
Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Nepriklausomas rajono laikraštis 2021 m. gegužės 25 d., antradienis Nr. 40 (816)

2 p.

Camino Lituano: II diena

6 p.

Rokiškio Juozo Tumo - Vaižganto 
gimnazijos Senųjų rūmų padalinio 
abiturientų paskutinis skambutis

5 p.

3 p.
Ką daryyyyyt?! Tu veidologės paklausk, 
veidologė atsakys. Tikrai veidologė atsakys

2 p.
Rokiškio PASPC kviečia 
registruotis skiepijimui

2 p.
Lankytojams atidaromas 
Rokiškio baseinas

Duris atveria ir lankytojus 
kviečia Salų dvaro sodyba

2 p.

Prasideda šilumos trasų modernizacija 
Aušros ir Vyšnių gatvėse

6 p.

Laimėjimais 
ir talentais
pražydusi 
gegužė 
Rokiškio 
Rudolfo 
Lymano 
muzikos 
mokykloje

Dviračių krosas: 
apie augančią bendruomenę 
ir norą judėti gamtos apsuptyje

4 p.

2 p.
Gegužę iškrito du–tris kartus 
daugiau kritulių nei įprasta



2 psl.2021-05-25

Nepriklausomas rajono laikraštis

Rokiškio PASPC kviečia 
registruotis skiepijimui

VšĮ Rokiškio PASPC kviečia visus Rokiškio rajono gy-
ventojus, vyresnius nei 18 metų amžiaus, aktyviai regis-
truotis skiepijimui Vaxzevria (buvusi Astra Zeneca) vak-
cina įstaigos registratūros tel. 8 458 32383  8 458 52912. 
Taip pat galima registruotis ir internetu.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Lankytojams atidaromas 
Rokiškio baseinas

Rokiškio baseinas praneša džiugias naujienas - jau 
kitą savaitę atnaujino savo veiklą. Plačiau apie jo pas-
laugas, taikomus įkainius ir kita svarbi informacija – 
baseino svetainėje.

Kyla kitas klausimas: ar verta baseiną atidaryti likus 
vos vienai savaitei iki birželio 1-osios – oficialaus va-
saros maudynių sezono Rokiškio ežere? „Rokiškio Sire-
nos“ duomenimis, baseinas veiks ir vasarą. To priežastis 
paprasta: ir orai kol kas neleidžia prognozuoti maudynių 
upėse bei ežeruose pradžios, o ir klientai išsiilgę vandens 
pramogų.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Duris atvėrė ir lankytojus 
kviečia Salų dvaro sodyba

Nuo šeštadienio atvertos Tautodailės galerijos, at-
sivėrusios Salų dvaro erdvėse, durys. Lankytojai ten 
išvys „LueL“ lininių drabužių saloną, Rokiškio tauto-
dailininkų jubiliatų parodą, tautodailininkės J. Lev-
čenkienės tapybos darbų parodą.

Galerija dirbs kasdien, nuo 12 val. iki 20 val., taip pat 
ir savaitgaliais.

Salų dvare pastaruoju metu vyko reikšmingi pokyčiai: 
buvo kuriamos parodų erdvės, specialus interjeras, kurį 
rengiant dalyvavo rajono įmonės. 

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Prasideda šilumos trasų modernizacija 
Aušros ir Vyšnių gatvėse

Liongino Šepkos parkas, kaip pastebėjo ro-
kiškėnai, virto statybų aikštele: iškastos tranšė-
jos, vyksta darbai. Aplinkinėse teritorijose: Vyš-
nių, Aušros gatvėse taip pat burzgia technika, 
iškasti grioviai, supiltos žvyro ir žemių krūvos.

Kam prireikė iškasti tokius didelius plotus? 
Ar įvyko komunalinių vamzdynų avarija? Atsa-
kymas, dėl ko Liongino Šepkos parkas ir aplin-
kinės teritorijos virto statybų aikštele yra pa-
prastas: kaip ir pernai, mieste vykdoma šilumos 
tinklų modernizacija.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Šių metų gegužę iškrito du–tris kartus 
daugiau kritulių nei įprasta

Pirmi du šių metų ge-
gužės dešimtadieniai pasi-
žymėjo išskirtinai dideliu 
kritulių kiekiu, teigia Lie-
tuvos hidrometeorologijos 
tarnyba.

Anot jos, įprastai per 
šiuos du dešimtadienius Lie-
tuvoje iškrenta 25–43 mm 
kritulių – mažiausiai pajū-
ryje, daugiausiai rytų, pietų 
Lietuvoje.

Tačiau šiais metais kri-

tulių kiekis kai kuriuose 
regionuose viršytas keletą 
kartų. Mažiausiai – 19–38 
mm – kritulių buvo pajūry-
je ir šiaurės rytinėje Lietu-
vos dalyje, tačiau vidurio ir 
pietryčių Lietuvoje jų kiekis 
du–tris kartus viršijo įprastą 
dviejų dešimtadienių normą. 
Virš 100 mm iškrito Vilniu-
je, Molėtuose ir Buivydžiuo-
se, nors įprastai ten iškrenta 
36 mm.

Taip pat keliose stotyse 

fiksuoti rekordai: Panevėžy-
je (nuo 1961 metų), Buivy-
džiuose ir Kyburiuose (nuo 
1981 metų) gegužės pirmojo 
ir antrojo dešimtadienių kri-
tulių suma didžiausia.

Fiksuoti ir pavojingo lie-
taus atvejai. Pavojingu lietu-
mi laikomas kritulių kiekis, 
kai per 12 val. ar trumpesnį 
laikotarpį iškrenta 15–49,9 
mm kritulių.

Gegužės 3 dieną šis reiš-
kinys registruotas 52 mata-

vimo stotyse, gegužės 6 ir 
14 dienomis – vienoje sto-
tyje, gegužės 17 dieną – ke-
turiose stotyse ir gegužės 18 
dieną – aštuoniose stotyse.

Gegužės 17-ąją po pietų 
Molėtuose fiksuota ypač stipri 
liūtis: per 10 min. iškrito 12,2 
mm. Kitaip tariant, per 10 
min. iškrito 12,2 litro vandens 
į kvadratinio metro plotą.

Lietuvos 
hidrometerologijos 

tarnybos inform.

Muzikos mokyklos mokinės - konkurso 
„PAVASARIO FIESTA 2021“ prizininkės!

Puikios žinios ansambliams „Linksmuolės Re Do Mi“ (nuotraukoje) ir „Saulės natos“ iš nuotolinio XVIII respublikinio 
populiarios dainos konkurso „PAVASARIO FIESTA 2021“ - laimėtos prizinės vietos! „Linksmuolės Re Do Mi“ konkurse 
buvo pirmos, o „Saulės natos“ užėmė trečiąją vietą.

Valstybė ir savivaldybės 
šiemet gavo 512 mln. eurų 
neplanuotų pajamų

Valstybės biudžetas ir savivaldybių biudžetai sau-
sio-balandžio mėnesiais pajamų gavo 511,7 mln. eurų 
(15,5 proc.) daugiau nei planuota ir 639,5 mln. eurų (20,1 
proc.) daugiau nei 2020 metų tuo pačiu laikotarpiu.

Pajamų į valstybės biudžetą per šių metų keturis mėnesius 
gauta 3,083 mlrd. eurų, tai yra 21,9 proc. (552,9 mln. eurų) 
daugiau nei pernai sausį-balandį, pajamų iš mokesčių gauta 
2,884 mlrd. eurų, arba 20,5 proc. (489,8 mln. eurų) daugiau, 
pranešė Finansų ministerija. 

Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) pajamos siekė 1,479 mlrd. 
eurų – 28,9 proc. (331,1 mln. eurų) daugiau nei pernai sausį-balan-
dį ir 14 proc. (181,7 mln. eurų) daugiau nei prognozuota.

BNS inform.
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BRYDĖS

Ką daryyyyyt?! Tu veidologės paklausk, veidologė atsakys. Tikrai veidologė atsakys

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Ką tik nuūžė nušurmu-
liavo (viena labiausiai pa-
plitusių kalbos klišių, skirta 
nuo mugių iki mitingų api-
būdinti) Didysis šeimų gy-
nimo maršas. Meinstrymi-
nis lapjaunimas eilinį kartą 
iškoliojo jo dalyvius. Žur-
nalistai eilinį kartą į eilę su-
rikiavo visus mitinge rastus 
Lekstučius beigi Paleckius, 
ir rado jame... Kremliaus 
pėdsaką (kaip netikėta?). 
Tuo tarpu Vyriausybės Eko-
nomikos ministrė su ko-
legomis iš Seimo vienoje 
sostinės aikštėje pastatė... 
vaivorykštinį suoliuką (ačiū 
Viešpačiui, kad nesugalvojo 
inkilų kelti. Nes špokai jau 
paukščiukus išperėjo). Žinių 
portale prie rytinės kavos 
šiomis įdomiomis aplinky-
bėmis gaunu straipsnį apie 
tai, kodėl vienos politikės... 
veidologė pataria nekvies-
ti į debatus. Šią savaitę 
tame portale tai jau antrasis 
straipsnis apie politikus, kur 
eksperto vaidmenį atlieka ne 
politologas, ne politinių ak-
tualijų žurnalistas, o... vei-
dologas. Keista, kad į eks-
pertus dar niekas nekviečia 
aiškiaregių, žiniuonių beigi 
būrėjų iš delno. 

Mūsų valdantysis „elitas“ 
nuoširdžiai piktinasi: liaudis 
mokslu netiki. Išpopuliarėjo 
„antivakserių“, „plokščia-
žemininkų“ etiketės. Betgi 
„elitas“ pamiršta, kad pats 
rodo blogą pavyzdį: norė-
čiau sužinoti, kuo esminiai 
skiriasi „antivakseris“ nuo 
„žurnalisto“, rašančio, ko-
kios politikės veidologė ne-

kviestų į politinius debatus.
Prisipažinsiu, to straips-

nio neskaičiau. Negaliu pa-
sakyt, ką ji ten rado, ko ji ne-
rado. Tiesiog branginu savo 
laiką ir nervus, kad smegeni-
nę bombarduočiau šlamštu. 
Rodos, tik ką džiaugėmės, 
kad pagaliau iš onkologinių 
skyrių jau ima dingti už-
kalbėto medaus pardavėjai, 
o dingusių asmenų šeimos 
nepuola kas antrą dieną at-
akuoti policininkų aiškiare-
gių prognozėmis, kur ieškoti 
gyvo ar mirusio žmogaus. 
Veidotyra, žinoma, yra kur 
kas rimtesnis „mokslas“ nei 
bendravimas su anapusiniu 
pasauliu. Tikrai vertas in-
formacinių portalų dėmesio 
bent dukart per savaitę. 

Visgi šiuo metu, esant 
tokioms ir tokioms aplin-
kybėms (kaip mėgo sakyti 
mano dėstytojai), aš no-
rėčiau paskaityti kitokius 
straipsnius. Pavyzdžiui, 
„Ekonimistai“ ištyrinėjo 
mūsų verslo situaciją duo-
tuoju momentu, ir ekonomi-
kos vaivorykštinių suoliukų 
statytojai pateikė tokias ir 
tokias rekomendacijas. Suo-
liukas, žinoma, labai gerai. 
Gražus suolelis, spalvotas. 
Ko gero, pusę nakties dažė. 
Man patinka suoliukai. Tik 
štai ministrės ir ją lydinčių 
minties erdvės, idėjų akiplo-
tis liūdina. Jei jau sostinės 
komunalininkais įsidarbino, 
suolelius statyt, tai gal ne 
vieną tada, o visą alėją rei-
kėjo pristatyt. Vis kažkokia 
nauda. Bent kaip iš suole-
lių statytojų beigi dažytojų. 

Bėda kitur – jei ministras tik 
suoliukais įsimena. O ko-
legos džiaugiasi, suolelius 
fotografuoja. Gera suolelių 
statytoja ministrė pasitaikė. 
Suolifikus maxima, suoli-
fikuosianti visą sostinę. O 
kitados valdovai save titu-
luodavo (o popiežius ir da-
bar taip vadinasi) Pontificus 
maxima (didysis tiltų tiesė-
jas). Užmojai, škia.

Kiti gi mūsų apžvalgi-
ninkai beigi politologai iki 
šiol tebeskaičiuoja visokius 
Lekstučius mitingo kvadra-
tiniame metre bei kiek kas 
to mitingo pakraščiuose iš-
gėrė. Svarbus tatai valstybei 
darbas. Užtat apie mitingo 
priežastis ir pasekmes kol 
kas (su retais prašviesėji-
mais) yra tas pats vienas: 
„nesuprantu“, „durniai“ ir 
„vatnykai“. Piliečių balso 
rubrikose pasirodė straips-
niai, kurie miglotai kažką 
primena. Maždaug vėlyvo-
jo sovietmečio darbo ko-
lektyvų „laiškus į Smolnį“, 
smerkiančius „amerikiečių 
imperializmą“ ir Vasario 
16-ąją. Rimtesni politiniai 
apžvalgininkai iš archyvų 
ištraukė 1988-ųjų Vasario 
16-osios mitingą prie Ado-
mo Mickevičiaus paminklo 
smerkiančius LTSR oficiozų 
straipsnius. Apėmė negeras 
jausmas: ir retorika, ir klišės 
tada buvo lygiai tokios, kaip 
šiandien. 

Dar juokingesni bandy-
mai tame nelemtame marše 
įžvelgti „Kremliaus ranką“ 
ir „žurnalistiniai tyrimai“. 
Kurie nei žurnalistiniai, nei 
tyrimai – tik seniai nuval-
kiotų klišių apie Paleckius, 
Lekstučius ir co rinkinys. Jei 
tik Kremliaus ranka tokia 
tebūtų, tikriausiai reiktų dai-
nuoti ir šokti iš džiaugsmo. 
Mat šitie veikėjai yra seniai 
apsišvietę ir niekam seniai 
nebeįdomūs. Ir į bet kokius 
mitingus šitie veikėjai eina 
pagal J. Štrauso operetėje 
„Šikšnosparnis“ įgarsintą 
principą: „Ten, kur vestu-
vės, ten ir šampanas, ten 
kur šampanas – ten ir aš“. 
Profesionalūs provokatoriai 
kantriai dirba savo darbą. 
Kaip ir tas veikėjas, kurio, 
stovinčio su Rusijos vėlia-
va, atvaizdo nepasidalinio 

tik patys tingiausi „lapjauni-
mo“ atstovai. Profesionalus 
provokatorius – mūsų ne-
durnam „elitui“ yra tikriau-
siai negirdėta sąvoka. Kaip 
ir padorumas. Kaip galima 
vertinti žurnalisto bandymą 
nupirkti aktoriaus paslaugas, 
kad šis eitų į mitingą provo-
kuoti? Tai tikriausiai mūsų 
šakos geroji etikos praktika? 

Kremliaus ranka, tikriau-
siai, šioje situacijoje visgi 
yra. Tik ne Lekstučiai ir Pa-
leckiai, kaip nori įsivaizduo-
ti mūsų negudrus „elitas“. 
Tokia pozicija yra, žinoma, 
labai patogi: tie veikėjai ži-
nomi, prokremliški. Taigi, 
išvadinti juos Kremliaus 
agentais didelio proto ir tyri-
mų nereikia. Pamatei tokius, 
padarei „toli žvelgiančias“ 
išvadas ir gali toliau žiū-
rėti madingą serialą ar eiti 
purslotis į feisbuką. Tačiau 
vargas tau, Lietuva, jei turi 
tik tokius „toliaregius“ po-
litikus, politologus, apžval-
gininkus. Nes ieškoti tikrųjų 
priežasčių, kodėl visuomenė 
nepatenkinta, kodėl ji eina 
į tokį mitingą, „elitas“ per 
tingus ir per bukas. Viską 
nurašei naguotai Kremliaus 
letenai, ir ramu. Kas, kad ne-
ramumams sukelti tos lete-
nos nė nereikia. Po valstybės 
pamatais elitas sėkmingai 
kasasi pats. Nesuvokdamas, 
kad į „durnių“ ir „vatnykų“ 
gretas užrašė maždaug pusę 
šalies rinkėjų, kai „elitinė“ 
valdančioji dauguma teatsto-
vauja 18 proc. Jei kokia nors 
politinė jėga sugebėtų į savo 
pusę patraukti bent 10 proc. 
iš 52 proc. Seimo rinkimuo-
se nedalyvavusių balso tei-
sę turinčių piliečių, galima 
įsivaizduoti, kas nutiktų. 
Dabartinę Vyriausybę rinko 
maždaug 18 proc. rinkėjų, o 
nauja jėga susišluotų kad ir 
5 proc., arba beveik trečdalį 
to, kas dabar palaiko valdan-
čiąją daugumą. Suvokiate, 
„elito“ dundukai, kokį sver-
tinį vidurkį įgautų naujoji 
politinė jėga? Ar vėl bėgsit 
veidotyrininkų klausti?

