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UAB „ROKIŠKIO 
AUTOBUSŲ PARKAS”

UAB „Rokiškio autobusų parkas“ teritorijoje išnuomoja-
mos vietos automobilių stovėjimui. 

UAB Rokiškio autobusų parko autobusais gabenamos 
siuntos į daugumą Lietuvos miestų.

Autobusų nuomos paslaugos.
Išorinė reklama ant keleivinių transporto priemonių.

Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt

Parduotuvė „Pas Aldoną“

Drabužiams ir avalynei iki 30 proc., antikvariniams 
baldams ir antikvariniams daiktams iki 10 proc.
Perkant daugiau – siurprizas.
Tel. 8-626-19980, 
Vytauto g. 13, Obeliai, Rokiškio r.

Mes jau dirbame 
ir maloniai kviečiame apslankyti!

Darbo laikas: 

NUOLAIDOS!

P., A.– nedirbame
T., K. – 10-14 val.
Pen. – 10-15 val.

Š. - 10-14 val.
S. – 10-13 val

4-5 p.

Bendruomenės iniciatyvų, 
skirtų gyvenamajai 
aplinkai gerinti, 
projektų idėjų 
atrankoje – 13 
pirmųjų kregždžių!

Nebaidytų idiotų kraštas-2, 
arba apie paršiukus
ir jų namukus 3 p.

Policija prašo pagalbos: 
dingo moteris

Birželio 5 d. iš namų 
išėjo ir negrįžta Aksana 
Abdulmuslimova, gim 
1982 m., gyvenanti Ro-
kiškyje. Išėjo apsivilkusi 
tamsiai, juodos spal-
vos sportinėmis kelnė-
mis, juodais sportiniais 
bateliais su raudonos 
spalvos užrašu PUMA, 
su savimi turėjo dram-

blio kaulo spalvos kuprinę.
Pastebėjus minėtą moterį praneškite pagalbos 

telefonu 112.
Panevėžio VPK inform.

Netoli Sriubiškių gyvenvietės 
rastas artilerijos sviedinys

2 p.
Miškininkams netoli Sriubiškių radus pabūklo sviedinį, buvo įvestas 
planas „Skydas“.                                                                  J. Kiburio nuotr.

Neblaivi vairuotoja rėžėsi 
į pakelės medžius

2 p.
Po skydžio į pakelės medžius, Audi sunkiai beatpažįstamas.

B. Dapkienės nuotr.

Pastatą dėl piešinio atnaujinęs verslininkas linki, 
kad Juodupę puošti ryžtųsi dar daugiau žmonių

2 p.

Savaitgalį rengiamos
karių savanorių pratybos

506-osios pėstininkų kuopos kariai savanoriai savaitgalį dalyvaus pratybose 
Apūniškio ir Zeltoniškio miškuose.                               „Rokiškio Sirenos“ nuotr.            

2 p.
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Netoli Sriubiškių gyvenvietės 
rastas artilerijos sviedinys

Birželio 9-ąją miškininkai netoli Sriubiškių rado ar-
tilerijos pabūklo sviedinį. Apie maždaug 11.30 val. buvo 
iškviesta policija, pareigūnams atvykus įvestas planas 
„Skydas“.

Atvykus išminuotojams paaiškėjo, kad sviedinys – Antrojo 
pasaulinio karo laikų. Pirminiais duomenimis, tai nesprogęs 
artilerijos pabūklo sviedinys. Jis apie 15.40 val. buvo sunai-
kintas vietoje.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ,
Justino Kiburio nuotr.

Neblaivi vairuotoja rėžėsi 
į pakelės medžius

Birželio 7 d., apie 5 val. 
kelyje Radiškis–Anykš-
čiai–Rokiškis, moteris 
(gim. 1992 m.), būdama 
neblaivi (nustatytas 2,06 
prom. girtumas) ir vairuo-
dama automobilį „Audi 
A4“, jo nesuvaldė, nuva-
žiavo nuo kelio ir atsitren-
kė į pakelės medžius.

Panevėžio VPK 
inform.,

Birutės Dapkienės 
nuotr.

Ieškomas dviračio savininkas
Rokiškio rajono policijos komisariatas ieško dviračio savi-

ninko. Dviratis juodai baltas, kalnų, ant rėmo užrašas „yuna“.
Dėl dviračio kreiptis į Rokiškio r. policijos komisariatą, 

Pramonės g. 9, Rokiškis, pas vyr. tyrėją Aidą Kiukį, tel. nr. 8 
676 39346.

Rajono policijos komisariato inform.

Rokiškio dvaro alėja nuo garažų 
bus atitverta žalia „siena“

Trečiadienį išėję pasivaikščioti po Rokiškio dvaro alėją 
gyventojai galėjo pastebėti naują metalinę konstrukciją, 
išdygusią šalia alėjos esančių garažų.

Į žemę įkastų strypų eilė turės specialią paskirtį – tarnaus 
kaip atrama vijokliniams augalams, kurie bus pasodinti grei-
tu metu. Rokiškio seniūno pavaduotojas Egidijus Žaliauskas 
komentavo, jog ši vijoklinė „siena“ sužaliavusi puikiai pa-
slėps nejaukius garažus ir pagyvins dvaro alėjos aplinką.

Vijoklius žadama sodinti artimiausiu metu ir tikimasi, jog 
jau šią vasarą alėja pasipuoš žalia augalų „siena“, taip atsi-
tverdama nuo garažų masyvo.

Evelina JASIULIONYTĖ

Pastatą dėl piešinio atnaujinęs verslininkas linki, 
kad Juodupę puošti ryžtųsi dar daugiau žmonių

Ar kas dabar įspūdingame pastate beatpažintų senąją Juodupės ligoninę?                                                                                             L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Žiemą Juodupė tapo ži-
niasklaidos dėmesio centru 
dėl piešiniais padabintų dvie-
jų daugiabučių. Visai neseniai 
to paties dailininko – Tado 
Šimkaus, bet visiškai kitokio 
stiliaus piešiniu pasipuošė ir 
trečiasis Juodupės pastatas – 
„Rokvestos“ biuras. Įmonės 
vadovas Algirdas Kazinavičius 
tikisi, kad jo pavyzdžiu puoš-
ti Juodupę paseks ir daugiau 
verslininkų, ūkininkų. Ir pa-
galiau išsipildys dar užpernai, 
prieš pat Juodupės – Lietuvos 
mažiosios kultūros sostinės 
metus generuota idėja, kad 
joje atsirastų galerija po atvi-
ru dangumi.

Laukė eilėje
UAB „Rokvesta“ – įmonė, 

kuri neieško standartinių spren-
dimų. Rajono verslo pasaulį kita-
dos abstulbino ne tik inovatyvios 
jos plėtojamos aplinkosaugos 
idėjos, bet ir mintis įmonės biurą 
perkelti į Juodupę. „Rokvesta“ 
įsikūrė sename, apleistame, nu-
gyventame Juodupės ligoninės 
pastate. Kuris pasikeitė neatpa-
žįstamai. Ir senąją ligoninę da-
bar mena tik piešinys „Rokves-
tos“ patalpose eksponuojamoje 
parodoje. Ir greta esanti teritorija 
iš apleisto šiukšlyno virto jaukia, 
išpuoselėta. Nors ir anksčiau jos 

biuras puošė Juodupę, ant laurų 
užmigti įmonė neketino.

Kada kilo mintis unikaliu 
piešiniu papuošti „Rokvestos“ 
pastatą? A. Kazinavičius nesle-
pia: tą pačią akimirką, kai tik 
idėja prieš porą metų buvo pri-
statyta Juodupės bendruomenei. 
„Iš karto nusprendėme: ir mes 
norime tokio piešinio“, – sakė A. 
Kazinavičius. Jau tada pradėta 
tartis su menininku T. Šimkumi. 

Tačiau kurį laiką „Rokves-
tos“ pastatui teko palūkėti ne-
menkoje eilėje, kol menininkas 
užbaigs kitus projektus, įskaitant 
ir dviejų Juodupės daugiabučių 
puošybą. A. Kazinavičius nesle-
pia: nė minutės nesuabejojo, ar 
idėja reikalinga. Atvirkščiai, jis 
įsitikinęs, kad ir daugiau Juodu-
pės verslininkų, ūkininkų turėtų 
užsikrėsti šiuo įspūdingu gatvės 
menu, kad miestelis taptų tikra 
galerija po atviru dangumi.

Pasiruošė rimtai
Kol buvo laukiama eilėje, 

„Rokvestos“ pastatas buvo iš 
esmės atnaujintas. Tai padary-
ta specialiai, kad piešinys kuo 
ilgiau išliktų. Kaip pasakojo A. 
Kazinavičius, buvo pakeistos 
pastato fasado plokštės, atnau-
jinti kiti dalykai. 

Vyko derybos ir su meninin-
ku dėl pasirinkto piešinio. Jis 

išties įdomus ir unikalus. Nors 
buvo siūlyta ir kitokių, ryškes-
nių variantų. „Bet mes norėjo-
me būtent tokio. Su būtent tokia 
spalvine gama“, – akcentavo A. 
Kazinavičius. Jis užsiminė, kad 
tai savotiška dovana Juodupei 
„Rokvestos“ 15-ojo gimtadienio 
proga, kurį įmonė švęs šiemet. 
„Verslui jau penkiolika, taigi 
nebe jaunikliai esame, norėjome 
solidumo“, – su šypsena pasa-
kojo verslininkas. Piešinio te-
matika, spalvinė gama: ramios, 
su aplinka puikiai derančios 
spalvos, atspindi įmonės veiklos 
sferą bei vertybes: aplinkosaugą 
ir darną su ją supančia aplinka. 
Pilki, melsvi tonai tarsi atkartoja 
dangaus, vandens temas. „Labai 
daug diskutavome ir tarpusavy-
je, ir su menininku. Labai džiau-
giamės šiuo piešiniu“, – sakė A. 
Kazinavičius. 

Įdomu ir tai, kad net pastato 
apdailos detalės kruopščiai pri-
derintos. Štai ketinamas sumon-
tuoti stogelis virš paradinių durų 
bus tarsi akinių noselė, organiš-
kai įsiliesianti į ištapytą fasadą. 

Svarbu būti 
bendruomenės dalimi
Pašnekovas neslepia: nieka-

da nesigailėjo sprendimo įmo-
nės būstinę perkelti į Juodupę. 
„Rokvesta“ per tuos metus tapo 
neatsiejama miestelio bendruo-

menės dalimi. Štai ir dabar jie 
bus Juodupės ralio generaliniais 
rėmėjais. „Kur tik galime, sten-
giamės prisidėti prie miestelio 
atgimimo ir raidos“, – sakė A. 
Kazinavičius. Jis atviras: Juo-
dupėje kuriasi jaunos šeimos, 
darželio grupės pilnos vaikų. 
Dėl intensyvaus keliautojų srau-
to į Ilzenbergą, Juodupė tampa 
patrauklia vieta turistams, čia 
veriasi verslų perspektyvos. Ti-
kimasi sulaukti ir stambesnių 
investuotojų, kurie sukurtų dau-
giau darbo vietų Juodupės ir ap-
linkinių gyvenviečių žmonėms. 
Taigi, perspektyvų tapti traukos 
vieta miestelis turi. Tik reikia 
noro ir susitelkimo jas išnaudoti. 
Ieškoti unikalumo ir savitumo.

Ir vienas unikalių miestelio 
bruožų kaip tik yra šie piešiniai. 
Tai ne vienkartinis dalykas, ne 
trumpa dėmesio ir šlovės aki-
mirka. A. Kazinavičius paste-
bėjo, kad ir prie įmonės, įspū-
dingojo piešinio fone, jau stoja 
fotografuotis ne tik juodupėnai, 
bet ir miestelio svečiai. O jei to-
kių piešinių būtų dar daugiau... 
„Tikimės, kad ši idėja sulauks 
juodupėnų palaikymo ir atgar-
sio. Kad miestelis puošis nau-
jais piešiniais“, – linkėjo pašne-
kovas.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Savaitgalį rengiamos
karių savanorių pratybos

Birželio 11-13 dienomis 
rajone vyks Krašto apsau-
gos savanorių pajėgų Vyčio 
apygardos 5-osios rinktinės 
506-osios pėstininkų kuo-
pos pratybos.

Pratybos – įprastinė ka-
rių rengimo priemonė. Vyčio 
apgygardos 5-osios rinktinės 
506-osios kuopos vadas ka-
pitonas Sergejus Afanasjevas 

„Rokiškio Sirenai“ sakė, jog 
šių pratybų metu bus tobu-
linami tiek asmeniniai, tiek 
komandinės veiklos įgūdžiai, 
reikalingi kario savanorio tar-
nyboje. 

Pratybos vyks daugiausia 
Juodupės seniūnijoje, Apūniš-
kio ir Zeltoniškio miškuose. 
Pratybų metu bus naudojami 
ginklai, imitaciniai šaudme-
nys. Keliais važinės karinis 
transportas, judės kariai. 

Gyventojai kviečiami lai-
kytis rimties, nebijoti savo 
gynėjų.

