų mergaičių
04:30 Ekstrasensų mūšis

06:30 Balta - meilės spalva 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
10:00 Kalnietis 

11:00 Širdele mano 
12:10 Būrėja
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius 
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 Stebuklas 
20:30 Turtuolė varguolė 
21:30 Žinios
22:30 Kitas pasaulis 4. 
Pabudimas
00:15 Strėlė 
01:15 Snaiperis. Palikimas
03:10 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
04:40 Kalnietis

06:15 CSI. Majamis 
07:15 Mano virtuvė geriausia 
08:30 Šuo 
09:40 Pėdsakas 
10:35 Iškvietimas 
11:35 Mentalistas 
12:35 CSI. Majamis 
13:35 Mano virtuvė 
geriausia 

14:55 Šuo 
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:30 Iškvietimas 
19:30 FTB 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Persekiotojas
22:45 Pranaši pozicija
00:35 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai
01:30 FTB

05:30 Nauja diena
06:30 Mūsų gyvūnai
07:00 „Netikėtas teisingumas“ 
08:00 „Žiedas su rubinu“ 
09:00 „Pėdsakas“ 
10:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
11:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių
12:30 4 kampai
13:00 Nauja diena
14:00 „Teisingumo agentai“ 

15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
17:00 „Netikėtas teisingumas“ 
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19:30 Skonio reikalas
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
22:30 Reporteris
23:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu”
23:30 „Netikėtas teisingumas“ 
00:30 „Teisingumo agentai“ 
01:30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
02:20 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:10 „Netikėtas 
teisingumas“ 
03:55 4 kampai
04:15 Mažos Mūsų 
Pergalės
04:25 Mūsų gyvūnai
04:50 „Reali mistika“ 
05:30 Nauja diena
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23 05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Įstatymas ir tvarka
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 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 Pasaulio puodai
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Auksinis protas. 

Vasara
22:20 Greiti ir įsiutę 
00:05 Vyrai ir viščiukai 
01:45 Kelionių atvirukai 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Pasaulio puodai
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 Bailus voveriukas 
07:05 Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys
07:35 Jeloustounas
08:35 Meilės sūkuryje
09:40 Vilties spindulys 
11:50 Rojus 
12:20 Kenoloto 

12:22 Rojus 
12:55 Tik tu – mano meilė 
14:00 Tokijo olimpinės 
žaidynės. Atidarymo 
ceremonija
17:00 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Žuviukas Nemo
21:25 Kapitonė Marvel
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Kapitonė Marvel
00:00 Terminatorius 2. 
Teismo diena
02:50 Įstatymus gerbiantis 
pilietis 
05:00 Rouzvudas

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

12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva
18:30 Žinios
19:30 Stebuklas 
20:30 Turtuolė varguolė 
21:30 Grįžimo taškas
23:30 Bet kokia kaina
01:40 Dimensijos
03:20 Saldus kerštas
04:50 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:15 CSI. Majamis 
07:15 Mano virtuvė 
geriausia 
08:30 Šuo 
09:40 Pėdsakas 
10:35 Iškvietimas 
11:35 Mentalistas 
12:35 CSI. Majamis 
13:35 Mano virtuvė 

geriausia 
14:55 Šuo 
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:30 Iškvietimas 
19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Į saulę
23:25 Sukeisti žudikai
01:15 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai

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

13:00 Nauja diena
14:00 „Teisingumo agentai“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Vyrų šešėlyje
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 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2021"
23:30 „Netikėtas teisingumas“ 
00:30 „Teisingumo agentai“ 
01:30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
02:20 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:10 „Netikėtas teisingumas“ 
03:55 Pagaliau savaitgalis
04:15 Vantos lapas
04:40 Kaimo akademija
05:00 Vyrų šešėlyje
05:20 „Reali mistika“
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05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Įstatymas ir tvarka 
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija 
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 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 Pasaulio puodai
19:30 Premjera. Jūrų 
Lietuva
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Dviračio žinios. 

Vasara
22:00 Babilonas Berlynas 
22:55 Skyrybų vadovas 
draugėms
23:40 Įstatymas ir tvarka 
00:30 Veranda
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Pasaulio puodai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Jūrų Lietuva.
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 Bailus voveriukas 
07:05 Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys 
07:35 Jeloustounas 
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 Jeloustounas 
20:30 Meilė be sienų 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Įstatymus gerbiantis 
pilietis
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Įstatymus gerbiantis 
pilietis
00:10 Bulis
01:10 Havajai 5.0 
02:10 Rouzvudas 
03:10 Tarp mūsų mergaičių 
04:30 Ekstrasensų mūšis

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

11:10 Širdele mano 
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva
18:30 Žinios
19:30 Stebuklas 
20:30 Turtuolė varguolė 
21:30 Žinios
22:30 Saldus kerštas
00:25 Strėlė 
01:25 Kitas pasaulis 4. 
Pabudimas
03:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
04:30 Alchemija
05:00 RETROSPEKTYVA

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

13:35 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Šuo 
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:30 Iškvietimas 
19:30 FTB 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Sukeisti žudikai
22:50 Persekiotojas
00:35 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai
01:30 FTB

05:30 Nauja diena
06:30 Deutsche Welle pristato: 
Keliautojo dienoraštis
07:00 „Netikėtas teisingumas“ 
08:00 „Žiedas su rubinu“ 
09:00 „Pėdsakas“ 
10:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
11:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių
12:30 4 kampai

13:00 Nauja diena
14:00 „Teisingumo agentai“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
17:00 „Netikėtas teisingumas“ 
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19:30 Skonio reikalas
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
22:30 Reporteris
23:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
23:30 „Netikėtas teisingumas“ 
00:30 „Teisingumo agentai“ 
01:30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
02:20 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:10 „Netikėtas teisingumas“ 
03:55 4 kampai
04:15 Mažos Mūsų Pergalės
04:25 Kaimo akademija
04:50 „Reali mistika“ 
05:30 Nauja diena

plotas 240 kv. m, rūsys 118 (51+67) 
kv. m, konferencinė salė 65 kv. m, 
baras 10,50 kv. m. Kaina 38000 
Eur. Tel. 8 659 12 691.  
Rokiškis
• Mūrinį 1974 m. statytą namą 
Laibgalių k. Bendrasis plotas 153 
kv. m, gyvenamasis plotas 74.92 
kv. m, naudingasis plotas 95.68 kv. 
m. Rūsys, 2 aukštai, 5 kambariai, 
virtuvė, vonia ir tualetas. Ūkinis 
pastatas, jame lauko virtuvė. 2 
garažai. Kaina 35000 Eur.  
Tel. 8 699 55 849. Rokiškis
• Rokiškio senamiestyje Rūtų 
g. dviejų aukštų namą. Šalia 
poliklinika, ligoninė, senamiesčio 
mokykla. Miesto vandentiekis ir 
kanalizacija, šildymas kietuoju kuru 
(katilinė rūsyje, atskiras įėjimas). 
Kaina 43000 Eur.  
Tel. 8 682 64 545. Rokiškis
• Kirpyklą. Mūrinis namas, patogi 
automobilių stovėjimo vieta, 
atskiras įėjimas. 45 kv. m. Kaina 

galutinė. Įranga ir baldai dovanų. 
Kaina 35000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis

NUOMA

• Išsinuomočiau 2 kambarių butą 
arba namą. Rokiškyje arba rajone. 
Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 626 74 235. Rokiškis

• Išnuomosiu 23 ha žemės ūkio 
sklypą prie Panemunio. Žemės 
našumo balas 39. Tel. 8 686 11 912. 
Rokiškis
• Išsinuomosiu garažą mikrorajone, 
prie Norfos parduotuvės.  
Tel. 8 695 59 811. Rokiškis
• Jauna, dirbanti šeima skubiai 
ieško išsinuomoti dalį namo arba 2 
kambarių butą su baldais.  
Tel. 8 624 26 663. Rokiškis
• Ūkininko ūkis išsinuomotų 
dirbamą žemę, daugiametes pievas 
Rokiškio, Žiobiškio, Kavoliškio, 
Kazliškio apylinkėse. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 615 29 342. 
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Liepos 12 d. miesto centre 
pamestas raktų ryšulys.  
Tel. 8 687 48 587. Rokiškis
• Dingo katytė Uljanavos soduose. 
Gal kas matėte sužalotą ar 
priglaudėte? Būsime dėkingi už 
informaciją. Tel. 8 620 70 057. 
Rokiškis
• Moškėnų kaime pabėgo vilkšunis. 
Pastebėjusius prašau  paskambinti. 
Tel. 8 614 84 379. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Tvarkingą, mažai naudotą 
vaikišką dviratį. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 678 04 708. Rokiškis
• Vaikišką dviratį, tinkamas nuo 
4 iki 7 metų vaikui. Kaina 35 Eur. 
Tel. 8 682 38 705. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• 2002 m. Opel Zafira. 2 l, 76 
kW, dyzelinas, TA iki 2023-04. 
Išsamesnė informacija telefonu. 

Kaina derinama 900 Eur.  
Tel. 8 618 61 418. Rokiškis
• Audi A4 B5, 1,6 l, 74 kW, 
benzinas/dujos, TA iki 2023-03. 
Kaina 600 Eur. Tel. 8 694 01 027. 
Rokiškis
• Peugeot 2006 m. 2 l, 66 
kW, dyzelinas, TA iki 2022-

07. Šildomos sėdinės, veikia 
kondicionierius, yra kablys. Galima 
apžiūrėti Taikos g. 18, Rokiškis. 
Tel. 8-677-67391. Kaina 1350 Eur. 
Tel. 8 629 50 988. Rokiškis
• Tvarkingą BMW, 2 l, 105 kW. 
Viskas veikia, autopilotas veikia. 
Vasarinės, žieminės padangos. 
Niekas nebarška. Tepalai, filtras, 
nauji, pakeistas pagrindinis diržas. 
Kondicionierius puikiai veikia, 
tiek šaltas tiek šiltas. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 7000 
Eur. Tel. 8 647 34 359.  
Rokiškis
• Techniškai tvarkingą Citroen 
Berlingo. 2001 m., variklis HDI, 
1997 kub. m - 66 kW, rida 365500 
km, TA iki 2022-05. Kaina 500 Eur. 
Tel. 8 620 78 546. Rokiškis
• Gerai veikiantį motorinį 
dviratį Hudson Bike, variklis 
Sahs. Registracija ir vairuotojo 
pažymėjimas nereikalingi. Kaina 
600 Eur. Tel. 8 694 01 027. 
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Rokiškis
• Pasatą B5+. 1,9 l, 74 kW. Nauja 
sankaba, veikiantis kondicionierius. 
Kaina 1450 Eur. Tel. 8 621 99 872. 
Rokiškis
• Passat B5.5. 1,9 l, TDI, 96 kW, 
TA metams. Variklis dirba kaip 
šveicariškas laikrodis. Važiuoklė 
nebarška. Geros padangos. 4 

elektriniai langai. 3 rakteliai. 
Kaina 1199 Eur. Tel. 8 629 04 406. 
Rokiškis
• Dviračius paaugliams.  
Tel. 8 659 64 181. Rokiškis
• Mechaninį keturratį 250 CC.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Mopedą su Woschod varikliu.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis

• Įvairius užsienietiškus dviračius. 
Yra ir sulankstomas.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Priekabą žoliapjovei, traktoriukui, 
motoblokui, automobiliui.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Audi A6. 2,5 l, TDI, TA iki 2022-
04. Važiuojanti. Visą arba dalimis. 
Dusetos. Kaina 380 Eur.  

Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Parduodu savadarbę priekabą. 
Lengva, talpi 180x165x60 cm. 
Bortai aliuminiai, priekis ir galas 
atidaromi. Paaukštinimo rėmas, 
tentas, UAZ lingės, ratai Volgos 
195 R14 C. Techniškai tvarkinga. 
Kaina be dokumentų - 450 Eur, su 
dokumentais - 750 Eur.  

 Tel. 8 625 50 918. Rokiškis
• Rieju RS3 125. Norvegiški 
dokumentai. Gerai važiuoja. Yra 
naujų detalių, vienos plastikinės 
detalės trūksta. Kaina derinama. 
Domina keitimas . Kaina 1000 Eur. 
Tel. 8 621 46 705. Rokiškis
• Audi A4 B6. 2,0 l, 96 kW, 
benzinas, automatinė greičių dėžė, 
TA 2022-06. Variklis, važiuoklė 
viskas tvarkoje. Yra keletas kėbulo 
defektų. Pridedu beveik naujas 
M+S padangas. Kaina 1350 Eur. 
Tel. 8 618 82 446. Rokiškis
• BMW 320, D, 2000 m. Techniškai 
tvarkingas. Silpnas rankinis 
stabdis, nemažai rūdžių. Dugnas ir 
važiuoklė neišpuvusi. Be numerių 
kaina mažesnė. Pridėsiu odinį 
porankį ir originalią kasetinę 
magnetolą. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 1350 Eur.  
Tel. 8 623 91 470. Rokiškis
• Dviratį geromis padangomis. 
Kaina 75 Eur. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• Dviratį dideliais ratais, žemu 
rėmu. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 659 64 181. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Motociklo dalis: 2 ratus, žibintą, 
spidometrą, amortizatorius.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Savadarbės priekabėlės rėmą. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Ratlankius VW, Audi A6, 2,5 l, 
TDI, R16 120 Eur. Numerius su 
dokumentais ir TA, 90 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Naudotas vasarinės padangas. 
195/55R16. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 686 20 474. Rokiškis
• Geros būklės R16 originalius 
Audi ratlankius. 5x112, padangos 
dviejų protektoriaus gylis po 