Ir tik dundukai gali ne-
suvokti, kokia ta jėga gali 
būti. Jei kažkas mano, kad 
ji bus „meinstryminė“: sai-
kingai centristinė, saikingai 
biurokratinė, saikingai ap-

taki, balta ir pūkuota, tai tas 
manantysis yra bukas kaip 
čebato aulas. Lygiai toks bu-
kas yra tas, kuris mano, kad 
jai vadovaus Lekstutis ar į 
jį panašūs. Jie tik morkytė 
„lapjaunimui“ paerzinti. O 
kad tokia jėga (greičiausiai 
net kelios) anksčiau ar vė-
liau atsiras, savaime supran-
tama – negali valstybėje būti 
tokio politinio vakuumo, 
kai neatsovaujama daugu-
ma rinkėjų. Per daug didelė 
pagunda gauti tokią „bešei-
mininkių“ rinkėjų dalį. Kas 
už vienos ar kelių tokių jėgų 
stovės, štai čia jau klausimai 
tikriems žurnalistiniams ty-
rimams. Kuriems, deja, jau 
seniai nėra nei žmonių, nei 
resursų, nei poreikio. O kam 
– tu veidologės paklausk, 
veidologė pasakys. 

Normalioje pilietinėje 
visuomenėje toks politinis 
vakuumas būtų suvokiamas 
kaip reali grėsmė valstybės 
saugumui. Pas mus gi tam 
dėmesio neskiriama. Kodėl? 
Nes skirti dėmesį reikia ži-
nių, noro ir pastangų. Pa-
prasčiau aploti bendrinėmis 
sąvokomis „vatnykai“ ir 
„durniai“ ir parašyti dar vie-
ną „tiriamąjį“ straipsnį su 
veidologe. Kam gi čia per-
sistengti? O kur dar, nepai-
sant visų gausybės mokymų 
žiniasklaidai apie propagan-
dą, „naudingų idiotų“ veikla 
– pašaipų metodu vykdomas 
kryptingas tos visuomenės 
dalies stūmimas į pilkąją 
(geriausiu atveju, o bloges-
niu – į prokremliškos) in-
formacinės sistemos zoną. 
Kaip manote, ar labai noriai 
dabar skaito mūsų meinstry-
minę žiniasklaidą žmonės, 
kurie joje viešai vadinami 
„debilais“, „durniais“ ir ki-
tais skambiais epitetais. Ar 
šeimos maršui skirtų pa-
skyrų uždarinėjimas (kuris 
yra laikui imli bet visiškai 
beprasmė kova su vėjo ma-
lūnais) nekonsoliduoja tų 
žmonių telktis prieš jiems 
priešiškai nusistačiusią vi-
suomenės dalį? Ir nepamirš-
kite, kad bent jau abejingų 
dabartinei valdžiai (jei ne 
jai priešiškų) yra totali dau-
guma. Jėgos persvara kieno 
pusėje? Ir tam nereikia dau-
žyti kokios nors institucijos 
langus. Nepamirškime, kad 

už nepilnų dvejų metų – Sa-
vivaldybių tarybų rinkimai.

Kol meinstryminė ži-
niasklaida pursloja mar-
šo dalyvius „vatnykais“ ir 
„durniais“, kol „politikai“ ir 
šou žvaigždutės varžosi, kas 
labiau iškeiks tą protestuo-
jančią liaudį, Jono Žemaičio 
Lietuvos karo akademijos 
(nėra kuo stebėtis) ir Myko-
lo Riomerio universitetų po-
litologai pateikė VIENIN-
TELĘ! preliminarią analizę, 
kas gi tame marše dalyvavo. 
Įdomiausia, kad ten – kon-
servatorių ir valstiečių rin-
kėjai. Tokia maršo dalyvių 
sudėtis gali būtu staigme-
na nebent meinstryminiam 
lapjaunimui. Dešinėje (kon-
servatoriška visuomenės da-
lis yra vertybių visuomenė, 
todėl nenuostabu, kad jie 
telkiasi apie tuos, kurie siū-
lo bent kažkokias vertybes) 
politinių jėgų vakuumas 
yra akivaizdus. Ne vienas 
dešiniosios pusės rinkėjas 
(įskaitant ir mane) šiuose 
rinkimuose balsavo ne už 
geriausią politinę jėgą. O už 
mažiausią blogį. O gavome 
didelį blogį – neišmanymo 
ir neveiklumo sprogstamą-
jį mišinį. Juokingiausiai 
atrodo Vyriausybės ban-
dymai reguliuoti karantino 
taisykles. Iš kurių seniai 
beliko obuolio graužtukas. 
Leidžiama eiti į kultūrinius 
renginius 150 žmonių, bet 
neleidžiama artimiesiems 
susitikti namuose. Jums vis-
kas gerai, ponai suolelių sta-
tytojai?

Šiandieninės politinės 
jėgos stumte stumia rinkė-
jus ieškoti naujų politinių 
darinių. Kodėl? Politika yra 
valstybės VALDYMO me-
nas. O ne buvimo, sėdėjimo 
valdžioje, meinstryminėje 
žiniasklaidoje gėrintis savo 
– gražiausiųjų ir protingiau-
siųjų – atvaizdu. Tokia val-
džia yra bloga net gerais, 
ramiais laikais. O šie laikai 
nėra nei geri, nei ramūs. Iš 
politikų visuomenė tikisi ne 
suolelių, o sprendimų. Ji pa-
siryžusi didesnio gėrio var-
dan net klaidas atleisti. Bet 
dėl visiško neveikimo po-
litikai net klaidų nebedaro. 
Jie tiesiog stato suolelius. Ir 
jų veiklą vertina veidotyros 
specialistai.

BUITINĖ TECHNIKA

DOVANOJA

• Žakardines audimo stakles, 
skirtas lovatiesėms, užuolaidoms 
ir kt. austi. Pilnas komplektas su 
perfokortų mechanizmu. Priedas 
- mestuvai. Staklės išardytos. Yra 
visos detalės. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 673 77 393. Rokiškis
• Šaldytuvą už simbolinę kainą . 
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
• Šaldytuvą Snaigė. Aukštis 175, 
plotis 60 cm. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 607 07 842. Rokiškis
• Snaigė šaldytuvą. Mėnesį 

naudotas, kaip naujas. Talpus. 
Daugiau informacijos telefonu. 
Kaina 270 Eur. Tel. 8 615 64 915. 
Rokiškis

• Dovanojame 3 mėnesių šuniuką, 
labai žaismingas. Rokiškio raj., 
Kamajai. Tel. 8 620 58 535. 
Rokiškis
• Dovanojami baldai, pasiimti 
ir išsinešti patiems - 12 km už 
Rokiškio. Tel. 8 623 80 442. 
Rokiškis
• Dovanojami maži, gražūs, du 

šuniukai. Augs nedideli.  
Tel. 8 628 29 277. Rokiškis
• Dovanoju ožkytę, 1 metų.  
Tel. 8 680 72 909. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Geros buklės, moteriškas odines 
basutes. 39-40 dydžio. Kainos po 5 
Eur. Tel. 8 685 42 153.  
Rokiškis
• Džinsinę striukę su dirbtinės odos 
elementais. M dydis. Nedėvėta . 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 685 18 977. 
Rokiškis

• Geros būklės, be jokių defektų, 
tamsiai mėlynos spalvos striukę. 
Ilgis iš nugaros 53 cm, rankovės 
ilgis 45,5 cm, plotis tarp rankovių 
siūlių 31 cm. Kaina 11 Eur.  
Tel. 8 675 14 084. Rokiškis
• Originalius, nedaug avėtus, 
odinius, geros būklės batus. Be 
defektų. Vidaus ilgis 20,5 cm. 
Kaina 12 Eur. Tel. 8 675 14 084. 
Rokiškis
• Originalius, odinius, geros būklės 
Nike batus. Be defektų. Vidpadis 
20,5 cm. Kaina 11 Eur.  
Tel. 8 675 14 084. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Nešiojamą garso kolonėlę JBL 
Charge 4. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 609 08 933. Rokiškis
• Naują automagnetolą Sony. Kaina 
55 Eur. Tel. 8 685 21 400.  
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• 42 metų moteris ieško darbo.  
Tel. 8 602 21 055. Rokiškis
• Moteris ieško darbo Rokiškyje ar 
rajone. Tel. 8 674 12 217.  

Rokiškis
• Ieškau slaugės darbo. Galiu dirbti 
savaitgaliais. Tel. 8 677 22 553. 
Rokiškis
• Ieškau nuolatinio darbo 
Rokiškyje. Esu darbšti, greitai 
prisitaikau. Tel. 8 604 91 575. 
Rokiškis
• Ieškau oficialaus darbo Rokiškyje, 
neturint darbo patirties. Kaina 450 
Eur. Tel. 8 688 09 949.  
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu dirbti ir 
pagalbinius darbus.  
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis
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TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Audi A4 B7. 2007 m., 2 l, TDI, 
103 kW, TA iki 2022 09. Naujas 
priekinis stiklas, multifunkcinis 
vairas, originali laisvų rankų 
įranga, važiuoklė tvarkinga. Kaina 
2500 Eur. Tel. 8 623 26 363. 
Rokiškis
• VW Golf 4. 1998 m., 1,9 l, TDI, 
66 kW. TA  iki 2002.04. Kaina 900 
Eur . Tel. 8 618 59 761.  
Zarasai
• 2004 m. Ford. Rida: 156 000 km. 
2 l, 143 AG (105 kW). Kuro tipas: 
Benzinas. Vienatūris, durų skaičius: 
4/5. Varantieji ratai: priekiniai. 
Pavarų dėžė: mechaninė. Klimato 
valdymas: oro kondicionierius. 
Spalva: vyšninė, be defektų. TA iki 
2023 m. Kaina 1100 Eur.  
Tel. 8 633 31 774. Rokiškis
• Naują triratį el. paspirtuką 
Electron MS03. 60 V, 900 W. Ratų 
dydis- 25,4 cm, greitis- iki 25 km/
val, su visiškai įkrauta baterija 
galima nuvažiuoti 55 km. Leistina 
apkrova-150 kg. Kaina 1100 Eur. 
Tel. 8 673 77 393. Rokiškis
• VW Sharan. 2004 m., 96 kW, 1,9 
l, TDI, TA. Tvarkingas. Kaina 2600 
Eur. Tel. 8 671 75 080.  
Rokiškis
• Renault. 2000 m., 1,9 l, 45 kW. 
Dyzelis, TA iki 2023.03.16. Galima 
apžiūrėti Rokiškyje, Taikos g.18. 
Tel. 8-677-67391. Kaina 850 Eur. 
Tel. 8 629 50 988. Rokiškis
• VW Passat B5. Buvo atliktas 
eksperimentas, įdėta 2.5 l turbina, 
perdažytas, išplautas visas salonas 
TA ilgam. Led lempos. Kaina 820 
Eur. Tel. 8 679 73 601.  
Rokiškis
• Opel Meriva. Dyzelis, 2008 m., 
1,7 l,74 kW. TA iki 2023.04.30. 
Viskas veikia, sėdi ir važiuoji. 
Galima apžiūrėti Rokiškyje, Taikos 
g.18. Tel 8-677-67391. Kaina 1950 
Eur. Tel. 8 629 50 988.  
Rokiškis
• Tvarkingą, vienintelį tokio tipo 
Lietuvoje Subaru Impreza WRX. 2 
l, 92 kW, benzinas - dujos. Kaina 
2450 Eur. Tel. 8 604 01 912. 
Rokiškis
• Ford Fiesta. 2006 m. -1,2 l, 55 
kW.  Benzinas, TA iki 2023.04.23. 
Galima apžiūrėti Rokiškyje, Taikos 
g.18. Tel. 8-677-67391. Kaina 1150 
Eur. Tel. 8 629 50 988.  
Rokiškis
• Krosinį motociklą 250cc. 
Keturtaktis, užsiveda gerai, 
važiuoja, trauka gera, reiktų 
pakeisti sankabos rankenėlę ir 
galinė padanga truputi leidžia orą. 
Keturračio būklė gera, plastmasės 
nesulūžę. Kaina galima derinti. 
Kaina 1300 Eur. Tel. 8 639 20 682. 
Rokiškis
• Neblogai važiuojantį dviratį. 
Pakeista visa stabdžių sistema 
(rankenėlės, trosai, mechanizmai 
su kaladėlėmis), nauja pavarų 
perjungimo sistema (simpleksai, 
trosai, perjungėjai). Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 638 36 629. Rokiškis
• Važiuojantį krovininį 
mikroautobusą Fiat Ducato. 2002 
m., 2,8 l, JTD. Visą arba dalimis 
(be T.A.) Reikalingas kėbulo 
virinimas. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 698 72 865. Rokiškis
• VW Touran. 2003 m., 1.9 l, TDI, 
77 kW. Lieti ratai, xenon, 2din 
magnetola, automatinė greičių 
dėžė, su TA. Supuvęs slenkstis. 
Pridedamas naujas. Kaina 1650 
Eur. Tel. 8 606 74 172.  
Rokiškis
• VW Caravele. 1998 m., 2.4 
l, dyzelis. Naujasnis priekis. 
Stumdomos durys iš abiejų pusių. 
Automobilis nenaujas, todėl turi 
trūkumų ir atitinkamą kainą. Buvo 
naudojamas darbui. Su TA iki 
2021-10-23. Kaina 1250 Eur.  
Tel. 8 606 74 172. Rokiškis
• VW Touran. 2 l, dyzelis, 100 
kW, 6 bėgiai, 2004 m. Be TA. Lieti 
ratai,  R17. Supuvęs slenkstis. 
Kaina 1000 Eur. Tel. 8 606 74 172. 
Rokiškis