Visą informaciją apie 
pratybas teikia 506-osios 
pėstininkų kuopos vadas ka-
pitonas S. Afanasjevas, tel. 
(8-686) 79554.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

„Rokiškis Youth Fest“ ieško savanorių!
Ar jau girdėjai apie išskirtinį ir nepaprastą jaunimo 

diskusijų festivalį „Rokiškis Youth Fest“ 2021?
Šis festivalis kviečia jaunus žmones atitrūkti nuo rutinos, 

pamiršti blogas emocijas ir pasinerti į patį nuostabiausią ir 
ryškiausią vasaros įvykį!

Galbūt norėtum prisidėti prie šio festivalio įgyvendinimo 
ir pamatyti įvairiausius renginio užkulisius?

O galbūt nori įgyti neįkainojamos patirties, kuri pasitar-
naus ateityje? Prisijunk!
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BRYDĖS
Nebaidytų idiotų kraštas-2, arba apie paršiukus ir jų namukus

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
Vaikystėje kone kiekvie-

nas skaitėme pasaką apie tris 
paršiukus ir jų namelius: iš 
šiaudų, žabų ir mūro. Nors 
psichologai teigia, kad pasa-
kos nepakeičiamos mokant 
išminties, panašu, kad pa-
saka apie paršiukus visiems 
pro ausis prašvilpė. Ir dar 
baisiau, savo namą, valstybę 
statome net ne iš šiaudų ar 
žabų, o iš... pliurpalų. 

Toje pasakoje tik vienas iš 
paršiukų namą statė iš akme-
nų, su sunkiomis ąžuolinėmis 
durimis, o projektas buvo ko-
diniu pavadinimu „Paršelio 
namas turi būti tvirtovėׅ“. Du 
jo broliai, namukus surentę per 
dieną, iš jo šaipėsi: negi paršiu-
kas ketina su kuo nors kariauti? 
Labai girdėta argumentacija, ar 
ne? Argi ne taip mes šiandien 
argumentuojame nenorą skirti 
lėšų savo valstybės apsaugai. 
Argi mes ruošiamės kariau-
ti, kad didintume lėšas krašto 
apsaugai? Argi mes nesame 
visiems draugiški ir svetingi? 
Tai ir vietoj valstybinės sienos 
turime kiaurą rėtį, dėl kurio 
niekam galvos neskaudėjo...

Jei mūsų politikai būtų pro-
tingesni, jie dabar diplomatiniu 
paštu (šitą gal gi praleis) nu-
siųstų Batkai patį didžiausią 
gėrimų prekybos centre rastą 
butelį. Kodėl? Nes pirštu pri-

kišamai parodė, kokie esame 
svaigaliai. Ir dabar turime pro-
gą keistis. Kol dar nevėlu.

Siena su Baltarusija buvo 
kiaura ne vakar ir ne užvakar. 
Naiviai tikėjomės, kad pro ją 
šmirinėja tik „Fest“ ir „NZ“, 
mažindami akcizo mokesčio 
surinkimą Lietuvoje ir krau-
dami „juodus“ pinigus Batkos 
režimui. Tačiau tik kvailas ir 
naivus mano, kad pro ten šmi-
rinėjo TIK kontrabandininkai.

Kiek Baltarusijos ir Rusi-
jos KGB agentų nepastebėti 
kirto sieną? Ką jie čia veikė? 
Supraskime, kad mūsų siena 
– paskutinis Vakarų pasaulio 
gynybos forpostas. Prasmukę 
pro ją, niekieno netikrinti tokie 
„svečiai“ ramiausiai nukeliaus 
iki Italijos, be menkiausios ti-
kimybės įkliūti. Su tam tikrais 
nešulėliais, kuriuose bus jau 
ne kontrabandinės cigaretės. 
Su padirbtais dokumentais jie 
įsidarbins godžiose įmonėlėse, 
kuriose vienintelis klausimas: 
kaip numušti darbuotojo algą. 
Jie tinkuos jūsų sienas, suks 
„baronkas“ Europos keliais. 
Laukdami signalo „iš viršaus“ 
savo juodiems darbams dirbti. 

Ir tada, vieną labai negra-
žią dieną, galbūt ims ir atsiras 
darinys sąlyginiu pavadinimu 
„Klumpiabalių liaudies res-
publika“. Ir jos „upalčlencai“, 
ginkluoti „kalašais“. Ir sve-

čiai, nekalbantys lietuviškai, 
neklaus Klumpiabalių gy-
ventojų, ar jie tos „liaudies 
demokratijos“ nori. Kaip ne-
klausė Padniestrės, Dombaso, 
Lugansko žmonių. O kai tarp-
tautiniai stebėtojai paklaus, kur 
„išvaduotojai“ gavo automa-
tus, šovinius, sprogmenis, tie 
iškėstomis akimis aiškins, kad 
nusipirko Klumpiabalių par-
duotuvėje „Žvaigždutė“, kur 
kalašai pardavinėjami greta 
kaliošų ir cinkuotų kibirų. Są-
mokslo teorijos? O gal „gies-
mė tiek sykių jau girdėta?“ Ar 
jūs bent ką nors iš Ukrainos 
patirties išmokote? Ten irgi 
„upalčlencai“ tankus ir „Bu-
kus“ šachtose rado, o automa-
tą galima nusipirkti, cituoju, 
„kiekvienoje parduotuvėje“. Ir 
kai Ukrainos kariai saujomis 
rodė iš „upalčlencų“ atimtus 
rusiškus pasus, bent viena pa-
saulio valstybė dėl to viaukte-
lėjo? Net terminas toks atsira-
do, apibrėžti priešo „žaliuosius 
žmogeliukus“: „ichtamnet“ 
(jųtennėra). Rusijos preziden-
tas tą terminą sugalvojo, jei ką.

Ar ir mes norime tokių pro-
blemų? Taigi, siena juk buvo 
kiaura ne savaitę ir ne dvi. Čia 
didžiulė plytą į daržą visoms 
iki tol buvusioms ir esamai Vy-
riausybei. Kas dabar gali pasa-
kyt, koks agentūrinis svetimų 
valstybių tinklas ten iškerojo. 
Kiek „gyvatės lizdų“ paruošta 
būsimiems „upalčlencams“? 
Niekas to neklausia. Jau savai-
tę kalbama apie migrantus, ir 
nė vienas apie vyriausybę be-
sisukaliojantis žurnalistas-ka-
muolių padavinėtojas nepa-
klausė to, kas ir taip visiems 
aišku: kas dar, be migrantų, 
šliaužiojo per sieną? Ir kaip 
tyčia, Baltarusijos valdžia ėmė 
ir pareikalavo keletą tokių pri-
čiuptų „migrantų“ atiduoti jai. 
Tai gal, sakyčiau, su tais „mi-
grantais“ būtų galima ir jau 
minėtąjį prezentą didžiausio 

Vilniuje rasto butelio pavidalu, 
Lukašenkai pasiųst?

Tiesa skaudi ir badanti akis. 
Bet demokratijos stiprybė ir 
yra tame, kad mes pajėgūs 
keistis. Kad šiandien pat ga-
lime pradėti stiprinti sienos 
apsaugą. Šiandien pat pakelti 
savo žvalgybininkus ir kontr-
žvalgybininkus. Nebe paskui 
lekstučius su paleckiukais po 
šeimų maršus sekioti. Ir žinias-
klaidai jau pats metas nustoti 
būti kamuolių padavinėtojais, 
kurių bene vienintelė patriotiz-
mo apraiška yra nufotografuoti 
kolorado vabalėlių sambūrį 
Antakalnio kapinėse gegužės 
9-ąją. 

Sienos ir valstybės stipri-
nimas, kaip ir paršelio name-
lio iš akmenų, o ne iš šiaudų, 
statymas – imlus laikui proce-
sas. Pirmiausia, tam neturime 
pakankamo kiekio žmonių. 
Žinoma, daug ką gali techni-
ka, vaizdo kameros ir panašūs 
dalykai. Bet už kiekvienos 
technikos turi stovėti žmogus. 
Atkurti tai, kas visokiais „op-
timizavimais“ sumažinta, bus 
sudėtinga. Griauti – tai ne sta-
tyti. Žmogaus parengimas – ir 
laikui, ir lėšoms labai imlus 
procesas. Bet nepamirškime, 
kad mūsų pasieniečiai, kariai ir 
yra ta akmenų siena, už kurios 
mes galime kurti savo gyveni-
mus, vystyti savo verslus, kurti 
savo gerovę. Mūsų valstybė 
yra tos gerovės vienintelis ga-
rantas.

Kas nutinka tiems, kurie tą 
pamiršta? Artėja Birželio 14-
oji, Gedulo ir vilties diena. 80 
metų nuo tos baisios dienos, 
kai į Sibirą išdundėjo pirmieji 
gyvulinių vagonų ešelonai su 
mūsų žmonėmis. Su lietuviais 
katalikais, žydais, rusais senti-
kiais. Rokiškio apskritis greta 
Vilniaus, Kauno ir Šiaulių buvo 
labiausiai nukentėjusi nuo šių 
trėmimų. 1940-ųjų birželio 14-
ąją mūsų šalies žmonės ramiai 

sekė pasakas vaikams, ramiai 
užvėrė savo krautuvių, bankų, 
savo verslų duris, valgė ska-
nią vakarienę. Ir kitą rytą jie 
atsibudo jau kitoje valstybėje. 
Jie buvo ramūs: tikėjosi, kad 
su okupantais pavyks kažkaip 
sugyventi. Raudona vėliavytė 
šen ar ten, na, atėmė iš kažko 
ūkį ar verslą, pamanyk tik. Po 
metų ta pati Lietuva ramiai su-
migo birželio 13-osios vakarą, 
o paryčiais į jų duris pabeldė 
okupantai. Ir išvedė, kaip stovi. 
Į amžino įšalo žemę žmonės iš-
keliavo vasariniais drabužiais. 

Atrodo, kad mes tai turė-
tume suprasti už visus geriau. 
Suvokti, kad tik laisvoje vals-
tybėje įmanoma kurti verslą, 
kultūrą, mokslą. Kad kiekvie-
no pareiga ją saugoti ir ginti. 
Efektyviai saugoti, ir efekty-
viai ginti. 

Simboliška, kad artėjant 
Gedulo ir vilties dienai, mūsų 
Rokiškis ją minės ne tik gra-
žiais ir prasmingais kultūri-
niais renginiais. Jie – istorinė 
atmintis, kurios irgi reikia. Bet 
šalia atminties reikia ir dabar-
ties. Greta gedulo už žuvusius 
reikia vilties, kad ta tragedija 
daugiau nepasikartotų. Reikia 
ne tik gražių žodžių apie tė-
vynės meilę, o realios valios ir 
noro ginti: šį savaitgalį mūsų 
vyrai, kaip ir kiekvieną mėne-
sį, išeis į pratybas. Vėl Juodu-
pės krašte aidės šūviai, važinės 
karinė technika, žygiuos mūsų 
kariai, rokiškėnai. Mūsų vyrai, 
sūnūs, draugai, kaimynai. Ir jų 
tarnyba šiandieniniame kon-
teste įgyja visai kitokią prasmę 
ir vertę. Jie – mūsų darbai, o ne 
žodžiai.

Žodžiais galima daug. Žo-
džiais jau ir Lukašenka nu-
verstas, ir Baltarusija demo-
kratinė. Žodžiais ir susipykę, 
susiskaldę esame. Netgi tie, 
kuriuos vienija bendros ver-
tybės ir bendri tikslai. Statyti 
suoliukus, dažyti perėjas yra 

lengviau ir pigiau, nei sukurti 
sieną, pro kurią ir uodas ne-
prasmuktų. Žožiais yra lengva 
versti tironus. Gal todėl jie iki 
šiol ir tebesėdi sostuose. Ko-
kiomis tik sankcijomis laisvieji 
Vakarai Rusijai negrąsino už 
aneksuotą Krymą. O jis Ukrai-
nos sudėtyje – tik ant futbolo 
rinktinės marškinėlių. Nese-
niai eilinį kartą žiūrėjau doku-
mentinį filmą apie pasaulinio 
lygio operos žvaigždę Vasilį 
Slipaką. Kuris metęs solisto 
karjerą Paryžiaus operoje, iš-
vyko ginti savo tėvynės. Su-
krėtė ne tik talento mirtis. Kur 
kas baisesni buvo jo kolegos, 
tos pačios operos dainininko, 
žodžiai, kad jis nesupranta, ko-
dėl V. Slipakas tai padarė. „Tai 
tik politika“, – sakė tas jaunas, 
sotaus vakarietiško gyvenimo 
išlepintas žmogus. Tik politika, 
kai priešas drasko tavo tėvynę, 
žudo tavo bendrapiliečius? Jei 
V. Slipakas būtų manęs, kad 
tai – tik politika, jis nebūtų su 
kepure Paryžiaus metro daina-
vęs ir rinkęs lėšų savo kovo-
jantiems tautiečiams paremti. 
Jis neapsimetė, kad tai viskas, 
ką gali padaryti. Jei būtų tik 
taip padaręs, jo meilė tėvynei 
būtų lengva ir patogi. Bet tokia 
nebuvo. Galėjęs turėti svaigi-
nančią karjerą vienoje presti-
žiškiausių pasaulio operų, jis 
pasirinko apkasą ir mirtį už 
tuos, kuriuos mylėjo labiau nei 
ovacijas, labiau nei gyvenimą.