5 mm, kitų dviejų –  po 4 mm. 
Vienos padangos kraštai labiau 
nudilę. Komplekto kaina galutinė. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 619 40 305. 
Rokiškis
• R15 ratlankius. Padangos išmesti, 
buvo Passat B5. Būklė gera. Kaina 
75 Eur. Tel. 8 600 10 097.  
Rokiškis
• R16 5/112 su padangomis. 
Geros vasarinės, yra ir su M+S 
padangomis toks pat komplektas. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Orginalius Voyager Chrysler R15 
ratus. 4 vnt. komplektas 40 Eur. 
Tel. 8 678 04 705. Rokiškis
• VW Passat dalimis. 1995 m., 1,9 
l, TDI, 66 kW. Tel. 8 629 45 390. 
Rokiškis
• BMW R17 ratlankius su 
padangomis. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Dalimis Citroen C5 arba visą 
automobilį. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 604 99 145. Rokiškis
• Subaru Impreza ratlankius R15. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 654 26 472. 
Rokiškis
• Audi 80 B4, D. Ford Mondeo 1,8 
l, D. Opel Kadet 1,3 l, B.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• VW Golf 1,9 l, D, 66 kW. Kuro 
siurblį, generatorių.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Renault Espace 2,1 l, TDI ir 2,2 l, 
B/D. Ford Mondeo 1,8 l, TD. Opel 
Kadett. Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• Įvairių matmenų padangas ir 
ratlankius R13, R14, R15, R16.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Niva, Vaz 2121 ratus ir kitas 
dalis. Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• Keturratį 110 CC dalimis. 
Automatinė greičių dėžė.  
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Liepos 20-oji, 
antradienis, 
30 savaitė

Iki Naujųjų liko 164 dienos
Tarptautinė šachmatų diena

Perkūno, Šv. Elijaus
 debesų valdytojo diena

Saulė teka 5.07 val., 
leidžiasi 21.42 val. 

Dienos ilgumas 16.35 val. 
Mėnulis – priešpilnis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Alvyda, Alvydas, Česlovas, 
Jeronimas, Vismantas, Vismantė.

Rytoj: Danielius, Laurynas, 
Liongina, Lionginas, Prakseda, 
Rimvyda, Rimvydas, Rimvydė.

Poryt:  Dalius, Mantilė, Magdalena, 
Magdalė, Magdė, Marija.

Dienos citata
„Išties žmogus - žvėrių karalius, 

nes žiaurumu jam niekas 
neprilygsta. Mes gyvename 
kitų gyvybės sąskaita, esame 

vaikščiojantys kapinynai!" 
(L. Da Vinčis)

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1917 m. susitarta dėl Korfu 
pakto, pagal kurį serbai, kroatai 
ir slovėnai nusprendė sudaryti 
sąjungą - Jugoslaviją.

1944 m. Klausas Šenkas 
Grafas fon Štaufenbergas ne-
sėkmingai mėgino pasikėsinti į 
Adolfą Hitlerį - jo būstinėje po 
stalu jis padėjo bombą.

1954 m. pasirašytos Indo-
kinijos paliaubos, pagal kurias 
Vietnamas buvo padalytas į 
Šiaurę ir Pietus.

1969 m. JAV astronautas Ni-
las Armstrongas tapo pirmuoju 
žmogumi, pastačiusiu savo koją 
Mėnulyje. Jis pasakė: "Žmogui 
- tai mažas žingsnis, tačiau žmo-
nijai - milžiniškas šuolis į priekį".

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

11492 m. Aleksandras Gedi-
minaitis Vilniaus Seime išrinktas 
Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu.

1769 m. sukilę valstiečiai į 
savo rankas paėmė visą Šiaulių 
ekonomiją ir išlaikė valdžią tris 
mėnesius.

1883 m. Panemunėlio vals-
čiuje Rokiškio rajone gimė is-
torikas, rašytojas ir žurnalistas 
Petras Ruseckas. Mirė 1945 m. 
Prostomenske (Kazachstanas).

1993 m. Lietuvoje nustojo cir-
kuliuoti laikinieji pinigai - talonai.

Post scriptum
Gyvatė gelia skaudžiai, 

pikto žmogaus liežuvis – 
dar skaudžiau.

Svarainių kompotas
Ingredientai: 
• 1 kg svarainių
• 1 l vandens
• 500 gramų cukraus

Gaminimas:
Kompotui tinka tik visiškai pri-
nokę vaisiai. Pirmiausia jie nu-
plaunami, pašalinami koteliai, 
supjaustomi skiltelėmis, su-
metami į karštą 85° C vandenį 
ir jame išlaikomi 30 min., kad 
suminkštėtų. Po to vaisiai iš-
griebiami į šaltą vandenį, kad 
atšaltų, sudedami į stiklainius ir 
užpilami saldžiu karštu sirupu 

(1 L vandens —500 g cukraus). Stiklainiai pridengiami dangteliais ir kaitinami 85° 
C temperatūroje 15 min. kitame puode. Iškaitinti stiklainiai nedelsiant hermetiš-
kai uždaromi

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Liepos 20 d. Naktį 12

Dieną 24
V,  
4-9 m/s

Liepos 21 d. Naktį 14
Dieną 23

ŠV,
4-9 m/s

Liepos 22 d. Naktį 11
Dieną 24

ŠV, 
2-6 m/s

Orų prognozė liepos 20-22 d.
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Dalimis Peugeot 306. 2001 m.  2 
l, HDI, 66 kW, dyzelis.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• GAZ-53,  GAZ-51 padangas, 
dalis. GAZ-66 reduktorių.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Du gerus, naudotus 
akumuliatorius 77 ah ir 62 ah. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 687 27 117. 
Rokiškis
• Tvarkingas atsargines padangas 
R14.  Du vienetai. Kaina 10 Eur už 
vnt. Tel. 8 695 68 560.  
Rokiškis
• Dalimis 2002 m. Citroen C5 2,2 l, 
HDI, universalas.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Dalimis 2002 m. Opel Astra 1,7 
l. Starteris, dinama, galvutė, kuro 
siurblys ir kitos dalys.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• R19 5/112 Audi, Volkswagen, 
Mercedes ratlankius.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• R16 5/112 Mercedes, 
Volkswagen, Audi ratlankius.  
Tel. 8 685 75 884.  
Rokiškis
• VW Passat dalimis. 96 kW, 85 
kW, 81 kW. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Vasarines padangas R16.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Audi ratlankius R17. Padangas 
kartu arba atskirai galima. 235/65 
R17 vasarinės, beveik naujos.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Plastikinę trivietę valtį. Kaina 480 
Eur. Tel. 8 678 04 702.  
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Elektrinį trimerį. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis

• Tvarkingą 2 korpusų plūgą. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 695 28 930. 
Rokiškis
• Traktoriaus kablį. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• MTZ 50, TA iki 2023. Kaina 
derinama. Kaina 1650 Eur.  
Tel. 8 621 36 133. Rokiškis
• Jumz variklius. V6 1000 Eur, 
V8  1500 Eur., V8 turbo, 2000 
Eur. Tinkantis Kirovets, T150 
traktoriams. Pilnos komplektacijos. 
Galima užvesti prieš perkant, 
galimybė pristatyti į reikiamą 
vietą. Taip pat turime ir dalių šiems 
varikliams. Tel. 8 682 77 421. 
Kupiškis
• Labai mažai naudotą lenkišką 
šienapjovę Z-178 (Lisicky). Plotis 
1,35 m. Nukritęs vienas diskas, 
kleba velenas, gali būti guoliai. 
Jūžintai. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 604 36 830. Rokiškis
• 2pts-4 priekabą be dokumentų. 
Kaina 650 Eur. Tel. 8 622 69 546. 
Rokiškis

Trečdalis savivaldybių paskiepijo pusę
ir daugiau gyventojų

Trečdalis Lietuvos savi-
valdybių jau yra paskiepi-
jusios pusę ir daugiau savo 
gyventojų, rodo Statistikos 
departamento duomenys.

Sąrašo lydere išlieka Nerin-
ga, kur paskiepytų gyventojų 
dalis siekia 85,8 procento.

Tarp didmiesčių pirmauja 
Alytus, čia pasiskiepijo 51,1 
proc. gyventojų. Kaune pa-
siskiepijo 50,4 proc., Pane-
vėžyje – 50,3 proc., Vilniuje 

– 49,5 proc., Šiauliuose – 44,1 
proc., o Klaipėdoje – 37,6 
proc. gyventojų. Uostamiestis 
– penkta vangiausiai besiskie-
pijanti savivaldybė.

Vakcinavimo tempai per 
savaitę nežymiai pagreitėjo, 
tačiau išliko vangūs: nuo pra-
ėjusio penktadienio iki šio ke-
tvirtadienio per parą pirmąjį 
skiepą vidutiniškai gavo 3648 
žmonės, savaite anksčiau tokių 
vidutiniškai buvo 3310. Iš viso 
per šią savaitę pirmąja doze pa-

skiepyti 25,5 tūkst. žmonių, o 
savaite anksčiau – beveik 23,2 
tūkst. žmonių.

Tarp amžiaus grupių reko-
menduojama 70 proc. paskie-
pytųjų dalis yra pasiekta tik 
dviejose: 65–69 metų ir 70–74 
metų grupėse. Vangiausiai 
skiepijasi jauniausi šalies gy-
ventojai.

Paskiepytų gyventojų da-
lis Lietuvoje šiuo metu siekia 
46,4 procento.

BNS inform.

Prieš 2 savaites operuotas popiežius 
pasirodė Vatikano rūmų lange

Popiežius Pranciškus, ku-
riam prieš dvi savaites buvo 
atlikta žarnyno operacija, 
sekmadienį pro Vatikano 
rūmų langą vėl pasveikino 
Šv. Petro aikštėje susirinku-
sius tikinčiuosius. 

„Mieli broliai ir seserys, 
labą dieną!“, – 84 metų ponti-
fikas pasveikino minią ir nusi-
šypsojo. 

Lygiai prieš savaitę jis pa-
laimino tikinčiuosius iš Romos 
ligoninės balkono.

Liepos 4-ąją popiežiui dėl 

susiaurėjimo buvo pašalinta 
dalis storosios žarnos. Liepos 
14-ąją jis grįžo į Vatikaną. 

Išskyrus sekmadieninį Šv. 
Petro aikštėje susirinkusių 
tikinčiųjų palaiminimą, pon-
tifikas iki liepos pabaigos ne-
planuoja jokių kitų viešų pasi-
rodymų. 

Dar prieš paskelbdamas 
apie Pranciškaus operaciją, Va-
tikanas pranešė, kad trečiadie-
ninės bendrosios audiencijos 
liepą nevyks, kad popiežius 
galėtų šiek tiek pailsėti vasarą. 

BNS inform.

Kėdainių rajone palaidotas paskutinis 
sovietų mirties bausme nubaustas partizanas

Sekmadienį Kėdainių 
rajone, Gudžiūnų kapinė-
se, palaidotas paskutinis 
sovietų valdžios mirties 
bausme nubaustas parti-
zanas Pranciškus Prusai-
tis-Lapė, pranešė Krašto 
apsaugos ministerija.

Prisikėlimo apygardos 
štabo skyriaus viršininkas P. 
Prusaitis-Lapė KGB kalėji-
me Vilniuje sušaudytas 1963 
metais.

35-erių partizano palai-
kai buvo paslėpti, o Lietu-
vos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centrui 
vykdant partizanų paieškas 

Vilniaus miesto Antakalnio 
kapinių teritorijoje, vadina-
mose „Našlaičių“ kapinėse, 
rasti ir identifikuoti.

„Dauguma partizanų gin-
kluotą kovos kelią pasirinko 
sąmoningai, pasiryžę kovoti 
tol, kol bus atkurta nepri-
klausoma Lietuvos valstybė. 
Dešimt metų vykęs pasiprie-
šinimas yra išskirtinis Lietu-
vos istorijoje pagal trukmę, 
visuotinumą ir partizanams 
nepalankų jėgų santykį. Pra-
eities laisvės kovos mus įkve-
pia ir primena, kokia didžiulė 
yra nepriklausomybės kaina“, 
– sako krašto apsaugos minis-
tras Arvydas Anušauskas.

Laidotuvių ceremonijoje 
dalyvavo Krašto apsaugos 
ministerijos ir Lietuvos ka-
riuomenės vadovybės atsto-
vai. Lietuvos kariuomenės 
Garbės sargybos kuopos 
kariai atliko pagarbos ir at-
minimo salves, skambėjo 
Karinio oro pajėgų orkestro 
trimitininko atliekamos me-
lodijos.  

Atkūrus Lietuvos ne-
priklausomybę P. Prusai-
tis-Lapė apdovanotas Vyčio 
kryžiaus ordino Karininko 
kryžiumi (po mirties), jam 
suteiktas Kario savanorio 
statusas ir majoro laipsnis.

BNS inform.

Eksportas šiemet augo visose Baltijos šalyse
Eksportas šiemet sausį-ge-

gužę augo visose Baltijos ša-
lyse, skelbia Eurostatas.