• Honda CB 450. Užsiveda,  
važiuoja, pakankamai tvarkingas. 
Yra įlenktas bakas, duslintuvus 
reikia remontuoti, nes garsiai dirba. 
Su dokumentais. TA pasibaigė 
2018 m. Aušinimas mišrus. Tepalai 
aušinami. Domina ir mainai. 
Kaina 580 Eur. Tel. 8 673 04 001. 
Rokiškis
• Gana tvarkingą, 2005 m., BMW 
e61. TA galioja 1,5 metų, yra 
smulkių kėbulo defektų. Jūžintai. 
Kaina galutinė. Kaina 3500 Eur. 
Tel. 8 604 36 830. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• VW Golf 4, 2001 m ., 1,9 l, TDI 
variklį ir vairo kolonėlę.  
Tel. 8 629 45 390. Rokiškis
• Opel Astra G dalimis. Žemintos 
spyruoklės ir amortizatoriai. Dar 
turiu priekinį žibintą  Kaina 35 Eur. 
Tel. 8 686 74 923. Rokiškis
• 1998 m., VW Sharan galinį 
dangtį. Kaina 85 Eur. Tel. 8 686 74 
923. Rokiškis
• Lietus ratlankius su padangomis. 
R16/235/60. BMW  originalas.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• VW Golf 4 variklį. 66 kW. Kaina 
sutartinė. Išsamesnė informacija 
telefonu. Tel. 8 607 07 842. 
Rokiškis
• VW lietus ratlankiud. R16, su 
žieminėmis padangomis. 205/55, 
Continental, 7 mm. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Volvo, originalius, lietus 
ratlankius.  R16, su vasarinėmis, 
205/55 padangomis. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Jamz variklius. V6 900-1000Eur. 
V8 1500-1600Eur. V8 turbo iš 
K700 2000 Eur. Varikliai geros 
būklės, galima užvesti bei pristatyti 
į reikiamą vietą. Kaina 1000 Eur. 
Tel. 8 682 77 421. Kupiškis
• Dalimis 1998 m. VW Passat 
B5. Universalas, 1,9 l, 81 kW, 
žalios spalvos. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Lietus ratlankius. R17. Buvo 
naudojami Opel automobiliui, 
bet tinka ir kitiems modelems. 
Bmw pritaikytos skylės tikrai yra. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 619 52 150. 
Rokiškis
• Audi originalų, lietų ratlankių 
komplektą. R15. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 686 97 344. Rokiškis
• R16, 5x112, lietus ratlankius su 
labai geromis padangomis, m+s, 
visiems sezonams . Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 606 74 172. Rokiškis
• R17, lietus ratlankius su geromis 
padangomis. 5x112. Kaina 160 Eur. 
Tel. 8 606 74 172. Rokiškis
• Opel Frontera D žibintą. Kaina 55 
Eur. Tel. 8 685 21 400.  
Rokiškis
• Honda priekinį žibintą. Kaina 55 
Eur. Tel. 8 685 21 400.  
Rokiškis
• Originalius veidrodėlius VW 
Sharan, naudotus tempiant namelį. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Originalius BMW, R13 skardinius 
ratlankius. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Multilock bėgio svirčiai užrakinti  
Kaina 25 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Peugeot, 1,6 l, dyzelis, du 
purkštukus. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• 2008 m., Opel Zafira ir 2011 m., 
Astrosbag bagažinės uždangalus. 
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• 2004 m. VW Polo benzininį 
variklį. Dėžė, dinamos, 
kompiuteriukas, pusašiai. 1,2 l. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• 2004 m. VW Polo galinius 
stabdžių žibintus  Kaina 35 Eur. 
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• VW Bora generatorių. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 685 21 400.  
Rokiškis
• Naują kuro talpą. Kaina 105 Eur. 
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Nenaudotą padangą. 6,50x16, 
GAZ-69. Tel. 8 687 89 378. 
Rokiškis

• VW Passat B5+ dalimis. Audi 
A4 B6 dalimis. 860994872. Kaina 
sutartinė . Tel. 8 647 54 291. 
Rokiškis
• 215/65, R16 C, Continental, 
2017 m., po 8 mm, visas keturias 
padangas. Su skardiniais ratlankiais 
Transporter, 5/112, kaip naujas 
visas komplektas. Kaina 180 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Puikiai veikiantį pjūklą Stihl 911. 
3.3 kW. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 625 12 405. Rokiškis
• Savaeigę, kompaktiškai 
susilankstančią žoliapjovę Honda. 
Puikiai dirba. Obeliai. Kaina 140 
Eur. Tel. 8 662 61 101.  
Vilnius
• Motobloką. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 606 74 172. Rokiškis
• Pjūklus Husqarna 560, 555, echo 
620. Tel. 8 620 85 252.  
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Filmavimo kamerą  Trinicon. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Android TV box Beelink r98 Iptv 
priedėlį. Kaina 42 Eur.  
Tel. 8 675 00 301. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Priekabą be dokumentų.  
Tel. 8 699 81 774. Rokiškis
• Pievų žolės smulkintuvą, 
kultivatorių, plūgą, frezą.  
Tel. 8 620 31 828. Rokiškis
• Talpas vandenui su važiuokle. 
Kaina 170 Eur. Talpa vandenui 
kaina 75 Eur. Tel. 8 620 55 819. 
Rokiškis
• Arklinę šienapjovę, kabinamą prie 
traktoriaus. Naudota. Kaina 200 
Eur. Tel. 8 652 69 212.  
Vilnius
• 2015 m. traktorių John Deere 
5100m. Pirktas naujas, labai mažai 
naudotas, 700 motovalandų. Nėra 
PVM. Kaina 38000 Eur.  
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• Naudotą lenkišką, segmentinę 
šienapjovę. Kaina 120 Eur. Tel. 8 
682 16 830. Rokiškis
• Šieno rinktuvą. Kaina 500 Eur. 
Tel. 8 686 93 436. Rokiškis
• Centrinę traukę traktoriui T-150. 
Tel. 8 687 89 378. Rokiškis
• Tvarkingą, japonišką traktoriuką 
Hinomoto E25 su plaktukine 
žoliapjove ir freza. Južintai. Kaina 
3200 Eur. Tel. 8 631 25 562. 
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Minamą bagį . Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 620 55 819.  
Rokiškis
• Ąžuoliuko mokyklos uniformą 
mergaitei. Dydis 140.  
Tel. 8 628 79 685. Rokiškis
• Geros būklės, vaikiškas supynes. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 625 81 278. 
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Mikrorajone rastas raktų ryšulys. 
Tel. 8 645 82 219. Rokiškis

www.rokiskiosirena.lt
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Dviračių krosas: apie augančią bendruomenę 
ir norą judėti gamtos apsuptyje

Įvairaus amžiaus rajono 
dviratininkus į „Moto-Ro-
ki“ trasą sukvietė kaip vi-
sada įdomus, azartiškas 
Dviračių krosas. Jame ir 
mažyčiais dviratukais mi-
nantys vaikai, ir pripažinti 
respublikinių varžybų daly-
viai. Jie atviri: bendruome-
nė auga, varžybos smagios ir 
įdomios. Jų pasiilgta: į „Mo-
to-Roki“ trasą dviračių kro-
sas grįžo beveik po pusmečio 
pertraukos. Be to, tai ir bene 
pirmosios šalies varžybos, 
kuriose dviratininkai var-
žėsi gyvai, o ne virtualiai: 
dalindamiesi vieni su kitais 
rezultatais nuotoliniu būdu.

Verda gyvenimas
„Moto-Roki“ trasoje virte 

verda gyvenimas. Kol dvira-
tininkai suko apšilimo ratus, 
žiūrovai galėjo grožėtis gre-
ta, atitvertoje trasoje vykusia 
motociklų treniruote. O trasos 
pakalnėje driekėsi ištisas au-
tomobilinių priekabų mieste-
lis. Tokia stovykla nestebina: 
„Moto-Roki“ trasa yra vienin-
telė šiuo metu rajone, kurioje 
rengiamos autoritetingos var-
žybos, tokios kaip Lietuvos 
motokroso taurės etapas. Tra-
soje tilpo visi: nuo mažųjų, vos 
pirmuosius žingsnius žengian-
čių sportininkų, iki meistrų, jau 
tapusių legendomis, tokių, kaip 
Mantas ir Rytis Kišūnai.

O jų tėtis, taip pat legendi-
nis motociklų sporto meistras 
Romas Kišūnas šįsyk motoci-
klą iškeitė į dviratį. Dviračių 
kroso varžybos – jo daugybę 
metų puoselėjama ir populia-
rinama sporto šaka. Kas ga-
lėtų pagalvoti, kad prieš gerą 
penkioliką metų čia dviratu-
kais trasos tramplinus įveikę 
dviračių entuziastai čia atsives 
sportuoti jau savo vaikus.

Kaip ir tada, taip ir šian-
dien mažiesiems rokiškėnams 
„Moto-Roki“ trasoje verda 
tikras gyvenimas. Čia vyksta 
net kelios stovyklos, kuriose 
ir važiavimai dviračiu, ir lenk-
tynės kartais, ir šaudymas iš 
lanko, ir kitos smagios, akty-
vios pramogos. 

Ir į pirmąsias šiemet dvira-
čių kroso varžybas suvažiavę 
mažieji, kaip visada, akty-
vūs ir nenustygstantys. Dar 
iki varžybų pradžios jie jau 
numynė kelis kartus ilgesnę 
distanciją, nei pati trasa. Tuo 
tarpu juos atlydėję tėveliai 
juokavo, kad tik neišsektų ta 
energija iki tol, kol teks lėkti 
trasos kalneliais.

Mažiesiems šios varžy-
bos – tai ir azartas, ir pir-
mieji laimėti medaliai. Todėl 
nestebina mažųjų klausimai, 
ar medalis... valgomas. Or-
ganizatoriams tenka nuvilti 
šokoladinių apdovanojimų 
gerbėjus. Ir mažiems, ir dide-

liems varžybų prizininkams 
skirti vienodi, tradiciškai labai 
gražūs ir vertingi medaliai. O 
saldumynų mėgėjams nereikia 
nusiminti: varžybų rėmėjai 
dovanojo jiems saldžių prizų: 
javainių batonėlių, įvairiausių 
sausainių.

Vyresnieji džiaugiasi 
augančiu entuziastų 
būriu
Daugybę šalies varžybų 

laimėję tituluoti dviračių kro-
so meistrai Artūras Dilys, Val-
das Pipikas ir kiti, pakalbinti, 
kodėl atvyko varžytis, kalba 
atvirai. Vilioja ir gyvos var-
žybos, kurių pastarąjį pusmetį 
nebuvo. Tai proga pasitikrinti 
sportinę formą, palenktyniauti 
su senais bičiuliais. Džiugina 
ir kiti dalykai, visų pirma, au-
gantis jaunųjų dviračių kroso 
entuziastų būrys. 

Ir mažiems, ir dideliems 
sportininkams parengtos tra-
sos turi savų staigmenų. Ma-
žiesiems teko sudėtinga kova 
su smėlio danga, su staigiais 
posūkiais, o ir nedidelėms 
kalvelėms įveikti kaip tik ir 
prireikė tos žaidimams išei-
kvotos energijos. Vyresnieji 
gi suko ratus „Moto-Roki“ 
trasos pakraščiais nusidrieku-
siu maršrutu. Jis sudėtingas, 
mat trasa pritaikyta motociklų 
krosui. Kaip gi joje be stačių 
įkalnių, vingrių posūkių. Paš-
nekovai neslėpė: įveikti marš-
rutą reikia atidumo ir įgūdžių. 
Tačiau tai tik žadina azartą. 
Lenktynės miškingomis, kal-
votomis vietomis džiugino ir 
lenktynininkų, ir žiūrovų akis. 

O tai, kad šis krosas yra ne-
nuspėjamas ir permainingas, 
patvirtino varžybų rezultatai. 
Jose būta ir iššūkių, ir smagių 
dvikovų.

Netgi tose amžiaus gru-
pėse, kuriose buvo vienas ar 
keli sportininkai, virė azartas, 
mat visa suaugusių sportinin-
kų grupė startavo vienu metu, 
tad buvo galima pasivaržyti 
greičiu su kitų amžiaus grupių 
sportininkais.

5-7 metų sportininkų gru-
pėje lenktyniavo 6 dviratinin-
kai. Ant nugalėtojų pakylos 
lipo rokiškėnai. Pirmas at-
važiavo Matas Minkevičius, 
antra – Merida Ališauskaitė, o 
trečias – Oskaras Virbalas.

8-9 m. sportininkų grupėje 
važiavo biržietis Jokūbas Špo-
kas. 

10-12 m. sportininkų gru-

pėje varžėsi 8 dviratininkai iš 
Panevėžio, Rokiškio ir Juo-
dupės. Laimėjo panevėžiečai: 
pirmas buvo Vėjas Masteikis, 
antras Dovydas Činga, trečia 
atmynė Elžbieta Seliovaitė. 

13-15 m. grupėje dalyvių 
buvo net 11-ka. Pirmas atva-
žiavo Agnius Kvedaras, antras 
– Domantas Šimkus, trečia – 
Vigailė Budreckytė. Vaikinai 
– rokiškėnai, mergina – pane-
vėžietė. 

Iki 18 m. sportininkų gru-
pėje triumfavo Deividas 
Ališauskas, antras buvo D. 
Činga, trečias – V. Masteikis 
(visi panevėžiečiai). Viso var-
žėsi 7 sportininkai.

Turistų grupėje pirmas at-
važiavo Mindaugas Raketis, 
antras – Domantas Šimkus, 
trečias – Laimutis Šimkus, 
visi – rokiškėnai. 

Moterų iki 18 m. grupėje 
pirma atvažiavo V. Budrecky-
tė, antra buvo Orinta Kiseliū-
naitė, trečia – Erna Vareikaitė 
(visos sportininkės panevėžie-
tės). Dėl apdovanojimų šioje 
grupėje varžėsi 7 sportininkės.

Moterų iki 35 m. grupėje 
laimėjo Gabrielė Maglinskai-
tė, antra buvo Gerda Raugaitė, 
trečia – Eva Laužadytė. Visos 
– Panevėžio sportininkės.

Moterų, vyresnių nei 35 
m., grupėje važiavo Žydrūnė 
Ališauskienė.

Vyrų 19-35 m. grupėje lai-
mėjo Domas Manikas iš Pane-
vėžio, o antrąją vietą užėmė 
Laurynas Ališauskas, trečią 
– Mantas Januševičius (abu 
rokiškėnai).

Vyrų 36-45 m. grupėje 
buvo intriga. Laimėjo Min-
daugas Šarkauskas, antras 
atvažiavo A. Dilys, o trečias 
atmynė Robertas Šnioka (visi 
– mūsų rajono sportininkai).

Vyrų 46-55 m. grupėje be 
konkurencijos važiavo Valdas 
Pipikas. 

Vyresnių nei 55 m. vyrų 
varžybas laimėjo R. Kišūnas, 
antras buvo Vincas Žinka, o 
trečias – Vytautas Ščerbickas.

Artimiausias dviračių kro-
so varžybų etapas vyks birže-
lio 5-ąją Biržuose, liepos 3-ąją 
sportininkai varžysis Velnia-
kalnio trasoje, liepos 31-ąją 
susitiks Pakruojyje, rugpjūčio 
15-ąją – Zarasuose. Be to, 
kaip informavo R. Kišūnas, 
dar vyks ir dviračių kroso ra-
jono taurės varžybos.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Rokiškio Juozo Tumo - Vaižganto gimnazijos Senųjų rūmų padalinio abiturientų paskutinis skambutis
Nors šie mokslo metai buvo neįprasti, nes daug laiko mokytasi nuotoliniu 

būdu, gegužės  21 dieną, penktadienį, bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų 
abiturientams dalyje mokyklų rengiama simbolinė Paskutinio skambučio šventė, 
kitur jis aidės kitą savaitę.

Ne išimtis ir rajono gimnazijos. Nors šie metai Valstybiniams brandos egzami-
nams besirengiantiems abiturientams dėl nuotolinio mokymo buvo labai sudė-
tingi, visgi atsisveikinti su mokykla ir sušokti savajį valsą jaunieji rokiškėnai rinkosi 
gyvai. „Rokiškio Sirenos“ skaitytojų dėmesiui – Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos 
Senųjų rūmų paskutinio skambučio akimirkos. 



6 psl.

Nepriklausomas rajono laikraštis

2021-05-25

Camino Lituano: II diena
„Rokiškio Sirena“ tęsią 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. 