Mums, laimė, dar nereikia 
už tėvynę mirti. Mums reikia 
tik šiek tiek daugiau dėmesio 
sienoms, o ne suoliukams. Ti-
kroms, o ne išgalvotoms pro-
blemoms. Tik daugiau veiks-
mų, daugiau atsakomybės, 
mažiau pliurpalų ir tarpusavio 
rietenų dėl dalykų, kurie pa-
vojaus akimirką atrodo tušti ir 
mažareikšmiai. Mažiau noro 
atrodyti ir daugiau noro būti. 
Kad pagaliau nustotume būti 
naivių, nebaidytų idiotų kraštu. 

Dėl parengto Panevėžio apskrities Rokiškio rajono (savivaldybės) 
Rokiškio kaimiškosios seniūnijos Čedasų kadastro vietovės 
žemės reformos žemėtvarkos projekto viešo svarstymo

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyrius 
(toliau ‒ Skyrius) informuoja, kad 2021-06-14 ‒ 2021-06-25, darbo dienomis 
nuo 10.00 iki 15.45 val., Skyriuje, Rokiškio m., P. Cvirkos g. 7, 204 kab., bus eks-
ponuojamas ir viešai svarstomas parengtas Panevėžio apskrities Rokiškio rajo-
no (savivaldybės) Rokiškio kaimiškosios seniūnijos Čedasų kadastro vietovės 
žemės reformos žemėtvarkos projektas (toliau ‒ Projektas). 

Projekto autorius 2021-06-18 ir 2021-06-25 nuo 10.00 iki 15.00 val. bus Sky-
riuje ir galės atsakyti į iškilusius klausimus.

Suinteresuoti asmenys iki 2021-06-25 savo pasiūlymus ir pretenzijas dėl Pro-
jekto Skyriui gali pateikti raštu, el. paštu: rokiskis@nzt.lt. 

Projekto viešo svarstymo rezultatų aptarimas vyks 2021-07-12 14.00 val. 
Skyriuje, Rokiškio m., P. Cvirkos g. 7, 204 kab.

Atvykti susipažinti su parengtu projekto ar į projekto viešą svarstymą bus 
galima tik iš anksto užsiregistravus tel. 8 706 85 804, tel. 8 706 85 793 arba 
el. paštu: rokiskis@nzt.lt.

Užs. 1364

Rokiškio rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą 
Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikaci-
jos ir archyvų skyriaus vedėjo (koeficientas – 9,50, karjeros valsty-
bės tarnautojas) pareigoms užimti.

Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savivaldybės interneto 
svetainėje adresu http://www.rokiskis.lt.

Užs. 1360

BALDAI

• Dvigulę sofą-lovą. Kaina 78 Eur. 
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Geros būklės stalą su 2 kėdėmis. 

Galima pirkti atskirai. Kaina 60 
Eur. Tel. 8 687 90 392.  
Rokiškis
• Geros būklės lovą. 185/80, danga 
- mėlyna, sienelės - geltonos, yra 
dėžė patalynei. Sąlyga - išsivežti 
patiems. Kaina - sutartinė. 
Skambinti po pietų.  
Tel. 8 625 14 423. Rokiškis
• Dvigulę lovą. 1,40 m. pločio, su 
daiktų dėže. Su galvūgaliu 175 Eur, 

o be jo –  125 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Kėdes po 11 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Dvigulį ir viengulį fotelį po 78 
Eur. Tel. 8 685 42 153.  
Rokiškis
• Geros būklės kampą. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 699 28 976.  
Rokiškis
• Lauko stalą, 150 x 90 ir 2 
suolus. Sausas uosis. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 400 
Eur. Tel. 8 612 21 128. Rokiškis
• Geros būklės spintą. Kaina 
derinama. Išsivežti patiems. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 686 53 763.  
Rokiškis
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Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, 
projektų idėjų atrankoje – 13 pirmųjų kregždžių!

Dalyvaujamasis biudžetas šiemet sulaukė nemažo susidomėjimo – gauta 13 projektinių idėjų paraiškų, iš kurių 11 atitiko reikalavimus ir yra teikiamos 
gyventojų verdiktui - kuri paraiška, gyventojų nuomone, bus verčiausia įgyvendinti. „Tai - tarsi demokratijos įrankis, skatinant gyventojus įsitraukti į 
savivaldoje vykstančius procesus patiems priimant sprendimus. Mums beliks padėti tai įgyvendinti – išgirsti ir įsiklausyti į gyventojų nuomonę. Kodėl tai 
negali būti puikiu abipusio pasitikėjimo pavyzdžiu?, - retoriškai klausė rajono meras Ramūnas Godeliauskas. „Tikiu, kad ateityje dalyvaujamojo biudžeto 
suma didės, tuo pačiu ir daugės projektinių idėjų, jos bus inovatyvios ir, labai tikimės, vienintelės tokios net ir visoje Lietuvoje!, - optimizmo neslėpė 
meras ir pridūrė, kad šiemet  tik 15 savivaldybių iš 60-ies suteikia tokią galimybę rajono gyventojams patiems spręsti, ko jiems trūksta, kad gyvenamoji 
aplinka virstų geresne, patrauklesne visiems rajono gyventojams. „Rokiškėnai ne kartą įrodė savo aktyvumą, todėl ir šį kartą kviečiame nebūti abejin-
gais, išsirinkti labiausiai patikusią projektinę idėją ir nepamiršti balsuoti – kiekvienas balsas gali būti lemtingas“, - balsuoti skatina rajono meras.

Balsavimas bus skelbiamas Rokiškio rajono savivaldybės svetainėje www.rokiskis.lt. „Norime akcentuoti, kad vienas gyventojas turi teisę balsuoti 
ne daugiau kaip už 1 projektą. Balsavus kelis kartus elektroniniu būdu, galioja paskutinis balsavimas. Jūsų patogumui – nuskanavę QR kodą galėsite 
patekti tiesiai į savivaldybės puslapį, kuriame bus pateikta išsamesnė informacija apie projektus bei balsavimo forma. Balsavimas vyks birželio 13-22 
dienomis“, - balsavimo ypatumus priminė Komunikacijos ir kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja Justina Daščioraitė.

Projektų idėjos, kurioms kviečiame skirti savo balsus (detalesnius projektų aprašymus rasite www.rokiskis.lt svetainėje):
1. „Rokiš`kids paplūdi-

mio žaidimų aikštelė“
Projekto idėja – įrengti žai-

dimų aikštelę mažesniems 
vaikams, kad šeimai atvykus 
poilsiauti, turėtų veiklos visų 
amžiaus grupių gyventojai. 
Atnaujinta viešoji erdvė prie 
Rokiškio ežero, įrengus kom-
pleksinę modernią saugią žaidi-
mų erdvę,  pagerins šios vietos 
patrauklumą, Rokiškio vaikų 
laisvalaikio praleidimo sąlygas.

Įrengta vaikų žaidimų 
aikštelė prie Rokiškio ežero 
didintų miesto patrauklumą 
gyventojams ir svečiams. Tai 
būtų erdvi, funkcionali, sau-
gi,  kokybiškai įrengta vaikų 
žaidimų vieta. Populiarioje 
bei strateginėje Rokiškio vie-
toje įgyvendinus idėją, būtų 
sumažintas  trūkumas viešųjų 
erdvių, pritaikytų veikloms 
lauke (gryname ore), ugdan-
čių vaikų fizinį aktyvumą bei 
plėtojančių socializaciją (ben-
dravimo įgūdžių).

Projekto idėjos įgyven-
dinimo vieta: prie Rokiškio 
ežero.

Projekto vertė: 18 890 Eur. 

2. „Vaikų ir jaunimo lais-
valaikio zona Kavoliškyje“

Projekto tikslas – vaikų ir 
jaunimo užimtumas, aktyvaus 
laiko praleidimo, talentų atsi-
skleidimo, saviraiškos ir so-
cializacijos su kitais vaikais 
vietos atsiradimas Kavoliškio 
kaime. Šiuo metu Kavoliškyje 
gyvena ir kuriasi daug jaunų 
šeimų, planuojančių auginti 
ir jau auginančių įvairaus am-
žiaus vaikus, tačiau čia nėra 
konkrečios vietos jokio am-
žiaus vaikams reikštis, žaisti, 
užsiimti mėgstama veikla gry-
name ore. Norima, kad Kavo-
liškyje atsirastų nauja, saugi 
traukos zona įvairaus amžiaus 
vaikams žaisti. Tikslinė pro-
jekto grupė – 2-18 m. vaikai ir 
jaunimas.

Projekto idėjos įgyvendi-
nimo vieta: asfaltuota krep-
šinio aikštelė Melioratorių g. 
Kavoliškio km., Rokiškio r. 

Projekto vertė: 20 000 Eur. 

3. „Rokiškio muzikos 
skveras“

Projekto idėja – stacionarių 

lauko muzikos instrumentų 
įrengimas erdvioje žiedo for-
mos teritorijoje, kurią supa er-
dvus pėsčiųjų takas. Suoliukai 
šalia takelio sudarys sąlygas 
sėdėti ir klausyti ar, pavyz-
džiui, tėvams prižiūrėti vai-
kus. Priėjimas prie šio žiedo 
būtų ypač patogus judėjimo 
negalią turintiems asmenims; 
jiems patogu būtų judėti ratu. 
Lauko muzikos instrumen-
tų aikštelėje siūlome įrengti 
skirtingų tonacijų perkusijų 
šeimos instrumentus: varpus 
ir varpelius, būgnus ir būgne-
lius, marimbas ir ksilofonus ir 
kt. Kuriant aikštelės žaismin-
gumą ir patrauklumą ateityje 
siūlome įrengti „skambančių 
plytelių“ takelį. „Skamban-
čios plytelės“ yra spalvotos, 
pasislėpę žemėje ir įsijungia, 
kai tik užlipama ant jų. Siūlo-
me įrengti 6 skirtingus muzi-
kos tonus: C, D, E, F, G ir A. 
Toks takelis būtų ypač patrau-
klus patiems mažiausiems. 
„Skambančios plytelės“ mon-
tuojamos į gruntą. Šalia perku-
sijos ir „skambančių plytelių“ 
ateityje galima įrengti – lauko 
pianiną, kuris montuojamas į 
grindinį ir savo konstrukcija 
yra tinkamas groti ne tik kojo-
mis, bet ir, pavyzdžiui, neįga-
liojo vėžimėliu. 

Projekto idėjos įgyven-
dinimo vieta: Kauno g. ir 
Pievų gatvės sankirtoje esanti 

vieša erdvė, sutvarkyta pagal 
projektą „Rokiškio miesto 
teritorijų kraštovaizdžio for-
mavimas ir ekologinės būklės 
gerinimas“

Projekto vertė:  19 998, 88 
Eur.

4. „Obelinės“ teritorijos 
tvarkymas Obelių bendruo-
menės poilsio ir švenčių rei-
kmėms“

Projekto tikslas – sutvar-
kyti ir pritaikyti savivaldybės 
teritoriją vietos bendruome-
nės ir pavienių seniūnijos gy-
ventojų rekreacijos tikslams 
ir kultūrinei, reprezentacinei 
veiklai. Reikalinga papildo-
ma rekreacinė erdvė ir saugi 
teritorija švenčių dalyviams: 
šeimoms su mažamečiais vai-
kais, bendruomenei ir pavie-
niams visos Obelių seniūnijos 
gyventojams bei turistams.

Projekto idėjos įgyvendi-
nimo vieta: J. Zaukos g. 9A. 
Obelių m., Rokiškio r.

Projekto vertė: 20 000 Eur. 

5. „Žmogaus lizdas“
Projekto tikslas – įamžinti 

Antano Strazdo (1760 – 1833  
m.) poezijos pradininko Lie-
tuvoje atminimą, kuris pa-
sitarnautų rengiant įvairius 
bendruomenės susibūrimus, 
renginius,  taptų turistiniu 
objektu lankantiems šį kraštą 
– patraukliu šiuolaikinio meno 

kūriniu. Plačiau apie objektą: 
tai erdvinis kūnas, 4-4,5 m. 
aukščio. Praėjimas žmogui 
sukuria įėjimo į lizdą iliuziją. 
Gamybai naudojamas vienas 
pagrindinis strypas, ant kurio 
veriamos geometrinės figūros 
(kontrastas su gamta ir kar-
tu harmonija su iš vaikystės 
kiekvienam atpažįstamomis 
figūromis). Sienos iš spalvotų 
skaidrių plastiko plokščių. Ant 
plokštumos, esančios į gatvės 
pusę, montuojamos bėgančios 
teksto eilutės su Antano Straz-
do tekstais. Numatytas objek-
to apšvietimas, kuris arba 
apšviečia kūrinį, arba kūrinys 
skleidžia šviesą į kitą objek-
tą (renginių metu). Objektas 
– originalus. Jokio panašaus 
kūrinio nerasi visame rajone, 
regione ar Lietuvoje. 

Projekto idėjos įgyvendi-
nimo vieta: Kriaunos

Projekto vertė: 18 000 Eur. 