Lietuvos eksportas sau-
sį-gegužę, palyginti su tuo pa-
čiu metu pernai, augo 17 proc. 
iki 12,9 mlrd. eurų, Latvijos – 
18 proc. iki 6,4 mlrd. eurų, Es-
tijos – 27 proc. iki 7 mlrd. eurų.

Lietuvos importas augo 22 
proc. iki 13,8 mlrd. eurų, La-
tvijos – 20 proc. iki 7,3 mlrd. 
eurų, Estijos – 28 proc. iki 7,6 
mlrd. eurų. 

Lietuvos ir Latvijos pre-
kybos deficitas siekė po 0,9 
mlrd. eurų, o Estijos – 0,6 
mlrd. eurų.

BNS inform.

Skurdo rizikos lygis pernai augo nežymiai
Lietuvoje žemiau skurdo 

ribos pernai gyveno apie 585 
tūkst. šalies gyventojų. Skur-
do rizikos lygis šalyje pernai 
sudarė 20,9 proc. ir, palygin-

ti su 2019 metais, padidėjo 0,3 
procentinio punkto.

Skurdo rizikos riba praėju-
siais metais buvo 430 eurų per 
mėnesį vienam gyvenančiam 

asmeniui ir 904 eurai – šei-
mai, susidedančiai iš dviejų 
suaugusiųjų ir dviejų vaikų 
iki 14 metų amžiaus.

BNS inform.
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AVINAS. Sa-
vaitė susijusi su 
ramybe, stabilumu 
ir finansine gerove. 

Puikus laikas kelionėms, pra-
mogoms, pirkiniams. Taupyti 
jiems neprireiks. Pailsėkite gi 
pagaliau nuo darbo: niekur jis 
nuo jūsų nepabėgs. Pagaliau 
pajusite, kad vasara – atostogų, 
užmiesčio gyvenimo, žvejybos 
ir poilsio gamtoje laikas. Verčiau 
savo jėgas nukreipkite pasisemti 
įspūdžių, kad būtų ką prisiminti 
šaltą žiemą. Nuotykiai, iškylos, 
triukšmingi vakarėliai sveikin-
tini. Teikite džiaugsmą sau ir 
artimiesiems. Meilės fronte kils 
nenumaldomas noras imti ir pa-
tikrinti mylimo žmogaus jausmų 
gylį. Verčiau jau nežaiskite su 
ugnimi. Mat jūsų mylimo žmo-
gaus kantrybė, kurią ugdydami 
daug padirbėjote, visgi turi ribas.    

JAUTIS. O 
štai jums kaip tik 
ne laikas veltis į 
avantiūras. Kaip ir 

tikėtis didelių pajamų. Savait-
galį pinigus leiskite tik patiems 
būtiniausiems pirkiniams. Da-
bar pats laikas ugdyti naudin-
gas charakterio savybes, pa-
vyzdžiui, užsispyrimą siekiant 
tikslo, punktualumą. Galite 
tikėtis ir paaukštinimo. Galbūt 
susigundysite visiškai nauja 
veiklos sritimi? Tam labai pa-
lankus metas. Ketvirtadienį, 
panašu, kad jus pasieksianti in-
formacija bus netiksli ar tyčia 
iškreipta. Jei ja vadovausitės, 
konfliktai arba su kolegomis, 
arba su draugais bus tiesiog 
neišvengiami. Stenkitės nesiū-
buoti laivelio, ir savo elgesiu 
negilinkite problemos.  

DVYNIAI. Fi-
nansinė padėtis ne 
tik stabili, bet ir turi 
tendenciją gerėti. 

Sulauksite labai vertingo pasiū-
lymo. Siūloma veikla ne tik neš 
geras pajamas, bet ir bus įdomi, 
reikalaus kūrybiškumo. Nebi-
jokite imtis naujų darbų. Gera 
pradžia suteiks jums pasitikė-
jimo savo jėgomis. Visgi būki-
te kantrūs: per didelis tempas 
starto pozicijoje gresia išsekimu 
anksčiau laiko. Sulėtinę darbo 
tempą ne tik pasieksite geres-
nių rezultatų, bet ir atsikratysite 
bereikalingos įtampos. Laukite 
palankių permainų įvairiose sri-
tyse. Įskaitant ir meilės reikalus. 
Dabartiniai santykiai žada būti 
ilgalaikiais. 

VĖŽYS. Sėkmė 
profesinėje srityje 
leis susikrauti finan-
sinį kapitalą. Puikus 

metas įsigyti naują kompiuterį, 
ar buitinės technikos. Palankus 
metas užbaigti įsisenėjusius ir 
sukauptus reikalus. Jei ko nepa-
vyks sutvarkyti iš karto, atidėki-
te tai kelioms dienoms, daugelis 
problemų išsispręs savaime. 
Kuo mažiau aplinkiniams aiš-
kinsite apie savo planus ir rei-
kalus, tuo sėkmingiau juos 
tvarkysite. Antradienis labai pa-

Astrologinė prognozė savaitei 
lanki diena svarbiems darbams. 
Savaitgalį kelsite konfliktus dėl 
menkniekių. 

LIŪTAS. Lėšų 
trūkumas trukdys 
įgyvendinti tam ti-
krus užmojus. Tik 

jau nesugalvokite skolintis ar 
ištuštinti kreditinę kortelę. Ir 
kokybės sąskaita nederėtų tau-
pyti: verčiau palaukti, nei įsi-
gyti pigesnį ir prastesnį daiktą. 
Savaitės pabaigoje sėkmė dar-
buose priklausys nuo to, kaip 
nuodugniai ir atidžiai ruošėtės 
juos tvarkyti. Šią savaitę aplin-
kiniai spirs jus užsiimti daugy-
be darbų. Atminkite, kad per 
didelė įtampa ir pastangos gali 
atsiliepti sveikatai. Verčiau už-
siimkite tuo, ko reikia jums, o 
ne kitiems. Trečiadienį rasite 
netikėtus dvasinių ir finansinių 
problemų sprendimo būdus. 

M E R G E L Ė . 
Antradienis – puiki 
diena rengti pasita-
rimus ir planuoti. 

Savaitės vidurys – palankus 
metas dideliems ir brangiems 
pirkiniams, įskaitant ir nekil-
nojamąjį turtą. Šeštadienis – 
netinkamas metas darbams. 
Na, nebent sugalvotumėte 
pasikapstyti sode. Savaitė bus 
kupina reikšmingų įvykių ir 
darbe, ir namuose. Ketvirta-
dienį būkite atsargūs tvarkyda-
mi dokumentus, naudodamiesi 
kreditine kortele. Jei savaitės 
pabaigoje numatoma išvyka 
– pasinaudokite ja pasisemti 
naujų įspūdžių. Kadangi pasi-
davėte pagundai spręsti sveti-
mas problemas, per darbų gau-
są nematote, kas iš tiesų jums 
svarbu.   