Antrasis etapas: Buivydžiai – Gataučiai.
2021 m. balandžio 19 d.
Ką čia gero paporinus apie 

Lietuvos lygumų sostinę Jo-
niškį? Rokiškis tikrai gali 
didžiuotis, kad turi Aleksan-
dravėlės kraštą – lietuviškąją 
Šveicariją. Ar šitas faktas ir 
bus pagrindinis mano gimtojo 
Rokiškio koziris prieš Joniš-
kį? Gyventojų ir pas mus ir 
pas juos panašiai belikę - plius 
minus dešimt tūkstančių. Tos 
pačios ir vietovardžių priesa-
gos, jeigu Rokiškis medžio-
tojo Roko iškis, tai Joniškis 
vyskupo Jono iškis. Ką pir-
miausia išvysta svečias atvyk-
damas į Rokiškį? Tikrai ne 
įspūdingosios mūsų bažnyčios 
bokštą, o sovietinės architek-
tūros konceptualaus meno 
šedevrą – kombinuotų pašarų 
elevatoriaus kuorus. Lygiai tas 
pats ir Jonišky – „kombikor-
mos“ mūrai pasimatė iš kažin 
kur ir lydėjo mus gerą pusdie-
nį. Bažnyčia pas juos aukšta, 
vienabokštė, barokinė, gal ir 
ne vienos „svorio kategorijos“ 
su mūsiške, bet iš išorės graži. 
Jie turi netgi mūsų Ilzenbergo 
dvaro analogą - Jakiškių dva-
rą. Abu dvarai prikelti iš numi-
rusių dėka privačių iniciatyvų 
ir abu atlieka svarbią funkciją 
kultūriniam rajono gyvenime. 
Rokiškio dvaras, aišku, kozi-
rinis tūzas, vertinimų žaidime, 
bet Joniškis turi net dvi puikiai 
restauruotas sinagogas - baltą-
ją ir raudonąją, gaila, kad ne-
matėm kas viduj - karantinas. 
Joniškiečiai pirmieji pasitiko, 
kepures nukėlė ir gėlėmis ap-
mėtė traukiniu iš Rygos grįž-
tančius Europos čempionus, 
Lietuvos krepšininkus 1939-
ais metais. Čia įsteigtas Lietu-
vos krepšinio šlovės muziejus, 
kur surinkti visi įspūdingiausi 
eksponatai. Joniškio krepšinio 

komanda „Delikatesas“ daly-
vauja  Lietuvos NKL lygoje. 
Kokių argumentų šiuo klau-
simu turi Rokiškis? Jokių! 
Krepšinis pas mus seniai nu-
marintas, bet mes turim senas 
ledo ritulio tradicijas ir mūsų 
„chokeistai“ joniškiečiams 
tikrai „užmestų“. Senamies-
tis žiauriai sudarkytas sovie-
tmečio architektūros reliktais. 
Sakytum, „prie ruso“ joniš-
kiečiai neturėjo vyr. architek-
to, todėl visokius blokinius 
statinius statė kas kur norėjo 
ir kas kur laisvos vietos rado. 
Dabar jau sunku ką bepakeis-
ti, bet miestas stengiasi iš pa-
skutiniųjų: nusižiūrėjo nuo 
Šiaulių ir pasidarė savo Bro-
dvėjų – pėsčiųjų gatvę ir joje 
įkomponuotą (puikus sprendi-
mas) mini amfiteatrą - vasaros 
estradą. Ten nuolat skamba 
muzika ir buriuojasi jaunimė-
lis. Aišku, joniškiečiai neturi 
Tyzenhauzų paveldo, neturi 
tapytų langinių gatvės, neturi 
primityvisto Liongino Šepkos 
unikalios medžio drožybos, 
dar buvau kažką prisiminęs, 
ko jie neturi..., bet užtai kokį 
„Virtienių“ restoranėlį turi! 
Tai Kelio Sargas pasistengė, 
kai mus alkanus nukreipė eiti 
tuo keliu, kur verdami šitie 
skanėstai. Dėl visiems supran-
tamų priežasčių valgėm gatvėj 
ant suoliuko, bet tai nė kiek 
netrukdė mėgautis išskirtinio 
skonio delikatesais. Sau paė-
miau pusantros porcijos, pati 
restoranėlio šeimininkė Ne-
ringa patarė sumiksuoti (ra-
gauti bent su trimis įdarais iš 
dešimties galimų) ir kaip virti-
nių valgymo specialistas galiu 
atsakingai pareikšti: kada tik 
keliu važiuosit pro Joniškį, 
būtinai užsukit virtienių pas 

Neringą ir nemundravokit – 
jeigu nesi gurmanas, ragauk 
Joniškio firminių su varškės ir 
spirgių įdaru. Dėl šitų virtie-
nių, dabar prie Baltijos jūros 
važiuosiu pro Joniškį – tiek 
dar skonių liko neišragauta. 
Net parašyti žmoniškai nega-
liu, vos apie juos pagalvoju, 
seilės, patikėkit, kaip buldo-
gui teka...

Puiki diena jau ėjo į pabai-
gą, kai atsidūrėm prie Jakiškių 
dvaro. Visos durys ir langai 
atlapoti – baisiai keista, sakau, 

užeisiu vidun. Užeinu, o ten 
lentelė: „norint apžiūrėti dva-
rą skambinti tel. Nr...“. Ne-
spėjau surinkti numerio, kai 
tarpdury pasirodė simpatiška 
balzakiško amžiaus moteris 
žemėtom rankom: „prašom 
užeikit, vaikščiokit, ieškokit 
senojo dvaro slėpinių, žodžiu, 
jauskitės, kaip namie. Atleis-
kit, negaliu prisijungti, gėles 
sodinu“. Kai užėjau vidun, 
taip lūpa ir atvypo! Aš jau se-
niai šitą dvarą norėjau apžiū-
rėti „gyvai“ – daug esu matęs 

puikių nuotraukų su ypatingu 
dvaro interjeru ir dažnai pa-
galvodavau, kur tas dvaras, 
kaip norėčiau ten nuvažiuo-
ti ir pašniukštinėti. Ir še tau, 
kad nori – nei ieškoti, nei va-
žiuoti, kojos pačios atvedė. 
Interjeras ypatingas tuo, kad 
prabanga žiauriai kontras-
tuoja su netvarka. Tiesa, ta 
netvarka pateikta su skoniu, 
jaučiasi tvirta talentingo me-
nininko ranka – ne architek-
to, ne interjero dizainerio, o 
būtent dailininko ranka. Vi-
sos dvaro menės, visi kam-
bariai, net užkaboriai, kaip 
atvirukai, kaip paveikslai. 
O visas dvaras, kaip interje-
ro žurnalas, ką ten žurnalas, 
kaip nuostabių paveikslų al-
bumas. Užtrukau aš ten, kol 
visur išlandžiojau: antram 
aukšte miegamieji, ten išlikę, 
nuostabios senoviškos kokli-
nės krosnys. Kai nulipau že-
myn, mane pakvietė arbatos. 
„Meilė“ – prisistatė mote-
ris. „Labai dvariškas vardas, 
jums labai tinka“ – leptelėjau, 
komplimentą. Arbatą gėriau 
vienas, Meilė šalia prie stalo 
sodino gėles, o vyras Jorda-
nas sukosi gretimoje patalpo-
je. Prisiplepėjom iki soties: 
pasirodo, šiemet aš pirmas 
piligrimas aplankęs jų dvarą, 
pabėdavojom dėl „coronos“, 
kuri stabdo mūsų verslus, 

Meilė paatviravo apie sunku-
mus atstatant apleistą dvarą, 
pasmalsavo apie mūsų kraš-
to dvarus. Kaip dažnai būna, 
paieškojom bendrų pažįsta-
mų ir išsiskirstėm, kaip ge-
riausi draugai...

Iki nakvynės vietos, kem-
pingo „Saulėtos naktys“ buvo 
likę visai nedaug. Niekada ne-
pagalvojau, kad Lietuvoje yra 
tokių „hipiškų“ vietų. Žmonės 
čia tokie atsipalaidavę, prade-
dant šeimininku Sauliumi ir 
baigiant administratore Ka-
rolina. Šaldytuvas prikimštas 
visokio gėrio – imk, valgyk, 
jau nekalbu apie arbatą, kavą, 
kakavą. Šaldytuvas prikrautas 
visokių nealkoholinių gėrimų, 
netgi dėžė alaus sausakimšai 
pripildyta. Virtuvėlėje rūgsta 
kelios talpos naminio vyno, 
po teritoriją ganosi tuntas lai-
mingų kačių... Pinigus Karo-
linai už nakvynę vos įsiūliau, 
tai kvito neturėjo, tai rašiklį 
buvo pametusi. Kai paklau-
siau apie tą alų, kur dėžėj, tai 
ji pasiūlė nesikuklinti: „jeigu 
čia stovi, vadinasi galima var-
toti“. Po kurio laiko, kai atsi-
nešė kvitą, pranešė gerą žinią: 
„alus už auką į tą dėžutę, kur 
prie sienos ant stalo stovi“...          

Antrasis etapas: Buivy-
džiai – Joniškis – Jakiškių 
dvaras – Gataučiai. Pritrep-
sėta apie 30 km.

Laimėjimais ir talentais pražydusi gegužė 
Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykloje

Nelengvi ir neįprasti moks-
lo metai eina į pabaigą, tačiau 
mokinių pasiekimai vienas po 
kito džiugina muzikos mokyklos 
bendruomenę. 

Gegužės pradžioje mokyklos 
solinio dainavimo 3 kl. mokinė 
Radvilė Cegelskaitė virtualiai da-
lyvavo Vilniaus Maironio progim-
nazijos penktą kartą rengiamame 
krikščioniškos muzikos festiva-
lyje-konkurse „MEILĖS GIES-
MĖS“. Radvilė gavo diplomą už 
įdomiausią interpretaciją. Moky-
toja Reda Kazlauskienė, koncer-
tmeisterė Rasa Pletaitė-Junokienė.

Kitą dieną Vilniaus Karoliniš-
kių muzikos mokykloje startavu-
siame  virtualiąjame VI Lietuvos 
muzikos ir meno mokyklų jaunųjų 
dainininkų festivalyje–konkurse 

„DAINOS SPARNAIS APLINK 
PASAULĮ“, kurio tikslas – pažin-
tis su pasaulio tautų liaudies daino-
mis, jų kalba, kultūra, nuotaikomis 
ir dainos atlikimo tradicijomis,  
muzikos mokyklos dainininkų bū-
rys  džiugino pasiekimais: Rusnė 
Daugėlaitė  tapo II vietos laureate 
(mokytoja Asta Vajegienė, koncer-
tmeisterė Kristiana Kemundrytė), 
o Liepa Ulevičiūtė – III vietos lau-
reate (Mokytoja Reda Kazlauskie-
nė, koncertmeisterė Rasa Pleta-
tė- Junokienė).  Mantas Valainis, 
Gerda Komisaraitytė (mokytoja 
Asta Vajagienė) ir Livija Jegoro-
vaitė (mokytoja Laima Bieliūnie-
nė)  tapo konkurso diplomantais.

Mažosios  mūsų mokyklos mo-
kinukės taip pat džiugino ne vieną 
klausytoją. Štai Milda Čeponytė 
tapo  „TRAMTATULIO“ Aukš-

taitijos regioninio rato laureate 
(mokytoja Laima Bieliūnienė), o 
Klaipėdoje vykusiame  XI tarptau-
tiniame  vaikų ir jaunimo estradinio 
dainavimo konkurse „LINKSMIE-
JI PERLIUKAI“,  kuriame daly-
vavo atlikėjai iš daugelio Lietuvos 
miestų bei miestelių bei svečiai iš 
užsienio, mūsų mokyklos anksty-
vojo muzikinio ugdymo mokinukė 
Faustina Šablinskaitė pelnė 1 vietą, 
o I klasės mokinė Augustė Zizaitė 
– tapo diplomante (mergaičių mo-
kytoja Rasa Pletaitė- Junokienė).

Sėkmė buvo šalia ir dalyvau-
jant XVIII respublikiniame  po-
puliariosios  dainos konkurse „PA-
VASARIO FIESTA 2021″, kuris 
šiemet vyko ir gyvai,  ir nuotoliniu 
būdu. Kauno rajone, Raudondva-
rio kultūros centro scenoje varžėsi 
solistės ir džiugino puikiais pasi-

rodymais: Urtė Smalinskaitė lai-
mėjo 1 vietą, Radvilė Cegelskai-
tė  pelnė pirmos vietos diplomą.  
Smagu, kad nuotoliniu būdu besi-
varžę  mokyklos ansambliai buvo 
įvertinti ypač puikiai:  ansamblis   
„Linksmuolės Re Do Mi“ (Liepa 
Ulevičiūtė, Ugnė Komisaraitytė, 
Marija Lekandraitė, Liepa Bu-
lovaitė, Adriana Antonova, Vita-
lija Valainytė, Simona Tuskaitė, 
Mėta Mierkytė) užėmė 1 vietą, o 
„Saulės natos“  (Marija Roščen-
kovaitė, Goda Bučaitė, Fausta 
Jasiūnaitė, Rūta Lekandraitė, Urtė 
Smalinskaitė, Barbora Kriaučiū-
naitė, Akvilė Vanagaitė, Armantė 
Mikšėnaitė) – trečią. Gausų būrį 
dainininkių konkursui parengė 
mokytoja Reda Kazlauskienė.

Choreografijos skyriaus mo-
kiniai gegužės 10-17 dienomis 

dalyvavo tarptautiniame festivalio 
judėjime „ASTANA STARS“ ir  
meno konkurse“ ҰЛЫ ДАЛА" 
(Kazachstanas). Klasikinio šokio 
grupėje 2 vietos laureatėmis tapo 
Viktorija Zibolytė, Eva Sinicaitė 
ir Viltė Bružaitė. Šiuolaikinio šo-
kio grupėje III vietą pelnė  Viltė 
Bružaitė. Konkursui mokines pa-
ruošė mokytoja Rima Bielovienė.  
Instrumentų (pianinų) grupėje lau-
reatėmis tapo Rusnė Vainiūnaitė 
bei Emilija Trumpaitė (mokytoja 
Ona Vigėlytė). Šio skyriaus mo-
kytojos Rimos Bielovienė moki-
niai  dalyvavo ir respublikiniame 
festivalyje- konkurse "VIRTUAL 
DANCE- 2021", kuriame Viltė 
Bružaitė laimėjo II vietą už savo 
kūrybos šokį "Experience".

Gegužės viduryje  muzikos  
mokykla organizavo  virtualų 

Aukštaitijos regiono gabių muzi-
kai mokinių festivalį  „AUKŠTAI-
TIJOS TALENTAI – 2021“.  Tai 
jau devintasis festivalis ir aišku 
pirmasis, persikėlęs į internetinę  
erdvę. Youtube socialiniame tin-
kle (https://www.youtube.com/
watch?v=6Q-eyMujR-Y&t=11s)  
galima paklausyti jaunųjų talentų 
atliekama įvairių kompozitorių bei 
epochų muzikos. Festivalyje vir-
tualiai dalyvavo  jaunieji talentai, 
grojantys skrabalais, kanklėmis, 
smuiku, violončele, fortepijonu, 
akordeonu, klarnetu ir vargonais iš 
Biržų Vlado Jakubėno, Kėdainių, 
Kupiškio, Pasvalio, Panevėžio, 
Utenos, Ukmergės ir Rokiškio Ru-
dolfo Lymano muzikos bei meno 
mokyklų.

Rudolfo Lymano
muzikos mokyklos inform.
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Gegužės 28 d. (penktadienį) 10 val. 
šaukiamas Rokiškio rajono savival-
dybės tarybos posėdis. Posėdis vyks 
nuotoliniu būdu, fiziškai nedalyvau-
jant savivaldybės tarybos nariams, 
naudojant telekomunikacijos priemo-

nes (vaizdo ir garso konferenciniu ryšiu „Zoom“ 
platformoje).

Tarybos posėdžio darbotvarkė skelbiama inter-
neto svetainėje www.rokiskis.lt (žr. ,,Naujienos“).