6. „Kryžiaus aplinkos 
tvarkymas“

Projekto tikslas – atnaujinti 
medinio kryžiaus būklę paša-
linant jį dengiantį, nebeatlie-
kantį apsaugos funkcijų, dažų 
sluoksnį ir padengiant atsparia 
atmosferos poveikiui medie-
nai skirta impregnuojančia 
medžiaga. Pastebėta, kad 
kryžius nėra itin stabilus, to-
dėl reikalingas sutvirtinimas. 
Kryžiaus teritorija yra gy-

venvietės centre, judriausioje 
vietoje. Ši teritorija apsodinta 
tujomis, kurios užaugusios iki 
3 metrų. Nekarpoma tujų gy-
vatvorė užstoja kryžių, todėl 
reikia apkarpyti tujų gyvatvo-
rę ir dalį jos pašalinti. Taip pat 
reiktų įrengti trinkelių taką bei 
gėlyną, kuris suteiktų grožio ir 
jaukumo kryžiaus aplinkai. 

Projekto idėjos įgyvendi-
nimo vieta: Soties g., Pane-
munėlio geležinkelio stoties 
gyvenvietė.

Projekto vertė: 885 Eur. 

7.  „Lauko muzikos er-
dvė“

Projekto tikslas – sukurti 
patrauklią erdvę, kurioje gali-
ma būtų ne vien tik būti, bet 
ir kūrybiškai praleisti laiką 
dėka projekto metu įrengtų 
priemonių. Lauko muzikos 
erdvė – tai kūrybinių galimy-
bių erdvė, kuri padės gyvinti 
ir gerinti socialinę gyvenamą-
ją aplinką. Projektu siekiama 
sukurti erdvę, kurioje būtų 
galima susipažinti su muzikos 
instrumentais ir susidraugauti 
su ritmu, melodija, linksmai 
ir kūrybiškai praleisti laiką. 
Lauko muzikos erdvė galėtų 
tapti traukos vieta kūrybinei 
veiklai plėtoti.

Projekto idėjos įgyvendi-
nimo vieta: Liongino Šepkos 
parkas Rokiškyje.

Projekto vertė: 12 600 Eur. 

8. „Vilties parko įkūri-
mas“

Parkas tarp Rokiškio rajono 
ligoninės ir poliklinikos daug 
metų neįveiklintas, neturintis 
jokio estetinio vaizdo ir prak-
tinės reikšmės. Kadangi šis 
parkas yra prie gydymo įstai-
gų, jį geriausia būtų pritaikyti 
pacientų sveikatinimui – gera 
psichinė sveikata, gėrėjima-
sis gamta padeda atgauti net 
ir fizines jėgas. Onkologinių 
ligonių asociacijos „Vilties 
žybsnis“ nariai 2020 m. čia 
jau yra pasodinę 20 sakurų ir 
puoselėja idėją šį parką plės-
ti. Projekto tikslas – išplėsti 
parką pasodinus iki 100 ar 
daugiau sakurų sodinukų ir jį 
komponuoti su rojaus obelų 
parku (100 ar daugiau). Be to, 
šiame parke žydintys medžiai 
puikiai matysis pro Rokiškio 
ligoninės langus ir džiugins 
sergančius pacientus.

Projekto idėjos įgyvendi-
nimo vieta: Parkas, esantis 
tarp Rokiškio rajono ligoninės 
ir Rokiškio poliklinikos.

Projekto vertė: 17 300 Eur. 

9. „Laukiamasis“
Projekto tikslas – Obelių 

parkelio įveiklinimas, suda-
rant dar vieną rekreacinę zoną 
vietos gyventojams ir miesto 
svečiams. Todėl sutvarkius 
erdvę, žmonės turėtų savotiš-
ką „laukiamąjį“, kur galėtų 
prisėsti pailsėti, palaukti, pa-
skaityti įrengtoje lauko bibli-
otekoje įdomų žurnalą ar net 
knygą, kurias padovanos pa-
tys gyventojai. Atvykusiems 
iš kito rajono būtų galimybė 
sužinoti apie Obelių seniū-
nijos teritoriją, nes šią infor-
maciją galima būtų rasti in-
formaciniame stende. Norima 
viduryje parkelio teritorijos 
suformuoti obuolio formos 
gėlyną ir aplink jį pastatyti 
suoliukus.

Projekto idėjos įgyvendini-
mo vieta: Obeliai, Rokiškio r. 

Projekto vertė: 6 029 Eur. 
10. „Skambantis takas“
Projekto tikslas – kuriamo-

je kultūriškai ir estetiškai pa-
trauklioje miestelio erdvėje –
Atminties skvere, įkurti viešą 
muzikinę erdvę. 

Į 5 p.
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Camino Lituano: VII diena
„Rokiškio Sirena“ tęsia straipsnių ciklą „Camino 

Lituano“, kuriame rokiškėnai verslininkai Audro-
nė ir Algimantas Šablinskai, dalinasi savo įspū-
džiais ir pamąstymais iš 18 dienų trukusio žygio 
pėsčiomis piligrimų keliu po Lietuvą. 

Septintas etapas. Sidabravas - Paberžė
2021 m. balandžio 24 d.
Iki Sidabravo pavėžėjo 

Alvydas - kojas reikia tau-
soti, jų dar gali prireikti, dar 
nei pusės kelio nenuėjom... 
Reikia piligrimų pase ants-
paudą užsidėti, bet kelio 
aprašyme nurodytu telefonu 
niekas neatsiliepia. „Eisiu 
pas kleboną“ - pasakiau Au-
dronei ir nupėdinau link baž-
nyčios. Kai klebonijos duris 
atidarė toks jaunas vyrukas, 
negalvodamas leptelėjau: 
„gal klebonas namie“? „Aš 
klebonas Saulius“ – atsakė 
nusijuokęs. Net nuraudau 
visas, taip sarmata pasida-
rė. Susipažinom, Saulius 
išsiklausinėjo kas, kaip, kur, 
kada? Paklausė ar kokios 
pagalbos nereikia, uždėjo į 
pasus ne tik Sidabravo, bet 
ir Vadaktų parapijos ants-
paudus, mat dirba per abi 
parapijas. Ir dar kartą per-
klausęs ar tikrai niekuo ne-
gali pasitarnauti, atsisvei-
kino. „Savas“ ir nuoširdus 
žmogus man pasirodė, ma-
nau, tikrai galima kreiptis į 
jį dėl nakvynės, kol „Gyvas 
Sidabras“ nepriima.

Kol žingsniavom iki Va-
daktų, save vis keikiau, kad 
pamiršau pas kleboną Saulių 
internetu pasinaudoti ir ap-
rašymą į fb įkelti. Bet nėra 
to blogo, kas neišeitų į gera. 
Prisiminiau, kad mūsų šau-
nioji, Rokiškio bibliotekos 
vadovė Alicija iš Vadaktų 
kilusi. Skambinu jai, gal kuo 
padės? Alicija padirbėjo iš-
sijuosusi, apskambino pusei 
Vadaktų jaunystės draugių, 
bet nieko gero – tai interneto 
neturi, o jeigu turi, tai coro-
nos privengia, o vienos, tai 
geriausia, vyras svetimų pro 
duris neįsileidžia. Po gero 
pusvalandžio vėl skambina 
Alicija ir tokiu nusiplūkusiu 
balsu sako: „Jeigu jau niekuo 
nepagelbėjau, tai bent arba-
tos pas mano brolį užsukite, 
kaip tik atvažiavo į Tėviškę 
pasisvečiuoti. Jums pakeliui, 
geltonas namukas prie baž-
nyčios“. Prieš pat Vadaktus 
oras vėl sudūko – tai lyja, 
tai sninga, gūsingas vėjas 
ant žemės verčia – sušlapom, 
sušalom, sakom sau: „gal už-
sukam pas Alicijos brolį Me-

čislovą arbatos“? Duris ati-
darė toks linksmas vyriokas, 
greit pakvietė užeiti, o viduj 
prikūrenta, šilta, pasodino 
užu stalo – stalas jau nukrau-
tas vaišėm, arbatinį tik kai-
čia, kalbina, kaip su gerais 
pažįstamais bendrauja. Gera 
turėti daug draugų ir Kely-
je sutikti tokių nuoširdžių 
žmonių. Mečislovas pasako-
jo, kad Vadaktuose ankščiau 
visi kalbėjo lenkiškai, net jo 

tėvai save laikė lenkais. Mo-
kykloje, pirmiausia, mokyto-
jai vaikus išmokindavo kal-
bėti lietuviškai, o jau po to 
visų kitų dalykų. Prieš kelis 
metus čia buvęs baisus suju-
dimas, atminimo lenta prie 
bažnyčios sienos, buvo pa-
gerbtas žymusis lenkų rašy-
tojas, Nobelio premijos lau-
reatas Henrikas Sinkevičius, 
gyvenęs pas vietos bajorus ir 
rašęs čia savo romaną „Tva-

nas“, apie šiuose kraštuose 
gyvenusių Liaudos bajorų 
kovą su švedais. Liaudai – 
lenkų bajorai dar Vytauto lai-
kais atkelti į Dubysos – Ne-
vėžio – Neries trikampį, kaip 
forpostas ginantis vakarines 
Lietuvos valstybės sienas 
nuo kryžiuočių. Nuo tų lai-
kų, čia lenkiškai šnekėjo ne 
tik Vadaktų miestelis. Mūsų 
ir lenkų istorija smarkiai 
persipynusi dar nuo Abie-
jų Tautų Respublikos laikų, 
todėl priminsiu, gal kas dar 
nežino, kad Lenkijos prezi-
dento (buvusio) Bronislovo 
Komorovskio seneliai Kavo-
liškio dvare, šalia Rokiškio, 
gyvenę bajorai.            

Jeigu ne Vilkų miškas, 
kurį priėjom tuoj už Vadak-
tų ir Rūtakienio kaimas, kur 

palei Liaudos upę aukšti me-
džiai pilnutėliai varnų lizdų 
ir jų garsaus triukšmo, tai 
apie šios dienos etapą nuo 
Vadaktų iki Paberžės siū-
lyčiau paskaityti pirmosios 
dienos aprašyme nuo an-
tros pastraipos: „Aplinkui 
nieko daugiau, tik neseniai 
suarti laukai, kažkur hori-
zonte burzgiantis traktorius, 
stiprus šoninis vakarų vė-
jas pustantis į akis šviežiai 
pakeltas dulkes ir „piktas“, 
akmenuotas žvyrkelis po ko-
jom“.

Ir pagaliau, o stebukle, 
pasimatė tarp medžių pa-
skendusi Paberžės bažnyčia.  

Septintas etapas: Sidabra-
vas – Vadaktai – Rūtakiemis 
– Paberžė. Kaip nukirpta 30 
km

Bendruomenės iniciatyvų, skirtų 
gyvenamajai aplinkai gerinti, 
projektų idėjų atrankoje – 
13 pirmųjų kregždžių!

Iš 4 p.
Paisant skvero koncepci-

jos, kuris bus ne tik statiškas 
memorialas, ketinama padėti 
užpildyti gyventojų laisva-
laikį, gerinti fizinį aktyvumą, 
užtikrinti gyventojų aktyvesnį 
įsitraukimą į socialinį gyve-
nimą, skatinti bendruomeniš-
kumą, mažinti psichologinę 
įtampą. Lauko muzikos ins-
trumentai ugdo kūrybiškumą, 
išradingumą, skatina aktyvų 
buvimą lauke. Tai puiki tera-
pinė priemonė. Ypač tai reika-
linga vaikams ir paaugliams 
po karantininio laikotarpio iš-
ryškėjus tokioms problemoms 
kaip viršsvoris, judėjimo sto-
ka, bendravimo įgūdžių stoka, 
noras saviizoliuotis nuo aplin-
kos bei bendraamžių.

Projekto idėjos įgyven-
dinimo vieta: Juodupės 
miestelis, prie Tekstilininkų 
– P. Cvirkos – Palangos gatvių 
sankirtos, prie Tekstilininkų g. 
17 namo.

Projekto vertė: 18 679,80 
Eur. 

11. „Perki? Parduodu... 
Už dyką duodu!”

Projekto idėja – atnaujin-
ti Obelių turgaus paviljonus 
(kioskelius), suteikiant jiems 
šiuolaikinį dizainą kad jie 
būtų patrauklūs ne tik pre-
keiviams ir lankytojams, bet 
ir turėtų meninės saviraiškos 
elementų. Jaunimas turėtų 
galimybę įsiamžinti paliekant 
žinutę ar grafiti piešinį ant 
vienos iš turgaus sienų. Ren-
ginių metu menininkai galėtų 
eksponuoti savo kūrybą – tuo 
pačiu ir parduoti savo darbus. 
Patį turgaus pasažą įrėmintų 
arkos iš abiejų pusių, kurios 
sutvirtintų abi sienas ir atliktų 
vartų vaidmenį. Ar vienos iš 
jų lauko pusės būtų turgavie-
tės pavadinimas „Perki? Par-
duodu… Už dyka duodu!”. 
Ant kitos, iš lauko pusės, pa-
prastas obelietiškas „ataik“. 
Vidinio turgaus kiemo preky-
binės vietos būtų sužymėtos 
stilizuotais piešiniais, užrašais 
su parduodamos produkcijos 
pavadinimais. 

Projekto idėjos įgyvendi-
nimo vieta: Obelių turgavie-
tė, Rokiškio r. 