S VA R S T Y -
KLĖS. Tikėtinas 
ženklus finansinės 
padėties pagerė-

jimas: gausite premiją arba 
brangią mylimo žmogaus do-
vaną. Tik apie tai laikykite 
liežuvį už dantų. Antradienį 
aplinkybės klostysis jums pa-
lankia linkme, ypač asmeni-
niame gyvenime. Trečiadienį, 
jei tik galite, padėkite drau-
gams. Jei prastą nuotaiką ir 
dvejones gebėsite suvaldyti, 
savaitė bus labai palanki. Jei 
ne – prisidarysite papildomų 
rūpesčių. Savaitgalį skirkite 
poilsiui su mylimuoju. Venkite 
atsitiktinių pažinčių ir dvipras-
miškų situacijų, jokiu būdu ne-
žadinkite mylimo žmogaus pa-
vydo. Nes sukelsite nemenką 
skandalą. Jei elgsitės protingai, 
meilės fronte bus harmonijos ir 
ramybės laikas. 

S K O R P I O -
NAS. Jei dirba-
te verslo sferoje, 
laukia klientų ir 

užsakymų gausa. Jūsų profesi-
onalumas garantuos nemenkas 
pajamas. Net sudėtingiausias si-
tuacijas galite pakreipti sau nau-
dinga linkme. Viskas priklauso 
tik nuo jūsų norų ir pastangų. 
Sėkmės receptas: atsikratyti 

PRO MEMORIA
Rokiškio kaimiškoji seniūnija
VAIDAS VENCKAVIČIUS 1971-12-23 - 2021-07-10

smulkmenų ir dėmesį sutelkti 
svarbiausiems darbo ir šeimos 
klausimams. Labiau pasitikėki-
te mylimu žmogumi, vertinkite 
jo patarimus. Su mylimuoju 
dalinkitės džiaugsmais, o ne 
suverskite jam savo problemas.  

ŠAULYS. Kuo 
mažiau kalbėsite 
su pašaliniais apie 
savo reikalus, tuo 

geriau jie klostysis. Beje, tai leis 
išvengti konfliktų su kolego-
mis ir verslo partneriais. Būkite 
ypač atsargūs su informacija, ir 
venkite piktžodžiauti: kiekvie-
nas griežtesnis žodis gali būti 
ne taip suprastas. Net smulkiau-
siems reikalams tvarkyti rin-
kitės tik patikimus partnerius. 
Nepažįstamų žmonių lojalumu 
neverta pasikliauti. Savaitgalį 
jūsų planai strigs.   Užtat šeimos 
santykiai bus harmoningi.

OŽIARAGIS. 
SSaugokitės ap-
gaulės. Kruopščiai 
perskaičiuoki te 

pinigus, tikrinkite čekius, tin-
klalapius, kuriuose paliekate 
savarbią informaciją. Jei turite 
įdomių ir perspektyvių idėjų 
– pats metas jas įgyvendinti. 
Puikus metas verslo kelionėms 
– jų metu pasirašysite ne vieną 
pelningą sutartį. Galimi netikėti 
susitikimai su žmonėmis, ku-
riuos seniai palikote praeityje. 
Daugiau laiko leiskite su šeima, 
pageidautina, kažkur toliau nuo 
miesto šurmulio. Nežaibuokite 
trumpalaikėmis emocijomis, 
nes rizikuojate ilgam susipykti 
su mylimuoju.

VA N D E N I S . 
Esamus finansus 
vertinkite blaiviai. 
Išlaidauti, lįsti į 

skolas dabar labai nepalankus 
metas. Gyvenkite pagal paja-
mas ir galimybes. Nebūkite 
pernelyg egocentriški: aplink 
jus egzistuoja ir kiti žmonės, 
pats laikas juos pastebėti. Da-
rykite aplinkiniams tik tai, ką 
norite, kad jums darytų. As-
meniniame gyvenime geriau 
jau iš karto pasakyti partneriui, 
kas jo elgesyje jūsų netenkina. 
Meilei, šeimai skirsite mažiau 
laiko, nei norėtumėte.

ŽUVYS. Gre-
sia didelės išlai-
dos. O štai naujų 
pajamų kol kas 

tikėtis neverta. Taigi kamuos 
aštrus lėšų stygius. Tad par-
duotuves, ir tikras, ir virtua-
lias, apeikite dideliu lanku. 
Teks pirmiausia sutvarkyti 
savo dvasinius reikalus, kad 
žinotumėte, kuria kryptimi 
norite judėti. Antraip vidiniai 
prieštaravimai neleis kryptin-
gai siekti tikslų, produktyviai 
dirbti. Darbe ar meiles fronte 
gali atsirasti netikėtas labai 
stiprus konkurentas. Būkite 
atidūs ir toleregiai, kad nesu-
griautumėte savo reputacijos 
ir neprarastumėte dabartinių 
pozicijų. Mokykitės klausyti 
ir išklausyti.

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JUOZO KELIUOČIO 
VIEŠOJI BIBLIOTEKA
PARODOS
Viešojoje bibliotekoje:
„Lietuvos fotomenininko ir alpinisto Romualdo Augūno „Kelionių fotografijų“ 
paroda,  galerijoje „Autografas“.
„Vasara su knyga“,  Skaitytojų skyriuje.
Spaudinių paroda „Vasaros šventės“, Informacijos ir kraštotyros skyriuje.
Vido Seibučio atvirukų paroda, skirta liepos 6-ajai, Valstybės /Lietuvos Karaliaus 
Mindaugo karūnavimo dienai, Meno ir muzikos erdvėje.
Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje:
Knygų paroda „Ką skaityti vasarą?“.
Rokiškio lopšelio – darželio „Pumpurėlis“ „Smalsučių“ gr.  kūrybinių darbų paroda 
„Vasaros pievoje“ (auklėtojos I. Stankevičienė, R. Skuturnaitė).
Rokiškio L/D „Pumpurėlis“ vaikų grupių „Drugeliai“, „Boružiukai‘, „Šiaudinukai“, 
„Gandriukai“, „Nykštukai“ keramikos darbų paroda „Vasaros spalvų pasaka“ (me-
ninio ugdymo mokytojas Vytautas Daščioras).
Austėjos Liolytės piešinių paroda „Vizijos“.

Socialiai remtinų gyventojų augintinius 
žadama ženklinti nemokamai

Žemės ūkio ministeri-
ja pasiūlė tvarką socialiai 
remtiniems gyventojams ir 
gyvūnų globėjams kompen-
suoti jų laikomų kačių, šunų 
ir šeškų privalomo ženkli-
nimo ir registravimo išlai-
das. Kompensacija už vieno 
gyvūno paženklinimą ir re-
gistravimą sieks 15 eurų, o 
iš viso tam Žemės ūkio mi-
nisterija numatė 300 tūkst. 
eurų. Šį projektą dar turės 
patvirtinti Vyriausybė.