Užs. 1336

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingas meistras nudažyti 
šviesią sekciją raudonmedžio 
spalva. Tel. 8 694 76 678.  
Rokiškis
• Ramundas GM,UAB 
reikalingas (-a) medienos staklių 
operatorius(-ė). Darbo vieta - 
Dirbtuvių g. 13, Obeliai, Rokiškio 
r. Pamaininis  Tel. Nr. 861003980. 
Tel. 8 656 20 131.  
Rokiškis
• Ramundas GM,UAB reikalingas 
(-a) padėklų surinkėja(s). Darbo 
vieta - Panemunėlio gelž. Stotis,  
Rokiškio r. Darbo laikas nuo 8:00 
iki 17:00. Tel. Nr. 861003980.  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Ramundas GM,UAB reikalingas 
(-a) šaltkalvis(-ė). Darbo vieta - 
Dirbtuvių g. 13, Obeliai, Rokiškio 
r. Darbas nuo 7:00 - 15:30.  
Tel. Nr. 861003980.  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Ramundas GM,UAB reikalingas 
(-a) lentelių rūšiuotoja(s). Darbo 
vieta - Dirbtuvių g. 13, Obeliai, 
Rokiškio r. Darbas pamaininis.  
Tel. Nr. 861003980.  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Reikalingi miško pjovėjai ir 
pagalbiniai darbininkai.  
Tel. 8 629 78 838. Rokiškis
• Reikalingi tinko glaistytojai 
(špakliuotojai), dažytojai ir plytelių 
klijuotojai darbui Vokietijoje. 
Apgyvendiname. Teirautis tel: 
+491607562270. Galima kreiptis ir 
Watsapp ir Wiber.  
Tel. 8 679 97 202. Rokiškis
• UAB Rokmeta metalo laužo 
supirktuvei reikalingas darbuotojas 
(privalumas - metalo pjaustytojas). 
Išsamesnė informacija:  
www.rokmeta.lt.  
Tel. 8 686 53 384. Rokiškis
• Ieškau meistro sutvarkyti senos 
sodybos pamatus.  
Tel. 8 618 13 059. Rokiškis
• Ieškomi mūrininkai darbui 
Vokietijoje. Reikalavimai: suprasti 
brėžinius. Tel. 8 679 97 202. 
Rokiškis
• Reikalingi mūrininkai. Mūras, 
blokeliai. Darbas Rokiškyje. 
Pageidautina brigados.  
Tel. 8 621 69 101. Rokiškis
• Ieškomas javų kombaino 
operatorius, turintis praktikos. 
Darbas gerai apmokamas, 

sezoninis. Tel. 8 616 07 494. 
Rokiškis

KITA

• Už simbolinę kainą diskinį pjūklą, 
malkoms pjauti. Tel. 8 615 65 359. 
Rokiškis
• Valytus grikius. Kaina 800 Eur. už 
toną. Tel. 8 616 78 570.  
Rokiškis
• Masyvų šviestuvą.  
Tel. 8 687 94 631. Rokiškis
• Įvairią, pjautą statybinę medieną. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Sausas malkas, atraižas.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Dvejus spaustuvus.  
Tel. 8 678 04 030. Rokiškis
• Dvi lovas su čiužiniais, po 20 
Eur/vnt. Bėgimo takelį ir 2 sukimo 
lankus, už 120 Eur. Mašininį mini 
šaldytuvą už 15 Eur.  
Tel. 8 674 12 217. Rokiškis
• Mažai naudotą, elektrinį sviesto 
sukimo aparatą. Tel. 8 624 24 728. 
Rokiškis
• Melžimo įrangą. Tinkama melžti 
lauke, tvarte ir dar yra  pridedamas 
bidonėlis. Tel. 8 624 24 728. 
Rokiškis
• Rankinį laikrodį Retox. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 676 27 899.  
Rokiškis
• Raktus, galandimo diskus, 
domkratus, šviestuvus, el. laikrodį, 
el. pjūklą, traktoriaus vairą, 
elektrinį trimerį. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Naujus žvejybos tinklus. Kaina 40 

Eur. Tel. 8 678 66 028.  
Rokiškis
• Tena sauskelnes.  
Tel. 8 643 05 417. Rokiškis
• 2 kilimus. 2x3 m, kabėję ant 
sienos, dabar išvalyti. Vienas 
labiau raudonos spalvos, o kitame 
dominuoja ruda spalva. Kaina 45 
Eur. Tel. 8 680 47 230.  
Rokiškis
• Sauskelnes Tena Slip Maxi Large 
(100-150 cm). Didelis dydis ir 
didžiausias sugeriamumas. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 616 13 735.  
Rokiškis
• Valtį Kolibri.  2.80 cm, 2 dviejų 
vietų, slankiojantys suolai. Variklis 
keturtaktis,  praktiškai naujas, 
2.5 A. Kupiškis, atskirai nieko 
neparduodu. Tik pilną komplektą . 
Kaina 550 Eur. Tel. 8 684 20 231. 
Kupiškis
• Medieną rąstais.  
Tel. 8 619 58 633. Rokiškis
• Naują, didelį kampinį šlifuoklį. 
Diskelis 23 cm., 2800 W. Kaina 55 
Eur. Tel. 8 685 21 400.  
Rokiškis
• Naudotas plytas už simbolinę 
kainą. Tel. 8 687 89 378.  
Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius.  
Tel. 8 612 29 637. Rokiškis
• Naują, sulankstomą lazdelę: 
reguliuojamas aukštis ir 
apšvietimas, atlenkiama šonine 
rankena, aliarmo signalas. Kaina 14 
Eur. Tel. 8 867 51 408.  
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Stalinį kompiuterį. Tinka 
žaidimams, darbui. Kainą siūlote. 
Pigiai neatiduosiu.  
Tel. 8 616 27 809. Rokiškis
• Playstation 3 su laidais pajungti, 
pulteliu, bei keliais žaidimais.  60 
Eur. Tel. 8 606 74 172.  
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Porelę geros veislės ožkos 
atsivestų ožiukų. Ūgtelėję, guvūs, 
2 mėn. amžiaus. Nereiklūs pašarui, 
ėda žolę, šieną. Kaina sutartinė. 
Vieta - Juodupė. Tel. 8 696 76 548. 
Rokiškis
• Kelis skirtingo amžiaus beragius, 
ilgavilnius ožius. Tel. 8 671 55 706. 
Rokiškis

• Ramų, 1 metų ožį, taip pat žąsų 
kiaušinius. Tel. 8 458 79 562. 
Rokiškis
• Pieninės karves. Pasirinkimas iš 
dviejų. Tel. 8 653 61 347.  
Rokiškis
• 2 avis. Kaina už abi 60 Eur.  
Tel. 8 618 61 418. Rokiškis
• Akvariumą su visa įranga ir 
žuvytemis. Yra spintelė. Kaina 300 
Eur. Tel. 8 620 19 198. 
Rokiškis
• Avis su 3 mėn. eriukais ir metų 
amžiaus aviną. Tel. 8 611 23 619. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Telefoną Xiaomi redmi Note 8 
pro. Skilęs galinis stiklas (pakeisti 
kainuoja apie 11 Eur, keičiant 
pačiam, taip pat reikia kameros 
lęšių stikliuko, kaina apie 3 ar 4 
Eur) ir šiek tiek skilęs priekinis 
stiklas. Visa kita veikia gerai. Kaina 
65 Eur. Tel. 8 687 20 105.  
Rokiškis
• Naują Redmi Note 10. Baltas, 
Amoled ekranas, Android 11, 
Stereo garsas, 4/64 GB, 5000 mAh 
baterija. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 601 14 335. Rokiškis
• Redmi Note 10. Stereo garsas, 
4/128 GB, 5000 mAh baterija, 
Žalias. Naujas. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 601 14 335. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Sėklines bulves Melodija.  

Tel. 8 688 41 212. Rokiškis
• Vineta veislės bulves. Bulvių 
frakcijos dydis 35/55 mm.  
Tel. 8 623 90 422. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Pianiną Riga. Tvarkingas. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 606 14 217.  
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Parduodamos arba nuomojamos 
patalpos prekybai ir maitinimo 
paslaugoms. Tel. 8 696 50 010. 
Rokiškis
• 2 kambarių (49,35 kv. m) butą 

P. Širvio g. 9. Su baldais ir buitine 
technika. Patogus išplanavimas, 
kambariai nepereinami. Butas šiltas 
ir šviesus. Kaina derinama. Kaina 
30000 Eur. Tel. 8 687 55 242. 
Rokiškis
• Įvairių dydžių namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos. Graži 
vieta, geras susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė. Tel. 8 657 75 999. 
Rokiškis
• 2 kambarių, 44,93 kv. m butą 
Miliūnų k., Rokiškio r., dviaukštyje 
daugiabutyje, 2 aukšte. Butas 
apšiltintas, įrengtos nuotekų, 
vandentiekio sistemos, stačiamalkė 
krosnis, plastikiniai langai. Yra 
rūsys, garažas su duobe, malkinė. 
Kaina 6000 Eur. Tel. 8 623 31 950. 



8 psl. 2021-05-25

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

TR
EČ

IA
D

IE
N

IS
 0

5.
26

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:00 Įstatymas ir tvarka
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Nacionalinė 
ekspedicija
13:00 (Ne)emigrantai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:20 Kaip atsiranda 
daiktai
16:40 Kalnų daktaras
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 1000 pasaulio 
stebuklų
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Bėgliai.  Pabėgimas 
iš Taljanų. S. Smetonaitė

22:30 Dviračio žinios
23:00 Klanas 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 1000 pasaulio stebuklų
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Bėgliai. Pabėgimas iš 
Taljanų. S. Smetonaitė
04:55 Kaip atsiranda daiktai 
05:15 Ponių rojus

05:50 Atsargiai! Merginos 
06:20 Bakuganas. Šarvų sąjunga 
06:45 Bailus voveriukas 
07:10 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys 
07:40 Prieš srovę 
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 Gero vakaro šou
20:30 Prakeikti III 
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Karštasis kubilas - laiko 
mašina
22:25 Vikinglotto
22:30 Karštasis kubilas - laiko 
mašina
23:15 Jėga ir Kenoloto 
23:18 Karštasis kubilas - laiko 
mašina
00:05 Naktinė pamain
01:05 Atostogos rifuose 
01:55 Makgaiveris 
02:45 Iš Los Andželo į Vegasą 
03:10 Ką mes veikiame šešėliuose
03:35 Naktinė pamaina
04:25 Atostogos rifuose 
05:50 Atsargiai! Merginos

06:30 Svaragini. Amžina draugystė
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Kalnietis
11:00 Širdele mano
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius
15:30 Mano namai - mano likimas
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Šeškinės 20. Giedriaus ir 
Džiugo šou 
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios 
22:30 Pavojai gelmėse
00:45 Strėlė
01:40 Vagių irštva 
03:55 Volkeris, Teksaso reindžeris

06:20 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu 

07:20 Mano virtuvė geriausia 
08:35 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 Betsafe–LKL čempionatas. 
Tiesioginė transliacija
21:00 Tylus įniršis
23:05 Asai 
01:15 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai
02:00 CSI. Majamis

05.30 Nauja diena
06.30 Mūsų gyvūnai
07.00 Lietuvos miestai
08.00 „Paslaptys“ 
09.00 „Pėdsakas“ 
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 

11.00 „Žiedas su rubinu“ 
12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių
12.30 Alfa taškas
13.00 Nauja diena
14.00 „Teisingumo agentai“ 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 #NeSpaudai
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Žiedas su rubinu“ 
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 #NeSpaudai
00.30 „Teisingumo agentai“ 
01.30 „Žiedas su rubinu“ 
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03.10 #NeSpaudai
03.50 Alfa taškas
04.10 Mokslo ritmu
04.25 Mūsų gyvūnai
04.50 „Reali mistika“

KE
TV

IR
TA

DI
EN

IS
 0

5.
28 06:00 Himnas

06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Įstatymas ir tvarka
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vakaras su Edita
13:00 1000 pasaulio 
stebuklų
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:20 Kaip atsiranda 
daiktai
16:40 Kalnų daktaras
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 (Pra)rasta karta
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Širdyje lietuvis

22:30 Dviračio žinios
23:00 Grančesteris
00:35 Pasivaikščiojimai
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 (Pra)rasta karta
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Vakaras su Edita
04:55 Kaip atsiranda daiktai
05:15 Ponių rojus

05:50 Atsargiai! Merginos 
06:20 Bakuganas. 
Šarvų sąjunga 
06:45 Bailus voveriukas 
07:10 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys 
07:40 Gero vakaro šou 
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 Farai 
20:30 Prakeikti III 
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Aukštis
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Aukštis
23:45 Naktinė pamaina
00:45 Atostogos rifuose
01:35 Makgaiveris 
02:25 Iš Los Andželo į Vegasą 
03:15 Ką mes veikiame 
šešėliuose 
03:45 Naktinė pamaina 
04:35 Atostogos rifuose 
05:50 Atsargiai! Merginos

06:30 Svaragini. Amžina 
draugystė
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

10:00 Kalnietis
11:00 Širdele mano
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius
15:30 Mano namai - mano 
likimas
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bučiuoju. Rūta
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios 
22:30 Kaip atsikratyti boso 2
00:40 Strėlė
01:35 Pavojai gelmėse
03:20 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
05:00 Alchemija
05:25 RETROSPEKTYVA

06:15 Gyvenimas ties riba 
07:20 Mano virtuvė geriausia 
08:35 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 Betsafe–LKL čempionatas. 
Tiesioginė transliacija
21:00 Saugykla
23:05 Tylus įniršis 
01:10 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai
01:55 CSI. Majamis

05.30 Nauja diena
06.30 Deutsche Welle pristato: 
Keliautojo dienoraštis
07.00 #NeSpaudai
08.00 „Paslaptys“ 
09.00 „Pėdsakas“ 
10.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
11.00 „Žiedas su rubinu“ 
12.00 TV parduotuvė

12.15 Tiek žinių
12.30 Alfa taškas
13.00 Nauja diena
14.00 „Teisingumo agentai“ 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 Oponentai
18.00 Reporteris
18.25 Rubrika "Europa - tai aš"
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Žiedas su rubinu“ 
22.30 Reporteris
22.55 Rubrika "Europa - tai aš"
23.00 Alfa taškas
23.30 Oponentai
00.30 „Teisingumo agentai“ 
01.30 „Žiedas su rubinu“ 
02.20 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03.10 Oponentai
03.50 Alfa taškas
04.10 Mokslo ritmu
04.25 Kaimo akademija
04.50 „Reali mistika“ 
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27 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 (Pra)rasta karta
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:20 Kaip atsiranda 
daiktai
16:40 Kalnų daktaras 
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Vartotojų kontrolė
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas
22:55 Aštuntas puslapis

00:35 Vasara, 1993-ieji
02:10 Širdyje lietuvis
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema 
04:00 Vartotojų kontrolė
04:55 Kaip atsiranda daiktai
05:15 Ponių rojus

05:50 Atsargiai! Merginos 
06:20 Bakuganas. Šarvų sąjunga 
06:45 Bailus voveriukas 
07:10 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys 
07:40 Farai 
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 Ralfas Griovėjas
21:45 Hobitas. Penkių armijų mūšis
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Hobitas. Penkių armijų mūšis
00:35 Krištolinės kaukolės
02:15 Profas
03:50 Neteisingai apkaltintas
05:15 Mikė 
05:40 Atsargiai! Merginos

06:30 Svaragini. Amžina 
draugystė
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Kalnietis
11:00 Širdele mano
12:10 Būrėja
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius
15:30 Mano namai - mano likimas

16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Kokaino baronas
22:55 Susišaudymas
00:40 Universalus karys. 
Sugrįžimas
02:20 Kaip atsikratyti boso 2
04:05 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:15 Gyvenimas ties riba 
07:20 Mano virtuvė geriausia 
08:35 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 Surasti ir sunaikinti 
23:15 Saugykla 
01:20 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai 
02:05 CSI. Majamis

05.30 Nauja diena
06.30 Deutsche Welle pristato: 
Greitis
07.00 Oponentai
08.00 „Paslaptys“
09.00 „Pėdsakas“ 
10.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
11.00 „Žiedas su rubinu“ 
12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių
12.30 Alfa taškas
13.00 Nauja diena
14.00 „Teisingumo agentai“ 
15.00 „Reali mistika“ 

16.00 Reporteris
16.30 Atliekų kultūra
17.00 Laisvės TV valanda
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
19.30 Nauja diena
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Žiedas su rubinu“ 
22.30 Reporteris
23.00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2021"
23.30 Laisvės TV valanda
00.30 „Teisingumo agentai“ 
01.30 „Žiedas su rubinu“ 
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03.10 Laisvės TV valanda
03.50 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2021"
04.10 Vantos lapas
04.35 Kaimo akademija
04.55 Atliekų kultūra
05.20 „Reali mistika“ 
06.00 „Paslaptys“