Projekto vertė: 8280 Eur. 
Užs. 1365

AUGALAI

• 400 kg grikių sėklos.  
Tel. 8 610 44 293. Rokiškis
• Grikius. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 657 65 407. Rokiškis

• Rugius, 5 tonos. Ir belukštes 
avižas. Tel. 8 656 80 743.  
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Puikiai veikiantį, gerai siurbiantį 

dulkių siurblį. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 695 68 560. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju nusišienauti 6 ha pievos 
Kalbutiškio k., ir 5 ha pievos 

Baršėnų k. Tel. 8 698 55 357. 
Rokiškis
• Dovanojami katinėliai (balti ir 
ryškai rudas (ryžiukas), katytė 
– marga. Apie 2 mėn. amžiaus. 
Kamajai. Išsamesnė informacija 
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telefonu. Tel. 8 629 27 741. 
Rokiškis
• Rokiškio raj. Panemunių kaime, 
dovanojame 4 ha žolės nusišienauti, 
arba ieškau žmogaus, kuris 
susmulkins žolę. Tel. 8 615 42 976. 
Rokiškis
• Dovanoju pievą nusišienauti, 
Skemai. Tel. 8 676 60 029. 
Rokiškis
• Atiduodama 7.5 ha pievos 
nusišienauti. Kriaunų sen., Baršėnų 
kaime. Tel. 8 687 59 821.  
Rokiškis
• Dovanoju gražų, margą gaidį.  
Tel. 8 624 29 578. Rokiškis
• Atiduodu pievą nusišienauti, prie 
Obelių. Tel. 8 686 98 456.  

Rokiškis
• Atiduodu nusišienauti 4 ha 
pirmamečių dobilų. Netoli 
Panemunėlio mstl. 
Tel. 8 679 30 311. Rokiškis
• Atiduodu nusišienauti pievas 
Obelių sen., Ažušilių kaime.  
Tel. 8 614 07 498. Rokiškis

PASLAUGOS

• Atliekame profilio-gipso 
montavimo darbus, glaistome, dažome, klojame laminatą, plyteles, 

atliekame kitus vidaus, lauko 
apdailos darbus. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 625 22 911. Rokiškis

• Dengiame plokščius stogus 
rulonine prilydoma danga. 
Suteikiame garantiją.  
Tel. 8 690 27 247. Rokiškis

PERKA
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Laisvės g.13

Informuojame žemės sklypo  Nr.7380/0003:214 
esančio Skemų k., Rokiškio k. sen., Rokiškio r. sa-
vininkus, kad R. Barono žemėtvarkos darbų įmo-
nės matininkas Eugenijus Mikulėnas (kvalifikacijos 
pažymėjimo Nr.2M-M-328) 2021-06-25 d. 10 val. 
vykdys žemės sklypo (kadastro Nr. 7380/0003:223), 
esančio Skemų k., Rokiškio k. sen., Rokiškio r., ribų 
ženklinimo darbus. 

Prireikus išsamesnės informacijos, 
prašome kreiptis į R. Barono žemėtvarkos įmonės 

matininką E. Mikulėną adresu 
Taikos g.5, Rokiškis el. paštu kavolzeme@parok.lt. 

arba telefonu 861295721; 861295720

• Perku telyčaitę veislei iki 2 mėn. 
Tel. 8 628 23 751. Rokiškis
• Perku įvairias plokštes, 
mikroschemas, tranzistorius, 

kondensatorius, reles, magnetinius 
leistuvus, skaičiavimo-matavimo, 

telekomunikacijų techniką, 
kompiuterius, jungtis, kontaktus, 
oscilografus, dažnometrius, 
savirašius, racijas ir kt. Pasiimu iš 

namų. Tel. 8 606 84 377.  
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Obeliuose, Dirbtuvių g., labai 
tvarkingą, jaukų 2 kambarių butą 
3 aukšte. Butas labai šviesus, 
šiltas, atliktas remontas, vienas 

kambarys padidintas, sujungtas su 
koridoriumi. Butas parduodamas su 
baldais, visa buitine įranga. Kaina 

15000 Eur. Tel. 8 687 90 392. 
Rokiškis
• Nebrangiai, 30 a komercinės 
paskirties sklypą Rokiškje, yra 
visos komunikacijos.  
Tel. 8 687 16 351. 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 
statybai. Kaina 15500 Eur.  
Tel. 8 673 51 558. Rokiškis
• Netoli Subato ežero, Trumpiškių 
k. Rokiškio r. sodybą. Sodybai 
priklauso rąstinis namas, ūkinis 
pastatas, pirtis, šulinys, 0,47 ha 
namų valdos sklypas, 0,23 ha 
žemės ūkio paskirties sklypas 
ir 0,38 ha miškų ūkio paskirties 
sklypas. Kaina 20000 Eur.  
Tel. 8 673 51 558. Rokiškis
• Sodybą 18 km nuo Rokiškio su 
1,75 ha žemės. Namas rąstinis, 90 
kv. m ploto, iš išorės baigiamas 
renovuoti, iki upės 120 m. 
Privažiavimas – asfaltuotas. 
Galimas keisti į 2 k. butą 
Rokiškyje. Tel. 8 675 96 103. 
Rokiškis
• 44,93 kv. m butą Miliūnų k., 
Rokiškio r. daugiabutyje, 2 a. 
Butas apšiltintas, įrengtos nuotekų, 
vandentiekio sistemos, plastikiniai 
langai. Yra stačiamalkis, šildoma 
kietuoju kuru. Yra sandėliukas 
rūsyje, garažas su duobe, malkinė. 
Kaina 5000 Eur. Tel. 8 623 31 950. 
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Ieškokite  prekybos centruose!

ŠE
ŠT

A
D

IE
N

IS
 0

6.
12

06:00 Himnas
06:02 Bėgliai. Kengyro 
sukilimas. A. Seikalis
06:55 Išpažinimai
07:25 Klausimėlis
07:50 Pirmykštė žemė
09:00 Labas rytas, Lietuva
11:05 LRT radijui – 95-
eri! Tiesioginė transliacija 
iš Kauno Vienybės aikštės
12:00 Pasaulio 
dokumentika. Dramblių 
belaukiant
12:50 Kelionių atvirukai
13:05 LRT radijui – 95-
eri! Tiesioginė transliacija 
iš Kauno Vienybės aikštės
14:00  Naujoji Zelandija iš 
paukščio skrydžio
14:50 Kelionių atvirukai 
15:05 Kaip atsiranda 
daiktai
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas

17:30 Žinios
18:05 LRT radijui – 95-eri! 
Tiesioginė transliacija iš Kauno 
Vienybės aikštės
19:00 Langas į valdžią
19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Šlagerių festivalis „Palanga 
2019“
22:20 Stok! Arba mano mama šaus 
23:45 Klausimėlis
00:05 Warcraft. Pradžia
02:05 Vaikščioti nemačiomis
04:05 Dramblių belaukiant
05:00 Kelionių atvirukai
05:15 Ponių rojus

05:30 Iš Los Andželo į Vegasą
06:35 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys 
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga 
07:30 Keista šeimynėlė 
08:00 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys
08:30 Simpsonai 
09:00 Virtuvės istorijos 

09:30 Skaniai ir paprastai 
10:00 Tėvų darželis 
10:30 Būk sveikas! 
11:00 Penkių žvaigždučių būstas
11:30 Sveiki atvykę 
12:00 Gyvūnų mažyliai
12:20 Kenoloto 
12:22 Gyvūnų mažyliai 
13:00 Didžioji kelionė
14:45 Nauji Aladino nuotykiai
16:45 Ekstrasensų mūšis 
17:20 Kenoloto 
17:22 Ekstrasensų mūšis 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Ir velnias dėvi Prada
19:35 Eurojackpot 
19:40 Ir velnias dėvi Prada
22:00 Aleksandras
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Aleksandras
01:35 Ryklys vaiduoklis
03:05 Tekančios saulės namai 
04:45 Makgaiveris 
05:30 Iš Los Andželo į Vegasą

06:35 Vasaros stovyklos sala 

07:05 Bunikula
07:30 Padūkėlių lenktynės 
07:55 Broliai meškinai. Nuotykių 
ieškotojai 
08:10 Tomas ir Džeris 
08:40 Beprotiškos melodijos 
09:10 Monstrai prieš ateivius 
09:35 Bitės filmas
11:15 Pašėlęs kruizas
12:50 Mes ne šventieji
15:00 Laisvas smūgis
15:40 UEFA EURO 2020 futbolo 
čempionatas. Velsas - Šveicarija
18:00 Laisvas smūgis
18:30 Žinios
19:30 Piktieji paukščiai. 
21:30 Laisvas smūgis
21:40 UEFA EURO 2020 futbolo 
čempionatas. Belgija - Rusija
00:00 Laisvas smūgis
00:35 Moksliukės
02:35 Pasaulinis karas Z

06:30 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu
07:30 Nepaprastos žmogaus 

galimybės 
08:30 Miško atspalviai
09:00 Sveikatos kodas
10:00 Nilas. Didingoji upė
11:10 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu 
12:20 Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos 
13:30 Ekstrasensų mūšis 
15:35 Pavojingi kaimynai 
16:40 Nusikaltimų tyrėjai 
18:00 Pričiupom! 
18:30 Laisvas smūgis
18:40 UEFA EURO 2020 futbolo 
čempionatas. Danija - Suomija
21:00 Laisvas smūgis
21:30 Oušeno dvyliktukas
00:00 Legionas
01:55 Terminatorius

05:20 „Reali mistika“ 
06:00 „Paslaptys“ 
07:00 „Paslaptys“ 
08:00 Gyvenimas
09:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2021"

09:30 Krepšinio pasaulyje 
10:00 Vantos lapas
10:30 Deutsche Welle pristato: 
Keliautojo dienoraštis
11:00 Grįžtantys
11:30 Inovacijų DNR
12:00 „Pėdsakas“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 Lietuvos miestai
17:30 Vantos lapas
18:00 Žinios
18:30 Deutsche Welle pristato: 
Greitis
19:00 Gyvai
20:00 Žinios
20:30 „Moteris ir keturi jos 
vyrai”
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:00 „Pėdsakas“ 
02:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:35 Gyvai
04:20 Laikykitės ten
05:00 Gyvenimas
05:40 Vantos lapas
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15 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 Vartotojų kontrolė
13:00 Bėgliai. 
Nesustabdytas. A. 
Petrusevičius
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:20 Kaip atsiranda 
daiktai
16:45 Kalnų daktaras
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Vartotojų kontrolė
19:30 Nacionalinė 
ekspedicija
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema

21:30 Dviračio žinios
22:00 Jaunasis popiežius
23:00 Skyrybų vadovas draugėms
23:45 Įstatymas ir tvarka
00:30 Šventadienio mintys
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vartotojų kontrolė
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Nacionalinė ekspedicija
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Daiktų istorijos
04:55 Kaip atsiranda daiktai
05:15 Ponių rojus

06:15 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia
06:40 Bailus voveriukas
07:05 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys
07:35 Jeloustounas
08:35 Meilės sūkuryje
09:40 Vilties spindulys

11:50 Rojus
12:20 Kenoloto
12:22 Rojus
12:55 Tik tu – mano meilė
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Jeloustounas
20:30 Prakeikti III
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Trys dienos nužudyti
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Trys dienos nužudyti
00:20 Naktinė pamaina
01:20 Havajai 5.0
02:10 Makgaiveris

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 Stebuklas
20:30 Turtuolė varguolė 
21:30 Laisvas smūgis. Futbolo šou
21:40 UEFA EURO 2020 futbolo 
čempionatas. Prancūzija - 
Vokietija. Tiesioginė transliacija
00:00 Laisvas smūgis. Futbolo šou
00:30 Absoliutus blogis. Atpildas
02:20 Visi nori Nikolės
04:05 Volkeris, Teksaso reindžeris

06:20 CSI. Majamis
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
18:00 Laisvas smūgis. Futbolo šou
18:40 UEFA EURO 2020 futbolo 
čempionatas. Vengrija - Portugalija. 
Tiesioginė transliacija
21:00 Laisvas smūgis. Futbolo šou
21:30 Snaiperis 3 
23:20 Auksas 
01:40 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai

05.30 Nauja diena
06.30 Kaimo akademija
07.00 „Netikėtas teisingumas“ 
08.00 „Paslaptys“
09.00 „Pėdsakas“ 
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11.00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
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 „Netikėtas teisingumas“ 
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 „Daktarė Kovalčiuk“ 
22.30 Reporteris
22.55 Rubrika "Europa - tai aš"
23.00 Alfa taškas
23.30 „Netikėtas teisingumas“
00.30 „Teisingumo agentai“ 
01.30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03.10 „Netikėtas teisingumas“ 
03.55 Alfa taškas
04.15 Mažos Mūsų Pergalės
04.25 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje“. Sofija Vytautaitė
04.50 „Reali mistika“
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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? 
11:55 Gedulo ir vilties bei 
Okupacijos ir genocido 
dienų minėjimas Lukiškių 
aikštėje. Tiesioginė 
transliacija
13:05 Bėgliai. Tuneliu į 
laisvę. A. Žemaitis
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:20 Kaip atsiranda 
daiktai
16:45 Kalnų daktaras 
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Vartotojų kontrolė
19:30 Bėgliai. 
Nesustabdytas. A. 
Petrusevičius

20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Bėgliai. Pabėgimas iš 
Taljanų. S. Smetonaitė
22:30 Jaunasis popiežius
23:30 Skyrybų vadovas draugėms
00:15 Įstatymas ir tvarka 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vartotojų kontrolė
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Bėgliai. Nesustabdytas. A. 
Petrusevičius
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Stilius
04:55 Kaip atsiranda daiktai
05:15 Ponių rojus