„Augintinių gerovės situa-
cija mūsų šalyje kelia nerimą 
– graudu žiūrėti į gyvūnus per-
pildytose prieglaudose. Viena 
iš bėdų ta, kad tik nedidelė 
dalis augintinių šalyje yra už-
registruoti ir paženklinti spe-
cialiomis mikroschemomis, 
kurios padeda juos atpažinti ir 
grąžinti savininkui bei paska-
tinti žmones prisiimti atsako-
mybę už savo gyvūnus.

Visi gyventojai tiek mies-
tuose, tiek regionuose savo 
laikomus augintinius – šunis, 
kates, šeškus – turėtų suskub-
ti paženklinti. Tam numatytas 
laikas - iki kitų metų gegužės. 
Kartu su gyvūnų gerovės or-
ganizacijomis, savivaldybė-
mis, priežiūros tarnybomis 
tam skirsime ypatingą dėmesį. 
Kartu suprantame, kad socia-
liai remtiniems gyventojams 
mylimo augintinio ženklini-
mas tam tikrais atvejais gali 

tapti finansiniu sunkumu, kurį 
siekiame išspręsti ir kartu padėti 
sugrąžinti augintinį, jei gyvūnas 
pasimestų“, – sako Žemės ūkio 
ministras Kęstutis Navickas.

Už socialiai remtinų gyven-
tojų ir gyvūnų globėjų laikomų 
kačių, šunų ir šeškų ženklinimo 
mikroschemomis ir registravi-
mo Gyvūnų augintinių registre 
paslaugą siūloma mokėti veteri-
narijos gydytojams bei kitiems 
asmenims, baigusiems atitinka-
mus mokymus ir teikiantiems 
šią paslaugą.

Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, 
pas veterinarą atėjusiam so-
cialiai remtinam gyventojui 
užtektų veterinarui parodyti 
savivaldybės išduotą galiojan-
čią pažymą, patvirtinančią, kad 
šis gyventojas yra socialinės 
pašalpos gavėjas, ir už paslau-
gą mokėti nereikės. Vėliau jau 
veterinaras pateiks prašymą ir 
gaus patirtų išlaidų kompensa-
ciją iš Nacionalinės mokėjimo 
agentūros. 

Tiesa, vienam socialiai rem-
tinam gyventojui kompensuo-
jama už ne daugiau nei trijų 
gyvūnų ženklinimą. Gyvūnų 
globėjams ženklintinų au-
gintinių skaičius, norint gauti 
kompensaciją, neribojamas. 
Kompensuojamos išlaidos ap-
ima ir ženklinimo procedūrą, 
ir mikroschemos įsigijimą, ir 
registravimo Gyvūnų augin-
tinių registre paslaugą, tačiau 
kompensacijos suma už vieno 

gyvūno paženklinimą ir regis-
travimą negali viršyti 15 eurų.

Skaičiuojama, kad pen-
sininkai ir socialiai remtini 
gyventojai turėtų laikyti apie 
penktadalį visų naminių gy-
vūnų Lietuvoje. 

Viešosios įstaigos Lietuvos 
gyvūnų apsaugos ir teisių or-
ganizacijos (GATO) duome-
nimis, Lietuvoje paženklintas 
tik kas ketvirtas augintinis, 
kai jų šalyje yra daugiau nei 
milijonas – per pusę šunų ir 
kačių. Apklausos rodo, kad 
dauguma gyventojų sutiktų 
paženklinti savo augintinį, jei-
gu ženklinimo ir registravimo 
kaina būtų priimtina arba tai 
būtų galima padaryti nemo-
kamai.

Kiekvienais metais Lietu-
vos gyvūnų prieglaudos pa-
sipildo net 15 tūkst.  šunų ir 
kačių. Devyni iš dešimties šių 
gyvūnų patenka neženklinti, 
neįmanoma sužinoti, kas yra 
jų savininkas.

Lietuvos savivaldybės pa-
siklydusių ir neatsakingų sa-
vininkų neprižiūrimų gyvūnų 
gaudymui bei priežiūrai kas-
met išleidžia beveik milijoną 
eurų. Nevyriausybinės gyvū-
nų globos organizacijos gyvū-
nams  prieglaudose pasirūpin-
ti išleidžia daugiau negu 800 
000 eurų, kuriuos paaukoja 
problemai neabejingi Lietu-
vos gyventojai.

BNS inform.
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ANEKDOTAI

Bibliją, pavarto ją, paskaito... 
Paskui užverčia, užsimoja ir 
kad tvos vyrui per galvą! Vėl 
užsimoja ir kad tvos žmonai! 
Tada klausia:

– Ar norite išsiskirti?
– Taip.
Kunigas vėl užsimoja ir kad 

tvos vienam, kad tvos kitam! Ir 
vėl klausia:

– Ar norite išsiskirti?
– Ttttaaip…
Ir vėl kunigas užsimoja, ir iš 

visų jėgų vyrui į kaktą BUM. 
Žmonai į kaktą – BUM. Vyras 
neiškenčia:

– Sakykite, kiek jūs mus 
trankysit?

– Kaip parašyta - „kol mirtis 
jus išskirs“!

***
Mergina ir vaikinas, kartu 

gyvenantys tame pačiame name, 

susitinka lifte. Vaikinas pradeda:
– Žinot... Man nepatogu tai 

sakyti... Bet aš dėl jūsų praradau 
ramybę, negaliu miegoti, 
naktimis vaikštau po kambarį, 
kaip šešėlis...

– Mmm... Na... Nežinau... 
Gal geriau pakalbėkite apie tai su 
mano tėčiu...

– Tai čia jis nuolat leidžia tą 
idiotišką muziką?

***
Iš zoologijos sodo pabėgo 

dramblys. Skambutis šerifui:
– Sere, mano darže stovi 

milžiniška pilka pelė! Ji uodega 
rauna kopūstus...

– Ir ką su jais daro?
– Sere, jūs nepatikėsite!
***
Mama klausia Marytės:
– Kaip matai su naujaisiais 

akiniais?
– Gerai, tėte...
***
– Tėti, ar aš galiu vakarui 

pasiskolinti tavo automobilį?
– O kam tau Dievas kojas 

davė, a?
– Kad kaire spausčiau 

sankabos, o dešine greičio ir 
stabdžio pedalus.

***
Tamsią naktį vyrukas gatvėje 

klausia praeivio:
– Atleiskite, ar policijos 

netoliese nematėte?
– Ne, nemačiau.
– Tada staiga duodi piniginę 

ir mobilką!
***
– Aš kaip tik norėjau jus 

pasiųsti. Bet matau, kad jūs kaip 
tik iš ten.