Rokiškis
• Skubiai parduodu sodybą. 
Juodupės sen., 2 km į Onuškio 
pusę. 0,6 ha žemės. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 673 56 283. Rokiškis
• 20 a sklypą Jakšto g., Rokiškyje. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Prekybinį kioską. 2x5 m, 
apšiltintas, apsauginės žaliuzės, 
elektra. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 699 61 320. Rokiškis
• Garažą mikrorajone prie Norfos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Nedidelį, 58 kv. m butą. 
Antras aukštas, mūrinis namas. 
Laiptinės langai pakeisti. Bute 
reikia remonto. Galimybė pirkti 
išsimokėtinai, sumą išmokant per 
3-4 mėn. Buto savininkai neturi 
skolų. Kaina 6000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Juodupėje, Prūdupės gatvėje 13 
a žemės sklypą (teritorija aptverta) 
su dviejų aukštų namu. Bendrasis 
namo plotas yra 70,66 kv. m, kurį 

sudaro 6 kambariai, ūkinis pastatas. 
Namas šildomas kietuoju kuru. 
Kaina 17600 Eur.  
Tel. 8 679 95 299. Vilnius
• Rokiškyje, Vytauto g., 131 kv. 
m patalpas pirmame aukšte. 7 
kambariai, 3 išėjimai, miesto 
kanalizacija  ir vandentiekis. Yra 
rūsys - 25 kv. m. Kainos teirautis 
elefonu. Tel. 8 662 25 859. 
Rokiškis
• 1,03 ha sklypą ant Dabužio ežero 
kranto, Lukštinių k., Rokiškio r. 
Paskirtis -  žemės ūkio. Priklauso 
apie 150 m pakrantės. Sklypas 
lygus, prižiūrėtas. Netoliese yra 
elektros linija. Geras privažiavimas 
iki sklypo. Puiki vieta namo ar 
sodybos statybai. Kaina 15500 Eur. 
Tel. 8 673 51 558. Rokiškis
• 48,38 ha žemės ūkio paskirties 
sklypą, esantį Baušiškių k., 
Rokiškio r. Miškų ūkio žemės 
plotas net 9,52 ha. Žemės ūkio 
naudmenų plotas yra 38.58 ha. Šis 
žemės sklypas suformuotas atlikus 
kadastrinius matavimus. Tai puiki 

investicija. Kaina 165000 Eur.  
Tel. 8 677 59 277. Rokiškis
• Namą. Vieno aukšto su mansarda, 
statytą 1975 m. Mansarda 
neįrengta. Bendrasis namo plotas 
138,45 kv. m. Namui priklauso 0,06 
ha namų valdos žemės sklypas. 
Atlikti kadastriniai matavimai. 
Miesto nuotekų sistema, vietinis 
vandentiekis. Elektros instaliacija 
trifazė. Kaina 50000 Eur.  
Tel. 8 620 46 281. Rokiškis
• Rokiškio priemiestyje, apsuptą 
miško, rąstinę sodybą su 0,9282 
ha namų valdos žemės sklypu. 
Namas vieno aukšto, statytas 1940 
m. Bendrasis gyvenamojo namo 
plotas 92,79 kv. m, kurį sudaro 
5 kambariai. Įvestos vietinės 
komunikacijos. Kaina 29999 Eur. 
Tel. 8 620 46 281. Rokiškis
• Šalia Panemunėlio gl. st., 
apmūrytą namą su 27,9 a. žemės. 
Namas 1 aukšto su mansarda. 
statytas 1973 m.. Bendrasis namo 
plotas 65,46 kv. m. Name įvestas 
vietinis vandentiekis ir kanalizacija. 

Namas šildomas kietuoju kuru, 
išvedžioti radiatoriai. Kaina 13999 
Eur. Tel. 8 620 46 281.  
Rokiškis
• Ežerų apsuptyje tvarkingą,  
mūrinį namą. Duokiškyje, 
Kamajų sen, Rokiškio r. Namas 
statytas 1989 m. , vieno aukšto su 
mansarda. Bendrasis plotas 166,42 
kv. m. Sklypas 34 a. Kaina 27000 
Eur. Tel. 8 677 59 277.  
Rokiškis
• Itin ramioje vietoje medžių 
apsuptyje, Zarinkiškių k. Obelių 
sen. Rokiškio r., tvirtą sodybą. 
Sodyba medinė, apmūryta su 
mansarda. Ūkiniai pastatai: garažas, 
rūsys, pirtis, malkinė, du tvartai, 
sandėlys, lauko virtuvė. Sklypo 
plotas 70 a. Kaina 24500 Eur.  
Tel. 8 677 59 277. Rokiškis
• Mūrinį, gyvenamąjį namą. Yra 
ūkinis pastatas, arti nėra kaimynų, 
10 km nuo Rokiškio.  
Tel. 8 611 47 548. Rokiškis
• Pusę gyvenamo namo 
Respublikos g. 64 kv. m, miesto 

vandentiekis ir kanalizacija, tinka 
gyventi ar komercijai vykdyti. Su 
13 a žemės sklypu (galima vykdyti 
statybinę veklą: galimi atskiri 
įvažiavimai į sklypą). Kaina 32000 
Eur. Tel. 8 611 43 394.  
Rokiškis
• Erdvų, 65 kv.m., 3 kambarių butą 
Rokiškyje, Taikos g. Ilgas balkonas, 
didelis rūsys, nekampinis. Kaina 
30500 Eur. Tel. 8 675 24 736. 
Rokiškis
• Strategiškai patogioje Rokiškio 
m. vietoje, Vytauto g. 2 kambarių 
butą (dalį namo). Bendras buto 
plotas 62 kv. m. Naudingas 
plotas 46,79 kv. m. Paskirtis - 
gyvenamoji.Komunikacijos miesto. 
Vanduo šildomas el. boileriu. 
Atskiras įėjimas. Kaina 12999 Eur. 
Tel. 8 677 59 277. Rokiškis
• 2 kambarių butą. Šalia maisto 
prekių parduotuvė, parkelis, 
autobusų stotelė vos už 40 m. Iki 
Nepriklausomybės aikštės tik 350 
m. Bendrasis buto plotas 62 kv. 
m. Naudingasis plotas 46,79 kv. 

m. Paskirtis - gyvenamoji. Kaina 
12999 Eur. Tel. 8 677 59 277. 
Rokiškis
• 3 kambarių butą Sodų g., 
Rokiškyje. Antras aukštas, atskiras 
įėjimas, naujai išvedžiota elektros 
instaliacija, vandentiekis, pradėtas 
remontas. Šildomas kietuoju kuru. 
Apsvarstytume galimybę parduoti 
išsimokėtinai. Kaina 6300 Eur.  
Tel. 8 673 46 003. Rokiškis
• Medinį gyvenamąjį namą 
Panemunėlio gelž. st. Bendrasis 
vidaus plotas 74 kv. m. Yra ūkinių 
pastatų (mūriniai). Žemės sklypas 
28 a. Asfaltuotas privažiavimas. 
Kaina 5500 Eur. Tel. 8 683 84 798. 
Rokiškis
• Rokiškyje, patogioje vietoje, 
Vilties g. 2 kambarių butą. 
Bendras buto plotas 37 kv. m. 
Antras aukštas. Plastikiniai langai, 
balkonas, atskiras miegamasis, 
virtuvė sujungta su svetaine, 
tualetas kartu su vonia. Kieme 
visada yra vietos automobiliui. 
Kaina 25000 Eur.  
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Tel. 8 677 63 965. Rokiškis
• Rokiškio raj., Laibgalių gyv. 
namą ir ūkinius pastatus. Namo 
plotas 120 kv. m, reikia dalinio 
remonto. Atlikti 20 a sklypo 
geodeziniai matavimai. Kaina 
15000 Eur. Tel. 8 671 07 133. 
Rokiškis
• Naujai ir kokybiškai 
suremontuotą, 36,5 kv. m pusę 
namo. Galima iš karto gyventi. 
Sklypas 5,25 a. Šildymas šilumos 
siurbliu oras-vanduo, visur 
šildomos grindys. Su pagrindiniais 
baldais ir buitine technika. Galima 
įsirengti palėpę. Kaina 38000 Eur. 
Tel. 8 617 44 730. Rokiškis
• Naudotą, surenkamą metalinį 
garažą. Visos detalės sužymetos. 
Galiu atvežti į vietą, surinkti. 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 687 73 343. 
Ukmergė

NUOMA

• Ieškau buto nuomai, ilgam laikui. 
2 kambarių, iki 100 - 150 Eur.  
Tel. 8 623 96 595. Rokiškis
• Išsinuomosiu žemę Rokiškio 
rajone. Tel. 8 670 37 379. 
Panevėžys

• Pripučiamų batutų nuoma 
jūsų šventei.  Atvežame į vietą, 
pastatome. Rokiškis ir aplinkiniai 
rajonai. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 677 09 366. Rokiškis
• Karcher Puzzi plaunančio siurblio 
nuoma Rokiškyje. Nuomos kaina: 
1 para - 15 Eur, 2 paros - 25 
Eur, 3 paros - 30 Eur. Kartu su 
siurbliu nemokamai duodama:  
Profesionalūs Karcher chemijos 
produktai (8 l). Nemokamas 
pristatymas ir paėmimas.  
Tel. 8 692 90 680. Rokiškis
• Išsinuomočiau dirbamą žemę. 
Žiobiškio, Kavoliškio, Kazliškio 
apylinkėse. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 615 29 342. Rokiškis
• Ieškau buto nuomai, ilgam 
laikotarpiui. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 672 55 803. Rokiškis
• Nuo birželio 1d. išnuomojamas 
dviejų kambarių butas Aukštaičių g. 
5 aukšte. Butas tvarkingas, su visais 
baldais ir buitine technika. Nuoma 
tik su sutartimi. Nuomos kaina 180 
Eur. Tel. 8 620 31 920.  
Rokiškis

PASLAUGOS

• Įsigykite stilingą ir kokybišką 
medicininę aprangą už 
prieinamą kainą. Darbo laikas 
I - V 11:00 - 17:00 val. Adresas: 

Nepriklausomybės a. 21, Rokiškis 
Tel. nr. +370 620 26929 
El. p. manovitarokiskis@gmail.
com. Tel. 8 620 26 929. Rokiškis
• Mobiliu kilnojamu gateriu pjaunu 
medieną Jūsų kieme. Rąstai gali 
būti iki 80 cm storio ir iki 8 m 

ilgio. Frezuoju sienojus namams 
(200 mm), pirtims (160 mm), 
pavėsinėms (120 mm). Yra ir 
obliavimo funkcija. Papildomas 
tel. 867004118. Tel. 8 664 64 068. 
Rokiškis
• Stiklinių terasų gamyba ir 
montavimas. Stiklo turėklai, dušo 
kabinos, nerūdijančio plieno 
turėklai, stiklo pertvaros. Kreiptis 
telefonu arba info@veidroteka.lt. 
Tel. 8 607 14 058. Rokiškis
• Medžių genėjimas, žolės 
pjovimas, krūmų pjovimas, 
gyvatvorių formavimas, medžių 
kirtimas, malkų ruošimas, lapų 
grėbimas, obuolių surinkimas 
ir išvežimas, žemės dirbimas, 
buldozerio stumdymo, 
ekskavatoriumi kasimo, kelio 
formavimo darbai.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Lauko medinio fasado darbai. 
Karkaso darymas, šiltinimas, 

lentelių kalimas, langų apdaila. 
Skardinimas. Vidaus karkaso 
darymas, grindų lyginimas, gipso 
sukimas, elektros smulkieji darbai, 
santechnikos smulkieji darbai.  
Tel. 8 623 39 225. Rokiškis

PERKA

• Perku 1 kambario butą su 
patogumais, gali būti apleistas. 
Mokėčiau iki 8000 Eur.  
Tel. 8 618 33 846. Rokiškis
• Perkame sugedusio trimerio 
rankenas, žoliapjovę,  motociklo 
(emkos) K750 duslintuvus ir kitas 
dalis, priekabos stiklą, tarybinių 
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Gegužės 25-oji, 
antradienis, 
22 savaitė

Iki Naujųjų liko 220 dienų
Tarptautinė Afrikos diena 

Tarptautinė dingusių vaikų diena
Saulė teka 4.59 val., 
leidžiasi 21.33 val. 

Dienos ilgumas 16.34 val. 
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Almanta, Almantas, Almantė, 

Alvyda, Alvydas, Grigalius, Grigas, 
Danutė, Urbonas.

Rytoj: Algimanta, Algimantas, 
Algimantė, Algmina, Algminas, 
Eduardas, Evelina, Milvainas, 
Milvainė, Milvarda, Milvardas, 
Milvyda, Milvydas, Nerimanta, 

Nerimantas.
Poryt: Augustina, Augustinas, 
Genadas, Leonora, Sargautas, 
Sargautė, Virgauda, Virgaudas, 
Virgaudė, Žymantas, Žymantė.

Dienos citata
„Šlubčiojantysis tiesiu keliu 

pralenkia bėgantįjį, 
iškrypusį iš kelio“ 

(F. Bekonas)..

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1787 m. Filadelfijoje į pirmą 
posėdį susirinko Džordžo Va-
šingtono vadovaujamas suva-
žiavimas, vėliau parengęs naują-
ją JAV Konstituciją.

1915 m. per Pirmąjį pasaulinį 
karą baigėsi vienas žiauriausių 
Ipro mūšių, per kurį žuvo apie 
105 tūkst. kareivių. Vokiečiai per 
Ipro mūšį pirmą kartą panaudo-
jo nuodingąsias dujas.

1960 m. Kinijai ir Nepalui 
ginčijantis dėl sienų bei Everes-
to viršukalnės kinų ekspedicija 
šiauriniu šlaitu užkopė ant šio 
aukščiausio pasaulio kalno, jo 
viršūnėje iškėlė Kinijos vėliavą bei 
pastatė Mao Dzeduno biustą.

2009 m. Šiaurės Korėja įvykdė 
antrą branduolinį bandymą.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1920 m. Lietuvoje paskelbti 
matų, saikų ir svarstyklių įstatai, 
įvesta metrinė vienetų sistema.

1924 m. įkurtas Lietuvos tau-
tinis olimpinis komitetas.

1924 m. Lietuvos naciona-
linė futbolo rinktinė žaidė savo 
pirmąsias rungtynes Paryžiaus 
olimpinėse žaidynėse. Rezultatu 
0:9 pralaimėta šveicarams.

Post scriptum
Kepti karveliai iš dangaus 

nekrenta.

Šalta ridikėlių sriuba

Ieškokite 
prekybos 
centruose!

Ingredientai: 
• litras kefyro (naudojome 
šaltibarščių)
• 400 gramų ridikėlių
• 300 gramų agurkų
• pundelis krapų
• pundelis svogūnų laiškų
• pagal skonį druskos
• žiupsnelis pipirų
• šiek tiek citrinų sulčių

Gaminimas:
Ridikėlius ir agurkus smulkiai 
supjaustyti. Ridikėlius mes pa-
prastai pjaustome šiaudeliais, 
o agurkus - plonais ketvirčiais. 
Žinoma, tinka bet kokie mėgia-
mi pjaustymo būdai. Krapus ir 

svogūnus smulkiai sukapoti.  Ridikėlius, agurkus ir žalumynus suberti į dubenį, 
užpilti kefyru ir išmaišyti. Įspausti šlakelį citrinos sulčių. Pagal skonį pagardin-
ti druska ir pipirais. Patiekti galima kaip tik norisi - pagardinus virtu kiaušiniu, 
pašlaksčius alyvuogių aliejumi, su virtomis bulvytėmis. Ar tiesiog gardžiuotis be 
priedų, nes ši sriuba puiki savaime!

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Gegužės 25 d. Naktį 7

Dieną 16
R,  
5-10 m/s

Gegužės 26 d. Naktį 11
Dieną 16

PV,
5-10 m/s

Gegužės 27 d. Naktį 9
Dieną 19

P, 
2-6 m/s

Orų prognozė gegužės 25-27 d.

Generalinė prokuratūra pradėjo 
ikiteisminį tyrimą dėl orlaivio užgrobimo

Generalinė prokuratū-
ra sekmadienį pradėjo iki-
teisminį tyrimą dėl orlaivio 
užgrobimo ir draudžiamo 
elgesio su žmonėmis, BNS 
patvirtino prokuratūros ats-
tovė.

„Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas dėl orlaivo užgrobimo ir 
tarptautinės teisės draudžia-
mo elgesio su žmonėmis“, 
– BNS sekmadienį informa-
vo Generalinės prokuratūros 
Komunikacijos vadovė Elena 
Martinonienė.

Vėliau išplatintame prane-
šime prokuratūra patikslino, 
kad ikiteisminis tyrimas buvo 
pradėtas pagal tris baudžia-
mojo kodekso straipsnius 
–  dėl tarptautinėse sutartyse 
numatytų nusikaltimų, dėl 
priverstinio dingimo ir dėl or-
laivio užgrobimo. 

Baudžiamojo kodekso 
straipsnis dėl priverstinio 
dingimo numato, kad asmuo 
ar asmenų grupė, veikiantys 
valstybės leidimu, palaikymu 
ar pritarimu, kurie sulaikė, 
pagrobė žmogų ar kitaip atė-
mė jo laisvę, kai atsisakoma 
pripažinti tokį veiksmą ar 
slepiamas dingusiojo likimas 
bei vieta, gali būti baudžiami 
laisvės atėmimu nuo trejų iki 
15 metų. 

Tyrimą atlieka Lietuvos 
kriminalinės policijos biuras.

Kaip sekmadienio vakarą 
socialiniame tinkle „Facebo-
ok“ pranešė Lietuvos policija, 
Kriminalinės policijos biuras 
ikiteisminį tyrimą atlieka „pa-
gal du baudžiamojo kodekso 
straipsnius, dėl priverstinio 
dingimo ir orlaivio užgrobi-
mo“.

Anot jos, jau identifikuoti ir 
bus apklausiami pirmieji liu-
dytojai, renkama kita susijusi 
medžiaga, bendradarbiaujama 
su prokurorais ir kitų Europos 
Sąjungos šalių pareigūnais.

Lietuvos kriminalinės poli-
cijos biuro viršininkas Rolan-
das Kiškis BNS sakė, kad šiuo 
metu policijos pareigūnai jau 
yra oro uoste, kur atlieka „tam 
tikrus procesinius veiksmus“, 
daugiausia – apklausas. 

„Dirba didelė tyrėjų ko-
manda, kad neužlaikytume 
žmonių, kad greituoju būdu 
apklaustume visus ir surinktu-
me visus duomenis“, – sakė R. 
Kiškis. 

Anot jo, dalis keleivių ap-
klausiami oro uoste.

„Iš vienų keleivių suren-
kami kontaktiniai duomenys, 
o kiti, kurie, mes galvojame, 
kad svarbesni, tie apklausinė-
jami“, – aiškino Kriminalinės 
policijos biuro viršininkas. 

„Keliolika (...) pagrinde – 
įgulos nariai“, – sakė jis, pa-
klaustas, kiek žmonių yra ap-
klausiami jau oro uoste. 

Daugiau informacijos apie 
atliekamą tyrimą R. Kiškis 
žadėjo pateikti pirmadienį. 

Vilniaus oro uoste se-
kmadienio vakarą nusileido 
Baltarusijoje anksčiau nutup-
dytas bendrovės „Ryanair“ 
lėktuvas, skridęs iš Atėnų į 
Vilnių.

Lėktuvas sekmadienio po-
pietę buvo priverstas leistis 
Minsko oro uoste, nors skry-
džio metu jau buvo priartėjęs 
prie Lietuvos oro erdvės.

Kompanija „Ryanair“ se-
kmadienį pranešė, jog lėk-
tuvas nusileido Minsko oro 
uoste, nes Baltarusijos oro 
dispečeriai informavo apie 
potencialią saugumo grėsmę 
lėktuve. Atlikus lėktuvo pati-
krą ši informacija nepasitvir-
tino.

Pasak Lietuvos prezidento 
vyriausiosios patarėjos užsie-
nio politikai Astos Skaisgiry-
tės, apgręžti civilinį orlaivį pa-
naudoti du Baltarusijos karo 
orlaiviai – naikintuvas MiG-
29 ir sraigtasparnis Mi-24.

Baltarusijos opozicija 
sako, jog tai padaryta, kad 
būtų sulaikytas šiuo lėktuvu 
skridęs Baltarusijos opozi-
cijos aktyvistas ir blogeris, 
informacinio kanalo „Nexta“ 
įkūrėjas R. Pratasevičius. 

Jį nedelsiant ragina paleis-
ti Lietuvos ir Vakarų lyderiai.

BNS inform.

KDR įvykęs ugnikalnio 
išsiveržimas „nekelia grėsmės“

Turistai, buvę netoli 
kraterio, kai Kongo Demo-
kratinėje Respublikoje iš 
Niragongo ugnikalnio iš-
siveržė kunkuliuojančios 
lavos srautas, yra saugūs, 
sekmadienį pranešė Kongo 
gamtos apsaugos institutas 
(ICCN).

Išsiveržimas taip pat neke-
lia pavojaus į UNESCO pa-
saulio paveldo sąrašą įtraukta-
me Virungos nacionaliniame 
parke gyvenančioms kalnų 
goriloms, pridūrė institutas.

„Vakar prie kraterio buvę 
turistai yra sveiki ir sveiki“, – 
socialiniame tinkle „Twitter“ 
pranešė institutas, prižiūrintis 
laukinės gamtos draustinį, ne-
nurodydamas turistų skaičiaus 
ar tautybių.

Parkas, įtrauktas į 
UNESCO pasaulio paveldo 
sąrašą, užima 600 tūkst. hek-
tarų tropinių atogrąžų miškų 

plotą, kuriuose gyvena di-
džiausia rytinių gorilų popu-
liacija.

Niragongo ugnikalnis, ku-
rio šlaitai driekiasi prie Go-
mos miesto ir Kivu ežere, ne-
tikėtai prasiveržė šeštadienio 
vakarą, priversdamas tūkstan-
čius gyventojų paniškai bėgti.

Lavos srautas pasiekė ir 
Gomos miesto pakraštį.

Gomos regionas patenka į 
intensyvaus seisminio akty-
vumo zoną, kurioje yra šeši 
vulkanai, įskaitant Niragongo 
ir Niamuragyros ugnikalnius, 
kurių aukštis siekia atitinka-
mai 3 470 ir 3058 metrų.

Išsiveržimai dažnai įvyksta 
ne tik iš kraterių, bet ir iš ugni-
kalnių šonų.

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

laikų motociklininko šalmą.  
Tel. 8 611 27 116.  
Rokiškis
• Perku sovietinę garso techniką. 
Stiprintuvus, kolonėles, plokštelių 
grotuvus ir jų dalis. Bet kokios 
būklės, sulaužytus, neveikiančius. 
Tel. 8 693 04 817.  
Rokiškis www.rokiskiosirena.lt
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Netektis pasibeldė į jūsų artimųjų, draugų, kaimynų namus? Negalite 
jų aplankyti ir užjausti asmeniškai? Mes siūlome jums pagalbą – pareikškite 
užuojautą „Rokiškio Sirenos“ puslapiuose. Nuoširdaus palaikymo ir pagarbos 
žodžiai visam laikui liks laikraščio puslapiuose. Siūlome šia galimybe 
pasinaudoti veltui: tereikia ateiti į „Rokiškio Sirenos“ redakciją, jos reklamos 
priėmimo vietas ar atsiųsti užuojautos tekstą elektroniniu paštu.

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

AVINAS. Bū-
kite atsargūs su 
pinigais. Planuo-
kite savo išlaidas 

ir nesižavėkite kreditinėmis 
kortelėmis. Trečiadienį sau-
gokitės pataikūnų ir nesitikė-
kite užsidirbti lengvų pinigų. 
Savaitė palanki kopti karjeros 
laiptais, siketi svarbių tiks-
lų. Kurkite į sveikatą ir tuo 
džiuginkite aplinkinius. Tik 
būkite punktualūs ir vykdyki-
te savo įsipareigojimus. An-
traip susipyksite su daugeliu 
žmonių. Penktadienis – ne 
metas pasimatymams, užtat 
savaitgalį išspręsite daugelį 
šeimyninių problemų. O savo 
partnerio patikimumu galite 
neabejoti. Jūsų asmeninis gy-
venimas, jo įvykiai šią savai-
tę užims visą jūsų laisvą lai-
ką. Puikus metas kalbėti apie 
savo jausmus. Antraip galite 
prarasti savo meilę. 

JAUTIS. Visą 
dėmesį sutelkite 
darbui. Jei to ne-
padarysite, gresia 

skaudžios klaidos. Nesiim-
kite spręsti finansinių reika-
lų savo jėgomis, pasitelkite 
kolegas ir artimuosius. Jūsų 
neišsenkanti energija neleis 
nusėdėti vietoje. Keliaukite, 
bendraukite, semkitės naujų 
įspūdžių. Jums pavyks bet 
kokias aplinkybes pasukti 
savo naudai. Viskas puikiai 
seksis, jei tik nepersistengsite 
skubėdami. Aplinkiniai pa-
stebės ir deramai įvertins jūsų 
talentus. Prasideda labai įdo-
mus ir perspektyvus laikas. 
Jo ženklas – susirasite naujų 
draugų.

D V Y N I A I . 
Sėkminga ir pel-
ninga savaitė. Re-
alizuoti planai ir 

idėjos atneš stabilų pelną. To-
dėl pinigų klausimas nekels 
diskomforto. Be to, darbo 
grafikas bus jums labai pa-
lankus ir patogus. Puikus me-
tas, kai viskas klostysis jūsų 
naudai praktiškai be jokių pa-
stangų. Gyvenimas džiugina, 
mylimasis lepina dėmesiu, 
pildo jūsų norus, o pajamos 
stabilios ir žada augti. Net 
jei ir kils kokios kliūtys, jūsų 
energija jas tiesiog ištaškys. 
Nebijokite permainų, jos tik 
į naudą. Esate teisingame ke-
lyje. 

VĖŽYS. Sė-
kmingai išlaiky-
site egzaminą, 
testą ar išbandy-

mą. Jūs galite pasukti aplin-
kybes savo naudai, ištaisyti 
bet kokius nesklandumus. 
Ketvirtadienį bus ypač sė-
kmingi kasdieniai pirkiniai. 
Būkite atidūs smulkmenoms, 
iš pažiūros nereikšmingiems 
sutapimams. Būtent jie ir pa-
rodys, kur slypi atsakymai į 
jums rūpimus klausimus. Tre-
čiadienis – iliuzijų metas, ati-
dėkite bet kokius sprendimus. 

Astrologinė prognozė savaitei 
Antroji savaitės pusė palanki 
kelionėms, poilsiui gamtoje.

LIŪTAS. Jūsų 
aktyvumas, ener-
gingumas bei 
pozityvumas leis 

užmegzti nemažai vertingų 
verslo ryšių. Tai leis gerokai 
pagerinti jūsų finansinę si-
tuaciją. Visgi savaitgalį per-
nelyg neišlaidaukite pramo-
goms. Atidžiai bendraukite 
su naujais pažįstamais, įsi-
klausykite į jų pastebėjimus. 
Trečiadienis – puikus laikas 
sužinoti šį tą naujo ar pradėti 
mokytis. Ketvirtadienį bū-
kite santūresni, tvardykitės, 
atidžiai sekite savo kalbą ir 
elgesį, stebėkite aplinkinių 
reakciją į jūsų veiksmus. Bū-
tent taip išvengsite didelių 
nemalonumų. O savaitgalį 
geriausia būtų leisti toli nuo 
miesto šurmulio.

M E R G E L Ė . 
N e u ž s i ž a i s k i t e 
kreditais. Nepa-
mirškite, kad juos 

reikės atiduoti. Be to, jau 
savaitės viduryje galima taip 
laukiuama finansinė injekci-
ja. Ketvirtadienį laukia vado-
vo ar kontroliuojančių insti-
tucijų patikra. Galite gerokai 
pakilti tarnybos laiptais. Tik 
audringai nedemonstruokite 
savo jausmų. Neprovokuoki-
te apkalbų, demonstruokite 
profesionalumą, santūrumą 
ir discipliną. Jausite jėgų 
antplūdį ir sėkmingai įveik-
site iškilusias problemas. Sa-
vaitės pradžioje meilės fronte 
numatomos audros, būsite 
labai pavydūs. Neplanuokite 
pasimatymų, rimtų pokal-
bių ketvirtadienį. Savaitgalį 
dviese raskite laiko pailsėti. .

S VA R S T Y -
KLĖS. Pirmąją 
savaitės pusę per-
nelyg nepasitikė-

kite partnerių pasiūlymais ir 
pažadais. Jų įgyvendinimo 
teks laukti ilgokai. Penkta-
dienį uždirbsite nemenką pi-
nigų sumą. Palankus laikas 
perspektyvioms gyvenimo 
permainoms. Atmeskite dve-
jones ir imkitės ginti savo tei-
ses svarbiose gyvenimo srity-
se. Savaitės pradžioje slaptos 
problemos taps viešomis. Ir 
tai paskatins jas spręsti. Ga-
lite pajusti savo senų klaidų 
pasekmes. Bet neverta dėl to 
pulti į neviltį. Meilės fronte 
savaitė ideali pasimatymams 
ir nuotykiams. Nesėdėkite 
namuose, bent jau į parką pa-
sivaikščioti išeikite, į žvaigž-
des pažiūrėkite.

S K O R P I O -
NAS. Atsiras 
naujas pajamų 
šaltinis. Apskritai, 

finansinė situacija bus pakan-
kamai stabili. Galėsite pade-
monstruoti savo profesinius 
įgūdžius ir nemažai uždirbti. 
Įtvirtinsite savo autoritetą. 
Sėkminga savaitė aktyviems 

PRO MEMORIA
Pandėlio seniūnija:
ROMUALDAS ANTANAS MAJAUSKAS 1937-07-16 - 2021-05-16
Obelių seniūnija:
VINCAS VIENOŽINSKIS 1930-10-03 - 2021-05-18
Kamajų seniūnija:
JONAS NAVICKAS 1950-06-05 - 2021-05-20

veiksmams. Imsite keisti 
savo gyvenimo būdą. Palan-
kus metas atsikratyti žalingų 
įpročių, dvejonių ir blogų 
minčių. Mylimi žmonės ims 
prašyti dėmesio, bet jums bus 
malonu spręsti jų problemas.

ŠAULYS. Pui-
kus metas bet ko-
kiems reikalams 
tvarkyti: ar smul-

kiems reikalams, ar dide-
liems kontraktams. Bet kokia 
kūrybinė veikla atneš nemen-
kos naudos. O štai konfliktų 
venkite – jie griaus jūsų re-
putaciją. Darbe bus vertina-
mos jūsų pastangos sėkmin-
gai įsijungti į bendrą veiklą. 
Geranoriškumas, lankstumas, 
diplomatiškumas leis pasiekti 
puikių rezultatų ir įgyvendin-
ti užduotis. Jūsų drąsa, pasiti-
kėjimas savimi duos naudos..

OŽIARAGIS. 
Labai svarbu pla-
nuoti išlaidas ir 
nepasiduoti pa-

gundai spontaniškai apsi-
pirkti. Trečiadienį teks vie-
šai kalbėti, pasiruoškite tam. 
Darbe būkite labai atidūs, net 
jei ir atrodys, kad esate per-
nelyg smulkmeniški. Pasiti-
kėk, bet tikrink – jūsų šios 
savaitės devizas. Jei elgsitės 
neatidžiai, galite tapti apgau-
lių ir manipuliacijų aukomis. 
Nerizikuokite ir nesistenkite 
greitai uždirbti daug pinigų.

VA N D E N I S . 
Savaitės pradžioje 
neskolinkite pi-
nigų net patiems 

artimiausiems žmonėms. 
Ketvirtadienis – puikus 
metas sutartims pasirašy-
ti. Tik patartina nepraleisti 
net menkiausių smulkmenų. 
Sekmadienis – didžiulių iš-
laidų diena. Palankus metas 
permainoms asmeniniame 
gyvenime, tik nebesidairyki-
te atgal. Teks ginti savo inte-
resus, siekti savo tikslų. Kad 
sėkmingai išspręstumėte savo 
problemas, praverstų paklau-
syti ir kolegų bei draugų pa-
tarimų. Net pačios genealiau-
sios mintys įgyvendinamos 
tik su aplinkinių pagalba .