06:15 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia
06:40 Bailus voveriukas
07:05 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys
07:35 Svajonių sodai
08:35 Meilės sūkuryje

09:40 Vilties spindulys
11:50 Rojus
12:20 Kenoloto
12:22 Rojus
12:55 Tik tu – mano meilė
14:30 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Jeloustounas
20:30 Prakeikti III
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Organų vagys
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Organų vagys
00:10 Naktinė pamaina
01:10 Havajai 5.0
02:00 Makgaiveris
02:55 Vieniši tėvai

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 Nekenčiu žvaigždės
15:00 Laisvas smūgis. Futbolo šou
15:40 UEFA EURO 2020 futbolo 
čempionatas. Škotija - Čekija. 
Tiesioginė transliacija
18:00 Laisvas smūgis. Futbolo šou
18:30 Žinios 
19:30 Stebuklas
20:30 Turtuolė varguolė
21:30 Laisvas smūgis. Futbolo šou
21:40 UEFA EURO 2020 futbolo 
čempionatas. Ispanija - Švedija. 
Tiesioginė transliacija
00:00 Laisvas smūgis. Futbolo šou
00:35 Visi nori Nikolės
02:40 Penktadienis, 13-oji
04:10 Volkeris, Teksaso reindžeris

06:20 CSI. Majamis
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 Laisvas smūgis. Futbolo šou
18:40 UEFA EURO 2020 futbolo 
čempionatas. Lenkija - Slovakija. 
Tiesioginė transliacija
21:00 Laisvas smūgis. Futbolo šou
21:30 Auksas 
23:50 Legendų biuras
01:00 Sostų karai

05.30 Krepšinio pasaulyje
06.00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2021"
06.30 Vantos lapas
07.00 Kaimo akademija
07.30 Mūsų gyvūnai
08.00 Senjorų avilys. Mankšta
08.30 Inovacijų DNR
09.00 „24/7“

10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11.00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
12.00 TV parduotuvė
12.15 Mažos mūsų pergalės
12.30 Renkuosi studijuoti
13.00 Nauja diena
14.00 „Teisingumo agentai“ 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 „Netikėtas teisingumas“ 
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 „Netikėtas teisingumas“ 
00.30 „Teisingumo agentai“ 
01.30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03.10 „Netikėtas teisingumas“ 
03.55 Alfa taškas
04.15 Mažos Mūsų Pergalės
04.25 Partizanų keliais
04.50 „Reali mistika“
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3 05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Nacionalinė 
ekspedicija
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis
08:00 Gyventi kaime gera
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
09:00 Nauji karaliaus 
drabužiai
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:25 Susipažink su mano 
pasauliu
11:55 Nepažinti Indokinijos 
kampeliai
12:50 Įstabioji Indija
13:45 Puaro
15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Veranda

17:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“
17:30 Žinios
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Viktorija
21:50 Tai… sudėtinga
23:50 Melvinas ir Hovardas
01:20 Stok! Arba mano mama šaus
02:45 Naujoji Zelandija iš paukščio 
skrydžio
03:35 Puaro
05:15 Ponių rojus

05:30 Iš Los Andželo į Vegasą
06:35 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga 
07:30 Keista šeimynėlė
08:00 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys
08:30 Svajonių ūkis 
09:00 Sveikata.lt 
09:30 La Maistas 

12:55 Kaubojės istorija
15:00 Laisvas smūgis
15:40 UEFA EURO 2020 futbolo 
čempionatas. Anglija - Kroatija
18:00 Laisvas smūgis
18:30 Žinios
19:30 Teleloto
20:30 Nekenčiu žvaigždės
21:30 Laisvas smūgis
21:40 UEFA EURO 2020 futbolo 
čempionatas. Nyderlandai - Ukraina
00:00 Laisvas smūgis
00:35 Penktadienis, 13-oji
02:30 Moksliukės

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu
07:00 Pričiupom! 
07:30 Lietuvos galiūnų čempionato 
finalas. Mažeikiai
08:30 Tauro ragas
09:00 STIHL Savickas Classic 
2020. Panevėžys
10:00 Nilas. Didingoji upė
11:10 Negyvenamose salose su 

Beru Grilsu 
12:20 Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos 
13:30 Ekstrasensų mūšis 
15:35 Pavojingi kaimynai 
16:40 Nusikaltimų tyrėjai 
18:00 Pričiupom! 
18:30 Laisvas smūgis
18:40 UEFA EURO 2020 futbolo 
čempionatas. Austrija - Šiaurės 
Makedonija
21:00 Laisvas smūgis
21:30 Paskutinis laivas
22:30 Legendų biuras 
23:40 Sostų karai 
01:15 Oušeno dvyliktukas
03:20 Legionas

05:40 Vantos lapas
06:00 „Paslaptys“ 
08:00 Deutsche Welle pristato: 
Keliautojo dienoraštis
08:30 Kaimo akademija
09:00 Senjorų avilys
09:30 Grįžtantys

10:00 Krepšinio pasaulyje
10:30 Deutsche Welle pristato: 
Greitis
11:00 Vyrų šešėlyje
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 „Pėdsakas“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 „24/7“
17:30 Nauja diena
18:00 Žinios
18:30 Mūsų gyvūnai
19:00 Gyvai
20:00 Žinios
20:30 Lietuvos miestai
21:30 „24/7“
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:00 „Pėdsakas“ 
02:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:35 Vyrų šešėlyje
03:55 Kaimo akademija
04:20 Laikykitės ten
05:00 Kaimo akademija
05:20 Mažos Mūsų Pergalės

10:00 Pasaulis pagal moteris 
11:00 Svajonių sodai 
11:55 Loch Nesas
12:20 Kenoloto
12:22 Loch Nesas
14:00 Šaunus tėtukas
16:00 Burtininko mokinys
17:20 Kenoloto 
17:22 Burtininko mokinys
18:30 TV3 žinios 
19:30 Gražuolė ir pabaisa
22:05 Svarbus taikinys
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Svarbus taikinys
00:10 Solo. Žvaigždžių karų 
istorija
02:40 Aleksandras

06:40 Vasaros stovyklos sala 
07:10 Bunikula 
07:35 Padūkėlių lenktynės 
08:00 Šaunusis Skūbis-Dū 
08:25 Tomas ir Džeris 
08:55 Alvinas ir burundukai 3
10:40 Čarlis ir šokolado fabrikas
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Rokiškis
• Sodybą ant Šetekšnos upės kranto 
su 4,15 ha žemės. Našumas 46 
balai. Geras privažiavimas. Nuo 
Rokiškio 20 km, link Kupiškio. 
Kaina 16000 Eur.  
Tel. 8 675 96 103. Rokiškis
• Medinį namą, apkaltas 
plastikinėmis lentelėmis. 
Panemunėlio glž. st. Bendras namo 
plotas 64 kv.m. Namų valda  15 a. 
Kaina 8500 Eur. Tel. 8 610 26 465. 
Rokiškis
• Vieno kambario butą, 34.97 kv.m. 
Šarvo durys, plastikiniai langai, 
įstiklintas balkonas  4 aukštas, 
vonios kambariui reikia remonto. 
Kaina 21000 Eur.  

Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Sodybą Obeliuose, Rokiškio raj. 4 
kambariai ir virtuvė. Gyvenamasis 
plotas 93 kv. m, namų valda 15 a. 
Ūkinis pastatas, šulinys. Galima 
įrengti 2 aukštą. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 6500 
Eur. Tel. 8 675 24 546.  
Rokiškis
• Brandų lapuočių mišką. Viso 1,6 
ha žemės, iš kurios 1,18 ha miško. 
Tel. 8 675 24 546. Rokiškis
• Sodą Vėtrungės sodų bendrijoje. 
Geras rūsys po visu nameliu. Kaina 
12000 Eur. Tel. 8 694 81 521. 
Rokiškis
• Rokiškyje renovuotą, kotedžo 
tipo (viena jungianti siena) 2 

aukštų, 3 k., 90 kv. m namą. 
Atskiras įvažiavimas, ūkinis 
pastatas, garažas, pirtis, kiemelis 
su kubilu. Pakeistas stogas, langai, 
naujas el. įvadas, vamzdynai, m.  
vandentiekis, kanalizacija. Kaina 
68000 Eur. Tel. 8 618 66 829. 
Rokiškis
• 3 kambarių butą Rokiskyje. 
Mūrinis namas, plastikiniai langai, 
visai šalia darželis, mokykla. 5 
aukštas. Reikia remonto, kaina 
galutinė. Kaina 31500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Gamybines patalpas, stalių cechas 
su visais įrengimais, yra pastatas 
- sandėlis. Teritorijos plotas 1,16 
ha. Išsamesnė informacija telefonu. 

Tel. 8 612 67 388. Rokiškis
• 1 kambario butą Vilties g. 
Plastikiniai langai, šarvo durys, 
balkonas, 4 aukštas.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą Juodupėje. 
Sklypas 7,16 arų. Kaina 20000 Eur. 
Tel. 8 684 61 094. Rokiškis
• Uljanavos kaime du sodus. Vieną 
šalia kito (0,0820 ha ir 0,07 ha). 
Yra trifazė elektros instaliacija, 
šulinys, sodo namelio pamatai. Už 
abu 6000 Eur. Kaina derinama.  
Tel. 8 620 48 878. Rokiškis
• Nedidelę pusę namo Rokiškyje, 
strategiškai patogioje vietoje. 
Įvestas vandentiekis. Yra pora arų 
žemės. Tel. 8 623 01 338.  
Rokiškis
• 2 kambarių butą (bendrabučio 
tipo) Taikos g. 19. 3 aukštas. 
Langai plastikiniai, atlikta 
renovacija, butas šviesus, padarytas 
remontas, pakeista elektros 

instaliacija. Be baldų. Kaina 23000 
Eur. Tel. 8 674 23 855.  
Rokiškis
• 1.25 ha mišką su žeme Rokiškio 
raj. Tel. 8 616 39 247.  
Rokiškis
• Sodybą su žeme netoli kelio 
Obeliai-Zarasai (7 km nuo Obelių). 
Yra 2 tvenkiniai. Išsamesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 613 23 762. Rokiškis
• Sodą be namelio SB 
Koperatininkas. Kaina 1500 Eur. 
Tel. 8 656 03 033. Rokiškis
• Namą Ramybės g., Rokiškyje. 
186 kv. m, antrame aukšte įrengtas 
atskiras butas. Po namu rūsys. 
Šildymas oras-vanduo. Dalyje 
namo įrengtas grindinis šildymas. 
Erdvus, prižiūrėtas 20 a sklypas. 
Elektriniai kiemo, garažo vartai, 
baseinas, voljeras. Kaina 122000 
Eur. Tel. 8 600 98 909.  
Rokiškis

NUOMA

• Išsinuomočiau sodą su nameliu 
arba pirkčiau išsimokėtinai. 
Pageidautina arčiau Rokiškio.  
Tel. 8 671 79 320. Rokiškis
• Išsinuomočiau žemės ūkio 
paskirties sklypą. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 608 31 638. Rokiškis
• Išsinuomočiau 2-jų kambarių 
butą. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 626 74 235. Rokiškis
• Dirbantis vyras, be žalingų 
įpročių, tvarkingas išsinuomotų 
kambarį arba namo dalį. Gali būti 
su patogumais arba be jų.  
Tel. 8 699 14 308. Rokiškis

KITA

• Naudotą žoliapjovę. Pjauna gerai, 
yra surinkimo krepšys.  
Tel. 8 687 18 356. Rokiškis
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Birželio 11-oji, 
penktadienis, 

24 savaitė
Iki Naujųjų liko 203 dienos

Tarptautinė vaikų, nukentėjusių 
nuo agresijos, diena
Saulė teka 4.43 val., 
leidžiasi 21.54 val. 

Dienos ilgumas 17.11 val. 
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Agluona, Aluona, Barnabas, 
Flora, Raminta, Ramintas, 

Tvirbutas, Tvirbutė, Tvirgeda, 
Tvirgedas, Tvirmantas, Tvirmantė.

Rytoj:  Anupras, Dovė, Krisčius, 
Kristė, Kristijona, Kristijonas, 

Kristina, Kristinas, Kristis, Ramūnas, 
Ramūnė, Vilma.

Poryt: Akvilina, Anta, Antanas, 
Antanė, Antanina, Antas, 

Antonija, Antonijus, Arūnė, 
Dainius, Kunotas, Miniotas, 
Minius, Minjotas, Minkanta, 

Minkantas, Minkantė, 
Minmantas, Minmantė, Minotas, 

Nina.

Dienos citata
„Šmeižtas net be įrodymų 
palieka gilius pėdsakus" 

(A. Puškinas)..

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1903 m. per pasikėsinimą 
nužudytas Serbijos karalius Alek-
sandras I ir karalienė Draga.

1928 m. Vokietijoje išbandy-
tas pirmasis reaktyvinis lėktuvas.

1936 m. paskelbta apie aš-
tuonių aukščiausio rango sovietų 
karo vadų, tarp jų maršalo Mi-
chailo Tuchačevskio, areštą, slap-
tą teismą, nuteisimą ir įvykdytą 
mirties bausmę. Taip prasidėjo 
plataus masto "valymai" Sovietų 
Sąjungos karinėje vadovybėje.