***
Australijoje fermeris ateina 

prie savo tvenkinuko. O jame 
panelės turistės plikos maudosi. 
Jos jam šaukia:

– Dink iš čia, senas ištvirkėli!
Fermeris, ramiai:
– Gerai jau, gerai, tik nerėkit. 

Aš tik savo krokodilus pašersiu, 
ir iš karto dingsiu.

***
– Aš manau, kad jūs ne tik toli 

nueisite, bet ir ten pasiliksite. 
***
Žmona pjausto dešrą ir 

- Šią naktį pas mane 
įsilaužė vagis, pinigų ieškojo. 
Prisijungiau, o gal rasim...

***
Žmona priekaištauja vyrui:
– Petrai, nors kartelį galėtum 

nupirkt man gėlių...
– O kam? Juk tu dar gyva!
***
Ėjo vieną vakarą išgėręs 

elgeta pro kapines ir įkrito į 
iškastą duobę. Kitą rytą pro 
tą duobę ėjo kitas pagiringas 
vyriškis, pamatė tą elgetą ir 
sako:

– Ar tau viskas gerai?
– Gerai, tik kad šalta.
– Tai ko tada atsikasei?
***
Egzamino metu (medicinos 

akademija) profesorius užduoda 
studentei klausimą:

– Koks organas pas žmogų 

yra meilės simbolis?
– Pas vyrą ar pas moterį? – 

klausia studentė.
– Dieve mano, – atsako 

profesorius, – mano laikais tai 
paprasčiausiai buvo širdis...

***
Mirė pats seniausias 

zoologijos sodo dramblys. Pro 
šalį einantis žmogus išgirdo 
verkiantį dramblio prižiūrėtoją 
ir sako:

– Ko taip verki? Bus dar tų 
dramblių.

– Aha, lengva tau kalbėti, ne 
tau reikės duobę kasti.

***
Vyras su žmona ateina pas 

kunigą:
– Mums nusibodo gyventi 

kartu, prašome mus išskirti.
Kunigas atsiverčia senovinę, 

sunkiais apkaustais pagražintą 

klausia vyro:
– Tau gi vieno gabaliuko 

užteks?
– Jeigu išilgai pjausi, užteks.
***
Daržovių krautuvės 

savininkas save vadino 
morkobaronu.

***
Vakar man skambino 

iš elitinių karstų dirbtuvės. 
Atsakiau, kad jų produkcija – 
paskutinis daiktas, kurio man 
prireiks.

***
Miršta senas suvalkietis. 

Merdėja, visa šeima susirinkusi. 
Staiga jis užuodžia kepamos 
žuvies kvapą ir siunčia anūkėlį 
į virtuvę, kad atneštų gabaliuką. 
Mažylis, grįžęs:

– Močiutė nedavė žuvies. 
Sakė, kad žuvis – laidotuvėms.

***
Muzikų šeima. 
– Tėti, pažiūrėk, aš pats 

smuikelį padariau.
– Gražus smuikelis. O stygas 

iš kur paėmei?
– Iš tavo rojalio.
*** 
Rinkiminė kampanija. 

Kandidatas į Seimo narius 
susitinka su rinkėjais. Į 
susitikimą atėjo vyrukas su 
sūneliu. Berniukas klausia:

– Tėti, o kodėl jis kai kalba, 
linguoja?

Tėvas, traukdamas iš 
maišelio supuvusį pomidorą:

– Į judantį taikinį sunkiau 
pataikyt.

***
Lentelė ant kiemo vartų: 

„Atsargiai, pikta papūga!“ Vagis 
tik nusijuokė, atidarė vartelius, 
ir išgirdo:

– Reksai, fas!
***
Į vaistinę ateina du 

studenčiokai ir prašo:
– Mums po dvi pakuotes 

gliukozės ir aktyviosios anglies 
tablečių.

Vaistinininkas, nustebęs:
– Keistas derinys?
– Keistas ne keistas, o 

šiandien medikų bendrabučio 
šaškių pirmenybės. 

DIENOS 
KETUREILIS
NEVAIRUOKITE
NEBLAIVŪS
Jūs nebūkit tokie naivūs–
Nevairuokite neblaivūs.
Jei jautiesi biški žvairas – 
Nepritinka rankoj vairas.

Gresia pasekmės, bauda, 
Rašo tuoj visa spauda…
Nors jautiesi gana tvirtas,
Juk vistiek esi Tu girtas!

Vienok, sakyčiau: „yra racijos“
Komytėj eit iš  reanimacijos? 
Iš lūpų pilas kai erezijos, 
Gali sakyt: „dėl anestezijos“.

Nebūsi juk iš ryto mielas, 
Širdelę spaudžia kai „pachmielas“. 
Laikaisi vairo įsikibus
Kad tik mašinoj „nenusmigus“.

Ryte puti jei dvi su puse
Turbūt nakties pragėrei pusę? 
Po tokio įtempto „budėjimo“
Sunku aikštelėje stovėjimo?...

Greta Paliulionytė
P. S. Panašumai į rajone vei-
kiančias įstaigas bei asmenis 
yra atsitiktiniai sutapimai.

BUITINĖ TECHNIKA

• Naudota įmontuojamą viryklę. 
Veikia gerai. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 612 80 825. Rokiškis
• Siuvimo mašiną ČAIKA 134. 

Kaina 72 Eur. Tel. 8 695 74 290. 
Rokiškis
• Šaldiklį Husqvarna su ledų 
gaminimo funkcija. Aukštis 180 
cm. Šaldiklis iš dalies veikiantis, 
viršus šaldo, apačia – ne visai. 
Reikėtų remonto. Kaina 50 Eur. 

Tel. 8 686 44 741. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Juodus odinius moteriškus, 

sportinius batelius lenktu padu. 40 
dydis. Korėja. Kaina 42 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Baltus odinius moteriškus, 
sportinius batelius. 38 dydis. 
Vokietija. Kaina 37 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Berniukui J. Tūbelio 
progimnazijos megztinį. Berniuko 
ūgis – 146 cm. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 689 18 368. Rokiškis
• Naują trijų dalių 44 dydžio 
kostiumėlį: švarką, sijoną ir kelnes. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 610 49 507. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Automobilinį  CD grotuvą 
Kenwood. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 676 27 899.  
Rokiškis
• Didelės, galingos, puikiai 
skambančios kolonėles,  S-90 
analogas. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 693 04 817.  
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Šviežią liepų medų. Galiu atvežti. 
Kaina 4 Eur. Tel. 8 609 95 180. 
Rokiškis
• Domicelės daržovių ūkio, šviežias 
bulves Vineta, kaina 1 Eur/kg, 
lauko agurkus 1 Eur/kg, šviežius 
žieminius česnakus 5 Eur/kg. 
Pristatome į Rokiškį ir aplink.  
Tel. 862863811. Tel. 8 662 39 632. 
Rokiškis
• Raudonuosius serbentus. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 678 81 317. 
Rokiškis