ŽUVYS. Ne-
mėtykite pinigų 
vėjais. Net jei ir 
turėsite galimy-

bių pasilinksminti, verčiau 
nuo to susilaikyti, o sutaupy-
tus pinigus atidėti. Taip pat 
neišlaidaukite ir aprangai: 
netrukus visa tai nusipirk-
site gerokai pigiau. Į gerąją 
pusę pakeisite ir savo darbo 
sąlygas. Tik laiku parodyki-
te iniciatyvą. Laukia sėkmė 
intelektualinėje veikloje. 
Savaitės pabaigoje leiskitės 
į kelią. Net pati trumpiausia 
išvyka gali padovanoti ma-
lonių įspūdžių ir teikti idėjų. 
Penktadienį venkite konflik-
tų. Meilės fronte laukia nusi-
vylimai. Ir dėl jų susipyksite 
su artimaisiais.

Įsigaliojo Galimybių pasas
GALIMYBIŲ PASAS 

- kokioms veikloms jis ga-
lios?

Valgyti restoranų, kavinių 
ir kitų maitinimo įstaigų vi-
duje.

Dalyvauti viduje vyksian-
čiuose renginiuose - galės 
būti užpildyta iki 75 proc. 
sėdimų vietų, o dalyvių skai-
čius siekti iki 500 žmonių.

Dalyvauti lauke vykstan-
čiuose renginiuose (iki 2000 
žmonių). Renginių organiza-
toriai turės užtikrinti bilietų 
prekybą internetu ir/ar daly-
vių registraciją.

Pramogauti dalyje lais-

valaikio organizavimo vie-
tų, pvz., biliardo, boulingo 
klubai, pabėgimo kambariai, 
stalo žaidimų klubai. Lanky-
tis lošimo namų salonuose, 
sporto klubuose, pirtyse, ba-
seinuose (neribojant lankyto-
jų skaičiaus).

Neriboti asmeninėse šven-
tėse dalyvaujančių žmonių 
skaičiaus, jei jos organizuoja-
mos išnuomotose patalpose.

Apgyvendinimo įstaigose 
viename kambaryje bus ga-
lima apgyvendinti ne tik tos 
pačios šeimos narius.

Jei iki Galimybių paso ga-
liojimo pabaigos likę mažai 
laiko – valanda ar pusvalan-

dis, bet tikrinimo metu Gali-
mybių pasas dar galiojantis, 
tokie asmenys gali naudotis 
paslaugomis net ir pasibai-
gus testo galiojimui, pa-
vyzdžiui likti renginyje iki 
renginio pabaigos. Ta pati 
taisyklė galioja ir asmeni-
nėms šventėms.

Galimybių pasas startuoja 
gegužės 24 dieną. Ministe-
rijos skaičiavimais, birželio 
pradžioje beveik 1,5 mln. 
gyventojų jau galės naudotis 
galimybių pasu be testavi-
mo.

Ekonomikos ir 
inovacijų

ministerijos inform.

Bedarbiai galėtų statusą atnaujinti 
du kartus per pusmetį

Seimo komitetai remia 
siūlymą bedarbio statusą 
ir nutrauktą nedarbo iš-
mokos mokėjimą atnaujin-
ti du kartus per pusmetį. 
Dabar tai galima padary-
ti tik vieną kartą, Naujai 
tvarkai iš biudžeto reikės 
0,5 mln. eurų. 

Tokiai Nedarbo socialinio 
draudimo įstatymo pataisai 
šią savaitę pritarė Seimo Biu-
džeto ir finansų komitetas.  

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos Socialinio 
draudimo skyriaus vedėjas 
Vaidotas Kalinauskas sako, 
kad pakeitimas bus naudingas 
žmonėms, kurie per korona-
viruso pandemijos laikotarpį 
pabandė dirbti, bet tai jiems 
nepavyko ir teko grįžti į be-
darbių gretas. 

„Ta problema iškilo esant 
pandemijai, kai žmonės, ku-
rie neteko darbo ir kreipėsi 
bedarbio išmokų, po to pradė-
jo dirbti atsitiktinius darbus, 
darbdaviai priiminėjo pagal 

neterminuotas sutartis“, – ko-
mitete aiškino V. Kavaliaus-
kas.    „Kad žmogus kabintųsi 
į darbą ir nepiktnaudžiautų ir 
tos nedarbo išmokos nepra-
tęstų mokėjimo praktiškai iki 
trijų metų – įsidarbina, pa-
dirba 10 dienų, po to grįžta į 
nedarbo sistemą“, –  tvirtino 
ministerijos atstovas.  

Dabar įstatymas leidžia 
bedarbio statusą žmogui per 
pusę metų atnaujinti vienin-
telį kartą.

BNS inform.

AUGALAI

• Kviečius, kvietrugius ir miežius. 
Tel. 8 620 13 320. Rokiškis
• Kviečius, kvietrugius, avižas ir jų 
miltus. Nemokamai atvežu.  
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis

BALDAI

• 6, mažai naudotas kėdes. Kaina 
110 Eur. Tel. 8 687 94 631. 
Rokiškis
• Itališką šviesią sekciją. Vienetinė, 
gerai išlaikyta, labai talpi. Buvo 
mokėta 350 Eur., parduosiu už 250 
Eur. Tel. 8 694 76 678. Rokiškis
• Baldų komplektą. Visą arba 
atskirai. Dėl atskirų dalių ir 
matmenų skambinkite nurodytu 
telefonu . Kaina 430 Eur.  
Tel. 8 687 91 742. Rokiškis
• Stalą. Išsitiesia, pasiimti patiems, 
12 km nuo Rokiškio. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 623 80 442. Rokiškis
• Prieškambario komplektą. 180 
cm ilgio. Dvi batų dėžės, kabykla, 
veidrodis. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 680 47 230. Rokiškis

• Naudotas, natūralaus medžio 
valgomojo komplektą. Yra du, 40 
cm intarpai. Ilgis 155 cm, plotis 95 
cm. Stalui reikalingas paviršiaus 
atnaujinimas. Niekas nesulūžę. 
Puikiai tinka didesnei valgomojo 
erdvei. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 607 08 123. Rokiškis
• Sekciją-spintelę. Galima 
kombinuoti, kaip jums patogiau. 
Trijų dalių. Pasiimti patiems. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 612 85 788.  
Rokiškis
• Naudotą, pintą sofą-lovą. Kaina 
65 Eur. Tel. 8 686 97 344. Rokiškis
• Lentyną - stovą gėlėms Mėnulis. 
Gylis 26 cm, plotis 100 cm, 
aukštis 200 cm. Karkasas metalas, 
lentyna spygliuotis. Nauja. Galima 
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ANEKDOTAI

knygą?!
***
Kalbasi du draugai.
– Aš su žmona išsiskyriau, 

visą turtą pasidalijom.
– Kaip jums tai pavyko? 

Pas jus gi ne butas, o gausybės 
ragas.

– Taip ir pasidalijom: man 
gausybė, jai ragas.

***
– Girdėjau, Petrą pasodino?
– O man jo žmona sakė, kad 

pas brolį išvažiavo. Vadinasi, 
melavo….

– Ne. Jo brolis jau trečius 
metus sėdi….

***
Taksi automobilis lekia visu 

greičiu. Keleivis vairuotojui:
– Vairuotojau, važiuokite 

atsargiau. Manęs namuose 
laukia žmona ir penki vaikai.

Taksistas:
– Ir čia jūs man kalbate apie 

atsargumą?!
***
Vestuvėse uošvis prieina prie 

žento:
– Na, patinka uošvė?
– Patinka.
– Aišku… Vadinasi, su 

tavimi gerai sutarsim – mėgstu 
žmones su humoro jausmu.

***
Šiuolaikinis žmogus – tai 

tas, kuris matydamas skęstantį 
žmogų, išsitraukia telefoną 
ne tam, kad paskambintų 
gelbėtojams, bet pradeda 
filmuoti…

***
Žiema. Piktas lokys 

valkiojasi po mišką. Tai medį 
nuverčia, tai kokį žvėrelį 
išgąsdina. Susitinka kiškį. Tas 
klausia:

– Meški, kodėl toks piktas?
– Todėl, kad rugsėjį kavos 

prisigėriau!
***
Petriukas, įlipęs į kaimyno 

obelį, skina obuolius. Išbėga 
kaimynas ir pradeda rėkti:

– Ko tu vagi mano obuolius! 
Noriu tučtuojau pasikalbėti su 
tavo tėvu!

Petriukas užverčia galvą 
aukštyn ir šaukia:

– Tėti, lipk žemyn, kaimynas 
nori su tavimi pasikalbėti…

***
Dantistas:
– Nesijaudinkite, aš jūsų 

skaudamą dantį ištrauksiu per 1 
minutę.

Pacientas:
– Ir kiek man tai kainuos?
– 100 dolerių.
– Už 1 minutę darbo?!
– Jei norite, aš galiu jį traukti 

valandą.
***
Tėvas reziumuoja:
– Dabar žinau, kodėl 

Kalėdos mano vaikystėje buvo 
tokios puikios. Man nereikėjo 
mokėti už dovanas.

***
Petriukas skambina tetai:
– Dėkoju už dovaną Kalėdų 

proga.
– Ach, – atsako teta. – Apie 

tai neverta nė kalbėti.
– Aš buvau tokios pat 

nuomonės, bet mama sakė, kad 
vis tiek padėkočiau.

***
Antanas savo draugui:
– Mano žmona Kalėdoms 

nori ko nors, kas jai tiktų prie 
veido.

Šis:

Miestelio kirpėjas, pro 
langą pamatęs einantį mažąjį 
Petriuką, savo klientams sako:

– Štai eina pats kvailiausias 
vaikas, kokį teko kada nors 
matyti.

Pasikviečia jį vidun ir 
ištiesia vienoje rankoje 1 eurą 
o kitoje – 25 centus.. Petriukas 
pasiima 25 centus ir išeina, visi 
kvatojasi. Vienas kirpyklos 
lankytojas pasiveja vaiką ir 
klausia:

– Kodėl gi tu paėmei ne 
eurą, o tik 25 centus?

– Todėl, kad tą dieną, kai 
aš paimsiu eurą, šitas žaidimas 
pasibaigs.

***
– Senele, o kas toksai buvo 

Karlas Marksas?
– Karlas Marksas, vaikeli, 

buvo ekonomistas.
– Tai visai kaip mūsų senelis 

Izia?
– Ne. Senelis Izia – 

vyresnysis ekonomistas.
***
Suvalkiečio klausia:
– Ar gali paskolinti 100 litų?
– Oi, Jonai, kad aš neturiu 

su savimi...
–  O namie?
–  O namie viskas gerai. 

Ačiū.
***
Pacientas gydytojui: 
– Aš negaliu apsispręsti – 

operuotis ar mirti. 
Daktaras: 
– Na, jei jums nusišypsos 

laimė, tai gali pavykti ir tas, ir 
tas.

***
Pianistas sako draugei:
– Šįvakar aš grosiu tik tau.
– Nebūk toks pesimistas, 

tikrai ateis ir daugiau žmonių.
***
Pareina Petriukas iš 

mokyklos namo ir sako mamai:
– Mama, aš pirmą sykį 

atsakiau į mokytojos klausimą 
teisingai. Atsakymas buvo 
„Taip“.

– O… Ir koks tai buvo 
klausimas?

– Ar aš išmušiau mokyklos 
langą?

***
Psichiatrijos ligoninėje 

kalbasi du ligoniai:
– Tai kaip tau mano naujasis 

romanas?
– Visai nieko, tik man herojų 

kažko per daug…
Riksmas iš koridoriaus:
– Kuris paėmėt telefonų 

– Tai nupirk jai klostuotą 
sijoną.

***
Vyras klausia savo žmonos:
– Brangioji, ko norėtum 

Kalėdų proga?
Žmona:
– Skyrybų!.
Jis:
– Na, tiek išlaidauti aš, tiesą 

sakant, neketinau.
***
Tėvas:
– Petriuk, uždek Kalėdų 

eglutę.
Po kurio laiko Petriukas 

teiraujasi:
– O lemputes taip pat?
***
Mergina kalbasi telefonu su 

savo vaikinu.
Mergina:
– Vienas bučinys ir aš būsiu 

tavo amžiams.
Vaikinas:
– Ačiū, kad perspėjai.
***
Petriukas ateina pas kirpėją 

apsikirpti.
Kirpėjas klausia Petriuko:
– Na, vaikeli, kokios 

norėtum šukuosenos?
Petriukas:
– Padarykite man tokią 

šukuoseną kaip tėčio – su 
dideliu rutuliu ant pakaušio!

***
Kalbasi dvi moterys.
Pirmoji sako:
– Ką manai apie vyrus?
Antroji:
– Jie yra kaip apuokai.
Pirmoji:
– Kodėl?
Antroji:
– Moters geras savybes jie 

mato tik naktį.
***
Elektriko laidotuvės. 

Pokalbis tarp atėjusiųjų:
– Koks jisai dar jaunas. 

Kažin kiek jam stuktelėjo?
– 220 voltų.
***
Skelbimas: „Parduodu medų 

su natūraliomis pakuotėmis 
(aviliuose su bitėmis)“.

***
Turistas klausia vietinio 

gyventojo:
– Pasakykite, kaip greičiau 

pasiekti šio kalno viršūnę?
– Sekundę, aš tuoj paleisiu 

šunį…
***
Sąžinė tarsi žiurkėnas: arba 

miega, arba kažką graužia.
***
Prausiasi tie, kurie tingi 

kasytis.
***
Akvariume dvi žuvytės 

karštai ginčijasi. Pagaliau 
viena neištveria ir sako:

– Na gerai, sakykim, kad 
Dievo nėra. O kas tada keičia 
vandenį, a?

***
Skelbimas laikraštyje: 

„Buhalterių kursai: 
apmokome, įdarbiname, 
lankome kalėjime…“

***
Mano žmona gera, o kitų – 

dar blogesnės!
***
Mergina maldauja roko 

žvaigždės:
– Duosiu šimtą litų už 

vieną tavo garbaną…
– Duok du šimtus litų, ir 

visas perukas tavo!
***
Energija – tai tas dalykas, 

kurio perteklių kiekvienas 
vaikas turi tol, kol nepaprašai 
jo ką nors padaryti.

***
Maži vaikai neleis jums 

miegoti, dideli – gyventi.
***
Žmogelis nedrąsiai praveria 

duris, ant kurių parašyta 
LOGOPEDAS, ir pasiteirauja:

– Gaima?
– Ne gaima, o jeikia! – 

žvaliai jam atsako logopedas.
***
Teisme:
– Sakykite, kada 

kaltinamasis pavadino jus 
raganosiu?

– Pernai.
– O kodėl į teismą kreipėtės 

tik dabar?
– Todėl, kad vos prieš porą 

dienų sužinojau, kaip atrodo 
raganosiai!

pagaminti ir kitų spalvų, kitos 
medienos. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 674 40 825. Rokiškis
• Lentyną - stovą gėlėms Širdelė. 
Gylis 24 cm, plotis 80 cm, aukštis 
165 cm. Karkasas metalas, lentyna 
spygliuotis. Nauja. Kaina 70 Eur.  

Tel. 8 674 40 825. Rokiškis
• Mažai naudotą, reguliuojamo 
aukščio stalą ir kėdes. 
Reguliuojamas stalviršio pasvirimo 
kampas. Ištraukiamas stalčius 
knygoms ir rašymo reikmenims 
sudėti. Kaina 65 Eur.  

Tel. 8 687 16 363. Rokiškis
• Ką tik atnaujintą ir pervilktą geru, 
ilgaamžiu gobelenu minkštą kampą. 
Tvirtas, kokybiškas, lietuvių 

gamybos (Korfu). Yra miegamasis 
mechanizmas ir patalynės dėžė. 
Plotis 2,40 m. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 610 29 477. Rokiškis