2004 m. Bosnijos serbų vy-
riausybės komisija pripažino, 
kad serbų pajėgos 1995 metais 
nužudė tūkstančius musulmonų 
Srebrenicoje. Šias žudynes vy-
riausybė iki tol neigė.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1989 m. Vilniaus Kalnų parke 
įvyko mitingas 49-osioms Lietuvos 
okupacijos metinėms paminėti. Pa-
skelbtoje rezoliucijoje iš Sovietų Są-
jungos vadovybės reikalauta paskelbti 
negaliojančiais Ribentropo-Molotovo 
pakto slaptuosius dokumentus, išvesti 
iš Lietuvos okupacinę kariuomenę.

Post scriptum
Kas skaito, rašo – 
duonos neprašo.

Keptuvėje kepta traški žuvis alaus tešloje
Ingredientai:
• 1 kg žuvies filė
• druska: pagal skonį
• žiupsnis baltųjų pipirų
Tešlai:
• 1 kiaušinis 
• 200 mililitrų alus: 
• 2 valgomųjų šaukštų krakmolo
• 3 valgomųjų šaukštų miltų
 •1 arbatinio šaukštelio paprikos mil-
telių 
Gaminimas:
Pirmiausia pasirinktos žuvies filė su-
pjaustykite juostelėmis. Pabarstykite 
druska ir pipirais. Kiaušinį paplakite šaku-

te. Supilkite alų ir įberkite paprikos miltelius. Sudėkite miltus bei krakmolą. Tešlą gerai išmaišykite. 
Žuvį merkite į tešlą ir kepkite gerai įkaitintame aliejuje iš abiejų pusių, kol žuvis gražiai iškepa bei 
apskrunda. Skanaukite!

LAISVALAIKIUI

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

• Arklinio vežimo medinius ratus. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Naujus žvejybos tinklus. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 678 66 028.  
Jonava
• Sauskelnes Tena, M dydžio, 22 
vnt. Sauskelnes-kelnaites Tena, M 
dydzio, 19 vnt. Tel. 8 618 34 320. 
Rokiškis
• Malkas rąstais po 3 m, yra ir 
suskaldytų  sausų malkų.  
Tel. 8 625 53 953. Rokiškis
• Sausas malkas, medienos atraižas. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Labai didelį bičių spiečių.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Nestandartinį, nertą iš virvių, 
rankų darbo kilimą. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 608 16 430. Rokiškis
• Naują, emaliuotą vonią.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• 3 ir 5 kub. m cisternas.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Gelžbetonines sijas, tinka 
pamatams. Ilgis 12 m, aukštis 90 
cm, plotis 28 cm. 
Tel. 8 612 67 388. Rokiškis
• Bauroc ECOTERM+375 
blokelius. Kiekis -  4 paletės.  
Tel. 8 682 22 606. Rokiškis
• Labai geros būklės, vos kelis 
kartus naudotą siuvimo mašiną. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 603 60 522. 
Rokiškis
• 6 m ir 3 m ąžuolo rąstus. Storis 

52 cm. Tel. 8 607 56 198.  
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Dvi moterys ieško darbo. 
Glaistome, dažome, tapetuojame ir 
t.t. . Tel. 8 618 66 853.  
Rokiškis
• Du 17 metų vyrukai ieško darbo, 
galime dirbti viską.  
Tel. 8 629 81 848.  
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingas meistras atnaujinti 
medinę sodybos lauko terasą. Yra 
galimybė gyventi darbo vietoje. 
Tel. 8 693 81 939. Rokiškis
• Ieškomi virėjai su darbo kavineje/
restorane patirtimi. Sezoninis 
darbas. Gali būti papildomas darbas 
laisvu grafiku. Tel. 8 698 20 414. 
Rokiškis
• Siūlau sezoninį darbą sodyboje, 
Kamajų seniunijoje. Gali būti 
papildomas darbas laisvu grafiku. 
Tel. 8 698 20 414. Rokiškis
• Ieškome autokrautuvo vairuotojo 
darbui Aukštakalniuose. Darbas 
pamaininis. Iš Rokiškio vežame į 
darbą. Tel. 8 626 31 878.  
Rokiškis
• Ieškau moters, tvarkingos ir 
rūpestingos, slaugyti ligonę. 
Pasikeičiant dviese naktimis ir per 
išeigines. Skambinti nuo 8 iki 12 
val. Tel. 8 684 70 346.  
Rokiškis
• Skubiai reikalingi žuvies 
išpjaustytojai darbui Suomijoje. 
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
• Reikalingi žmonės mėlynėms 
rinkti. Nuvežame į vietą, 
parvežame. Atsiskaitymas kasdien, 
priklauso nuo mėlynių svorio. 
Galima per dieną dirbant 50 Eur ir 
daugiau uždirbti. Tel. 8 647 27 902. 
Rokiškis
• Ramundas GM,UAB 
reikalingas (-a) medienos staklių 
operatorius(-ė). Darbo vieta - 
Dirbtuvių g. 13, Obeliai, Rokiškio 
r. Iš Rokiškio darbuotojai vežami 
įmonės transportu. Darbas 
pamaininins. 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. Iš Rokiškio darbuotojai 
vežami įmonės transportu.  Darbas 
pamaininis. Tel. Nr. 861003980. 
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Ieškomas darbuotojas autoservise, 
privalumas mokėti atlikti 
suvirinimo darbus.  
Tel. 8 601 27 837. Rokiškis
• Reikalingas žmogus sumūryti 
ūkinį pastatą. Tel. 8 615 98 165. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Ford Focus. TA iki 9 mėn. 1.8 l, 
dyzelis. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 624 66 171. Kupiškis
• Automobilį Opel Meriva 2005 
m. Dyzelis, mechaninė pavarų 
dėžė. TA iki 2023 m., tvarkinga, 
prižiūrėta, viduje nerūkyta.  
Tel. 8 648 69 677. Rokiškis
• Dviračius paaugliams, vaikams. 
Didelis pasirinkimas. Ratai R18, 
20, 24, 26. Tel. 8 659 64 181. 
Rokiškis
• Moterišką dviratį žemu rėmu. 
Kojiniai stabdžiai.  
Tel. 8 659 64 181. Rokiškis
• Beveik naują paspirtuką Nineboot 
segwey S2. Su papildoma baterija. 
Paspirtuko būklė ideali.  
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Dviračius. Tel. 8 623 56 254. 
Rokiškis
• Dviratį. L dydis. Kaina 250 Eur. 
Tel. 8 603 77 107. Rokiškis
• Dviračius. Tel. 8 615 64 948. 
Rokiškis
• Gražų, idealiai veikiantį vaikišką 
dviratį su žibintais. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 673 35 817. Rokiškis
• Geros būklės, bėginį dviratį. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 673 35 817. 
Rokiškis
• Audi 80. 1992 m., benzinas, su 
TA. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 625 79 544. Rokiškis
• Opel Vectra. Gan geros būklės 
kėbulas. TA iki naujų metų. 
Kaina 400 Eur. Tel. 8 675 63 386. 
Rokiškis
• Automobilį Volkswagen Sharan. 
1.9 l, 81 kW. Nėra TA. Visą arba 
dalimis. Kaina 270 Eur.  
Tel. 8 628 47 947. Kupiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• VW Passat dalimis. 1995 m., 1,9 
l., TDI . Tel. 8 612 67 305. Rokiškis

• Motociklų  K 750 URAL  
naudotas dalis. Tel. 8 656 60 661. 
Rokiškis
• R15 ratlankius, tarpai tarp skyliu 
108 mm. Ratlankiai naudoti Volvo, 
bet tinka ir Opel. M+S padangos, 
protektoriaus gylis apie 5-6 mm. 
Ratlankiai šiuo metu Kamajuose. 
Kaina 90 Eur. Tel. 8 606 02 950. 
Rokiškis
• Hyundai Teraccan, R15 ratlankius 
su m+s padangomis. Kaina 35 Eur. 
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• Originalų Audi ratą. R-17. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 646 82 607.  
Rokiškis
• Parduodami 3 firminiai Opel 
ratlankiai. Yra ir ketvirtas, bet šiek 
tiek skiriasi. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 620 52 625. Rokiškis
• VW, R15 ratus su vasarinėmis, 
205/65 padangomis. Padangų 
protektoriaus likutis tarp 4-5 mm. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 623 91 470. 
Rokiškis
• Audi A6 c5, 110 kW, quattro 
dalimis. 6 bėgių greičių dėžė. 
Variklis automobilyje, galima 
išbandyti. Taip pat yra pakaba. 
 Tel. 8 606 74 172. Rokiškis
• Kia Sportage dalimis. 2000 
m., benzinas. Tel. 8 620 37 380. 
Rokiškis
• Lietus ratlankius. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 628 47 947. Kupiškis
• Automobilį Citroen Xantia 
Picasso dalimis. Tel. 8 628 47 947. 
Kupiškis
• Dalimis 2005 m. Opel Meriva. 1,3 
l, CDTI, 55 kW. Spalvos kodas Z 
166. Tel. 8 619 11 054.  
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Veikiantį mėšlo kratytuvą ROU6. 
Kaina 900 Eur. Tel. 8 650 26 388. 
Kupiškis
• Grėblį - vartytuvą Dobilas. 
Tvarkingas, geros būklės. Kaina 
derinama. Tel. 8 610 66 432. 
Rokiškis
• Frontalinį krautuvą. Buvo 
prikabintas prie traktoriaus Volvo, 
bet tinkamas naudoti ir su kitais 
traktoriais. Tel. 8 625 17 722. 
Kupiškis
• Nedaug dirbusią rotacinę 
šienapjovę, reikia remontuoti. 1.85 
plotis. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 625 17 722. Kupiškis
• Grūdų malūną. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 612 39 769. Rokiškis
• Vienos vagos bulvių kasamąją. 
Vidinio dantračio gedimas. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 695 68 560. 
Rokiškis
• Vandens talpą. 1,6 t. Kaina 220 
Eur. Tel. 8 620 55 819.  
Rokiškis
• Arklinę šienapjovę, kabinamą prie 
traktoriaus. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 652 69 212. Kupiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Pieninių veislės juodmargę 
telyčaitę. Atvesta gegužės 21 d.. 
Tel. 8 688 33 791. Rokiškis
• Du veršelius auginti. Telyčaitę ir 
jaučiuką. Dviejų savaičių amžiaus. 
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Birželio 11 d. Naktį 14

Dieną 25
PV, 
1-5 m/s

Birželio 12 d. Naktį 13
Dieną 23

PV,
5-10 m/s

Birželio 13 d. Naktį 13
Dieną 19

ŠV,
4-9 m/s

Birželio 14 d. Naktį 9
Dieną 23

V,
5-10 m/s

Orų prognozė birželio 11-14 d.

Mirtis užpučia gyvenimą, kaip žvakę. 
Tik niekada neištrins brangaus žmogaus 

atminimo. 
Nuoširdžiai užjaučiame Vytautą Mažeikį 

dėl brolio Algio staigios mirties. 
Bendradarbiai

PARODOS
Viešojoje bibliotekoje:
„Šokio menas albumuose“, parodų galerijoje „Autografas“.
„Lietuvos fotomenininko ir alpinisto Romualdo Augūno „Kelionių fotografijų“ paroda, 
parodų galerijoje „Autografas“.
Naujų knygų paroda „Kaip padėti SAU ir TAU, kad gyventume“, Skaitytojų aptarnavimo 
skyriuje.
Spaudinių paroda „Vasaros šventės“, Informacijos ir kraštotyros skyriuje.
Justino Vienožinskio albumų paroda, Meno ir muzikos erdvėje.
Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje:
Knygų paroda „Ką skaityti vasarą?“,  Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje.
Rokiškio lopšelio – darželio „Pumpurėlis“ „Smalsučių“ gr.  kūrybinių darbų paroda „Va-
saros pievoje“ (auklėtojos I. Stankevičienė, R. Skuturnaitė).
RENGINIAI
Birželio 11 d. 16 val. – Poezijos spektaklis „Apnuoginta širdis“ pagal Vytauto Mačernio 
eilėraščius (rež. Jonas Buziliauskas). Aktoriai: Linas Pauliukas, saksofonistė Urtė Raišely-
tė, Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos P. Širvio kiemelyje.

Kamajai. Tel. 8 662 54 877. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Labai mažai naudotą savaeigę, 
benzininę žoliapjovę.  
Tel. 8 640 92 444. Rokiškis
• Pukiai veikiantį trimerį.Trimeris 
Jonseered  CC2235. Kaina 170 Eur. 
Tel. 8 615 55 385. Rokiškis
• Naujas, nenaudotas, elektrines 
gyvatvorės žirkles. Kaina 55 Eur. 
Tel. 8 621 48 769. Rokiškis
• Savadarbę sulčių spaudimo 

įrangą. Trifazę rusišką burokų 
trintuvę, hidropresas, speciali 
medžiaga tarkiams, nerūdijančio 
plieno, 2 bakai sutarkuotai masei, 
1,5 kW variklis. Tel. 8 688 39 882. 
Rokiškis
• Diskinį pjūklą. Viskas veikia. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 685 64 901. 
Rokiškis
• Grandinį, elektrinį pjūklą. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 676 27 899.  
Rokiškis
• Geros būklės traktoriuką-
žoliapjovę Stiga. Kaina 1400 Eur. 
Tel. 8 614 27 383. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Ketler elipsinį treniruoklį 
su sunkumo lygiais. Veikia 
nepriekaištingai, išvaizda 10/10,  
veikimas 10/10, yra galimybė 

pristatyti. Kaina derinama. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 673 35 817.  
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Naudotą šiferį. Tel. 8 656 60 661. 
Rokiškis
• Molines, raudonas plytas. 
Naudotos. Po 0.25 Eur/vnt.  
Tel. 8 647 27 902. Rokiškis
• Naują talpą orui/dujoms, be 
kvapo. Puikiai tinka kepsninės 
projektui, storasienis metalas. Ilgis 
750 mm, talpa 50 l. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 605 22 105. Akmenė
• Šildymo katilą. Viduje plytos, 
lengvai išardomos galima permūryti 
Krosnis mažai naudota, geros 
būklės. Išsivežti patiems. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 647 27 902.  
Rokiškis

Lietuvos eksportas šiemet augo 12,6 proc., importas – 14,4 proc.
Lietuvos eksportas šių metų 

sausio–balandžio mėnesiais 
buvo 10,119 mlrd. eurų, impor-
tas – 10,647 mlrd. eurų, arba 
atitinkamai 12,6 proc. ir 14,4 
proc. daugiau nei per tą patį 
laikotarpį pernai. Vien lietuviš-
kos kilmės prekių eksportas iš-
augo 15,6 proc. iki 6,161 mlrd. 
eurų.

Lietuvos užsienio prekybos 
deficitas šių metų sausio–balan-
džio mėnesiais sudarė 527,3 mln. 
eurų ir buvo 65,3 proc. didesnis 
nei tuo pat metu 2020-aisiais 
(319 mln. eurų), negalutinius 
duomenis pranešė Statistikos de-
partamentas.

Eksporto padidėjimą lėmė iš-
augęs įvairių chemijos produktų 
(2,5 karto), baldų (28,1 proc.), 
antžeminio transporto priemo-
nių (33,4 proc.) eksportas. Im-
porto padidėjimui įtakos turėjo 
padidėjęs antžeminio transporto 
priemonių (42,1 proc.), elektros 
mašinų ir įrangos bei jų dalių 
(24,2 proc.), plastikų ir jų gami-

nių (31,5 proc.) importas.
Be mineralinių produktų eks-

portas šiemet padidėjo 13,7 proc., 
importas – 14,6 procento. Lietu-
viškos kilmės prekių eksportas be 
mineralinių produktų išaugo 18,7 
procento.

Svarbiausios Lietuvos eksporto 
partnerės šiemet buvo Rusija (10,7 
proc.), Latvija (8,9 proc.), Vokietija 
(8,4 proc.) ir Lenkija (7,1 proc.), 
importo – Vokietija (13,6 proc.), 
Lenkija (12,9 proc.), Rusija (9,6 
proc.) bei Latvija (8 proc.).

Lietuviškos kilmės prekių dau-
giausia eksportuota į Vokietiją 
(10,5 proc.), Jungtines Valstijas (10 
proc.), Lenkiją (6,8 proc.), Švedi-
ją (6,6 proc.) ir Nyderlandus (6,5 
proc.).

Per mėnesį (balandį, palyginti 
su kovu), eksportas sumažėjo 2,8 
proc. iki 2,667 mlrd. eurų, im-
portas – 5,8 proc. iki 2,926 mlrd. 
eurų (be mineralinių produk-
tų – atitinkamai 1,2 proc. ir 0,6 
proc.). Lietuviškos kilmės prekių 
eksportas sumenko 4,8 proc. iki 
1,568 mlrd. eurų, be mineralinių 

produktų – 2,9 procento.
Per keturis mėnesių Lietuva 

daugiausia eksportavo chemijos 
pramonės ir jai giminingų pramo-
nės šakų produkcijos (16,4 proc.), 
mašinų ir mechaninių įrenginių, 
elektros įrangos (14,1 proc.) bei 
įvairių pramonės dirbinių (9,2 
proc.). Daugiausia importuota 
mašinų ir mechaninių įrenginių 
(18,7 proc.), chemijos pramonės ir 
jai giminingų pramonės šakų pro-
dukcijos (13,5 proc.), mineralinių 
produktų (12,8 proc.).

Iš lietuviškos kilmės prekių 
daugiausia eksportuota chemijos 
pramonės ir jai giminingų pramo-
nės šakų produkcijos (15,4 proc.), 
įvairių pramonės dirbinių (13,4 
proc.), paruoštų maisto produktų, 
nealkoholinių ir alkoholinių gėri-
mų, tabako ir perdirbtų tabako pa-
kaitalų (9,4 proc.), naftos produktų 
(8,7 proc.).

Naujienų agentūros BNS in-
formaciją atgaminti visuomenės 
informavimo priemonėse bei in-
terneto tinklalapiuose be raštiško 
UAB BNS sutikimo draudžiama.
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ANEKDOTAI
Vyrukas užsimojo ant 

žmonos:
– Ką, baisu?
Vietoj atsakymo praleido 

smūgį keptuve į galvą. 
Žmona klausia:

– Skauda?
***
– Ar tu mano nuomonės 

nevertini?
– Atvirkščiai, mieloji, tiek 

vertinu, kad jau net išklausyti 
nebedrįstu.

***
Skelbimo, kad atjungs 

karštą vandenį, dabar 
niekas nekabina lentoje prie 
daugiabučio durų. Atsiunčia 
elektroniniu paštu. Juk ne 
akmens amžiuje gyvenam.

***
Policinininkas paplūdimyje 

bara merginą, kuri dėvi tik 
menkutį bikini.

– Kažin ką mama 
pasakytų, pamačiusi tamstos 
aprangą.

– Oj, daug pasakytų. Juk 
aš nušvilpiau jos bikini.

***
Naujos geležinės uždangos 

tiksliai nebus. Ją į metalo 
laužą priduos.

***
Iš atsiliepimų apie filmą 

„Gravitacija“: „Verkiau, 
kai žiūrėjau. Vietomis netgi 
kūkčiojau. Nes esu fizikas“.

***
Bloga atmintis – gerų 

santykių pagrindas.
***
Kaimyninės šalies močiutė 

moko anūką:
– Mums reikia susitelkti 

apie prezidentą, nes esame 
priešų apsupty.

Anūkas:
– O tavo prezidentas 

nepasakė, kaip ir kodė jis jus į 
tą apsuptį atvedė?

Pavydi žmona tardo vyrą:
– Ant tavo švarko nėra 

jokių plaukų.
– Na ir ką?
– Ir kas gi toji beplaukė 

būtybė?
***
Iš policijos bylos. 

Vienos žmogžudystės byla. 
Įtariamosios parodymai: 
„Aš visą dieną lipdžiau 
koldūnus. Grįžo vyras, 
pavalgė. Ir pasakė, kad 
parduotuvėje šitų koldūnų 
daugiau nepirkčiau“.

***
Eina gatve vyrukas ir 

šaukia:
– Duokit man į snukį, 

duokit man į snukį!
Praeiviai traukiasi bailiai 

į šaligatvio pakraščius. 

jaunuolis puolė prie manęs 
ir ėmė skęsti kartu. Kai mus 
atreanimavo, susipažinome, 
po metų susituokėme. Ant 
upės kranto.

***
Gimęs bėgti į nosį negaus.
***
Ką tą patį norisi patarti 

ir sinoptikui, ir politologui? 
„Iškišk pagaliau savo nosį pro 
langą“.

***
Naujienos: Rusija įtraukė 

9 Kanados piliečius į sankcijų 
sąrašą. Visuomenė bruzda: 
kodėl tik 9, nes jų ledo ritulio 
rinktinėje juk yra daugiau 
žaidėjų.

***
Jei sveikatos apsaugos 

ministras ima dalinti 
patarimus, kaip gyventi iki 
100 metų, tai jau akivaizdu, 
kad laukia pensinio amžiaus 
ilginimas.

***
Jauna aktorė giriasi 

draugams:
– Mane pakvietė vaidinti 

spektaklyje „Vargas dėl 
proto“. Pagrindinį vaidmenį.

– Aiškutis. Vaidinsi 
vargą...

***
Eina žydas ir mato, kaip du 

arabai kilimą pagaliais daužo.
Ir taip ironiškai sako:

– Tai ką, naikintuvas 
neužsiveda?

***
Sukniaukiau katinui. 

Pažiūrėjo kaip į kvailį. Matyt, 
jų kalba kažką ne taip pasakiau.

***
Jei jums ko nors trūksta, 

galite pasiimti darbe. Taip pas 
mane atsirado 6 šratinukai, 
pakas popieriaus, gėlytė 
vazonėlyje ir žmona.

***

***
Kvailiausia metų 

idėja: pakviesti prie laužo 
ugniagesį.

***
Gerame gimtadienyje 

jubiliatas reikalingas maždaug 
penkiems pirmiesiems tostams.

***
Muitinės aviganis Bosas 

apuostė įtartiną krepšį ir 
įtartinai sukikeno.

***
Pas mus pėstiesiems 

leido vaikščioti veja, ir 
visi kažkodėl šį užsiėmimą 
vadina futbolu.

***
Jei Vokietijos užsienio 

reikalų ministrui kelią 
perbėga juoda katė, jis 
triskart išreiškia gilų 
susirūpinimą per kairį petį.

***
Laiku į vietą nepadėti 

daiktai tampa interjero 
elementais.

***
Chemijos egzaminas. 

Studentas pirmūnas puikiai 
atsakinėja į klausimus, 
kol vienas profesorius 
nesugalvojo papokštauti:

– Meldžiamasis, ar 
neparašytumėte mums 
gazuoto vandens formulės?

Studentas, įsižeidęs:
– Jums su sirupu, ar be?
***
Jei Dievas būtų moteris, 

vietoj dešimties būtų tik 
vienas įsakymas: „Tu manęs 
nesiutink“.

***
Kai liūtai gerėja, šakalai 

įžūlėja.
***
Mūsų kompanijoje jaunas 

ir draugiškas kolektyvas. 
Todėl reikia pasamdyti dar ir 
tų, kurie tiesiog dirbtų.

Vyrukas, pasipiktinęs:
– Na ir liaudis pas mus. Ko 

paprašysi, to negausi! Va aną 
penktadienį ėjau namo sau 
tyliai, nieko nekliudžiau, tai 
primušė, bjaurybės.

***
Pokalbis tolimame 

gluškaimyje:
– Atleiskite, ar pas jus 

vagių būna?
– Ką jūs?! Čia niekada 

tokių nebuvo. Tiesa, kartais 
patys žmonės šį tą pavagia.

***
Jei blaiviai vertinti 

situaciją, norisi išgerti.
***
Kalbasi du vyrukai garaže:
– Aš savajai vakar 

svarstykles padovanojau. 
Ir žinai, ką šiandien iš jos 

gavau? Mažą pigią liniuotę. 
Kažin ką tai galėtų reikšti?

***
Psichologui nesunku 

pakelti savivertę žmogaus, 
kuris įstengia įpirkti 
psichologo paslaugas.

***
Akylas sargas pastebėjo 

dvi klaidas kryžiažodyje.
***
Antrojo pasaulinio 

karo partizanų susitikimas 
Žemutiniame Uriupinske 
praėjo tradiciškai: po ugningų 
kalbų buvo ugningos vaišės, o 
po jų – tilto sprogdinimas.

***
– Kaip jūs susipažinote?
– O, tai taip romantiška... 

Aš netyčia įkritau į upę, 
pradėjau skęsti. O šis drąsus 

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

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Krikšto rūbelius. Dėveti pora 
valandų, siūti pagal užsakymą. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 627 58 911. 
Rokiškis
• Pora valandų dėvėtą suknelę.  

Tel. 8 627 58 911. Rokiškis
• Naują raudoną moterišką 
kombinezoną. Be etiketės. Tik 
prie užtrauktuko, šone viena siūlė 
iširusi, bet nematyti ir netrukdytų 
nešioti. Nusipirkau ir netiko. Tiks 
šiek tiek lieknesnei merginai. Kaina 

10 Eur. Tel. 8 600 80 662.  
Rokiškis
• Naujus dirbtinius baltus 
žiedlapius. Tinka įvairioms 
progoms: vestuvėms, krikštynoms, 
jubiliejiams ir taip įvairioms 
dekoracijoms. Kaina 3 Eur.  
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Vestuvinę puošnią pagalvėlę 
žiedams. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Naują nešiojamąjį kompiuterį  HP 

14-CB174WMDX. Mokėta 400 
Eur. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 628 64 151. Rokiškis
• Nešiojamuosius kompiuterius 
Adus. Yra keli vienetai. Tinkamai 
veikiantys. Ilgai laikančios 
baterijos. Kainos nuo 130 Eur.  
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Naują vasarinę kepurytę kamuolių 
gerbėjui. Dydis 86 - 92. Kaina 4 
Eur. Tel. 8 615 16 534.  
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Birželio 3 d. rastas telefonas Sony 
su užrakinimo kodu. Atiduosiu tik 
tam, kas suves gera kodą. Telefoną 
rado jaunuolis, tad jei gautų atlygį 
būtų neblogai. Skambinti.  
Tel. 8 675 10 812. Rokiškis


