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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

4 p.

3 p.

Gerbiami mūsų laikraščio 
„Rokiškio Sirena“ prenumeratoriai,

Informuojame, jog dėl šventinės Liepos 6-sios die-
nos, kito antradienio numerį paštininkai Jums pristatys 
liepos 7 dieną, trečiadienį. Atsiprašome už nepatogu-
mus. 

„Rokiškio Sirenos“ redakcija

2 p.
Kavos aparatai Rokiškyje: 
idėja pasiteisino

Medicinos punktai nyksta 
iš rajono žemėlapio ir dokumentų

Rajono tarybos sprendimu Pirminės asmens sveikatos priežiūros centro struktūroje liko tik vienas medicinos punktas – Martinonių.  „Rokiškio Sirenos“ nuotr.

3 p.

Panemunėlis taps mažąja 
Lietuvos kultūros sostine

2 p.
Dvaro 
kluono 
stogo 
remontas: 
suskubo 
į nuvažiuojantį
brangstančių 
statybų 
traukinį 4 p.

2 p.

Kviečia susipažinti 
su rajono socialinių 
paslaugų sistema

Nelegalių migrantų rajone 
nebūtų kur apgyvendinti

10 p.
Liepos 2–9 d. vyks pirmoji 
„Lietuvos dvarų vasaros 
mokykla“

2 p.

Kraštiečio paskaita jaunimui: 
rokiškėnų žinios 
apie informacinį 
saugumą nustebino

Vasaros stovyklos – 
prieinamos kiekvienam 
rajono vaikui
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Kavos aparatai Rokiškyje: idėja pasiteisino
Prieš gerą mėnesį Ro-

kiškio seniūnija pristatė 
naujovę: buvo įrengti ka-
vos aparatai turistų ir ro-
kiškėnų lankomose vietose: 
Velykalnio poilsiavietėje, 
prie Rokiškio ežero, prie 
Rokiškio krašto muziejaus. 
Ar naujovė pasiteisino?

Rokiškėnai ir miesto sve-
čiai jau seniai skųsdavosi, 
kad patraukliausiose miesto 
vietose nėra galimybės net 
puodelį kavos įsigyti. Prieš 
gerą mėnesį lankomiausiose 
miesto vietose buvo pastatyti 
keli kavos aparatai. Ar pasi-
teisino tokia naujovė?

Velykalnio bendruomenės 
vadovas Stasys Mekšėnas 
mano, kad tai geras spren-

dimas. Pasak jo, tą liudija 
ir ne tik elementarūs stebė-
jimai – į paplūdimį žmonės 
mielai nešasi kavos, arbatos 
puodelius. „Kalbėjausi ir su 
aparatus aptarnaujančios fir-
mos atstovu. Jis teigė, kad 

aparatu naudojasi nemažai 
žmonių“, – sakė S. Mekšė-
nas.

Net du aparatai yra prie 
Rokiškio krašto muziejaus. 
Vienas – prie pat vartelių. 
Ten galima tiesiog pasiimti 

kavos puodelį. O štai pačia-
me muziejuje įrengta tarsi 
miela lauko kavinukė: apa-
ratui skirta nedidelė patalpa, 
prie jos pastatyti du dailūs, 
prie muziejaus aplinkos de-
rantys staliukai su kėdėmis. 
Muziejaus ūkio skyriaus 
vadovas Valentinas Skeirys 
neslėpė: prašyti dviejų ka-
vos aparatų muziejui buvo 
protingas sprendimas. „Įmo-
nės, kuri statė tuos aparatus, 
atstovas bijojo, kad gali įsi-
jungti kanibalizacijos efek-
tas. Bet nepanašu, kad taip 
būtų nutikę. Esame labai dė-
kingi Rokiškio miesto seniū-
nijai už gerą idėją“, – sakė V. 
Skeirys.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Panemunėlis taps mažąja
Lietuvos kultūros sostine

Atrinktos 2022 m. ma-
žosios Lietuvos kultūros 
sostinės. Tarp jų - ir Pane-
munėlis!

 
Lietuvos kaimo bendruo-

menių sąjungos inicijuota 
bei palaikoma partnerių LR 
Kultūros ministerijos, Lie-
tuvos savivaldybių asocia-
cijos, Lietuvos savivaldybių 
seniūnų asociacijos, Mažųjų 
Lietuvos kultūros sostinių 
programa suteikia galimybę 
stiprinti vietos bendruomenių 
kultūros tradicijas, profesio-
nalaus meno prieinamumą ir 
sklaidą, plėtoja kultūrinį tu-
rizmą, įvairina kultūrinį gy-
venimą regionuose, stiprina 
kultūros lauko kūrėjų tinklą. 
Šie projektai padeda užmegz-
ti prasmingus kultūrinius 
mainus tarp pačių mažųjų 
kultūros sostinių Lietuvos 
apskrityse, skatina naujas kū-

rybines iniciatyvas.
 Birželio 29 d. Mažųjų 

Lietuvos kultūros sostinių 
2022 m. projektų atrankos 
komiteto spendimu šis gar-
bingas vardas suteiktas:

 Alytaus apskrityje – Lei-
palingis, Druskininkų sav.

Kauno apskrityje – Ne-
makščiai, Raseinių r.

Marijampolės apskrityje – 
Sangrūda, Kalvarijos sav.

Panevėžio apskrityje – Pa-
nemunėlis, Rokiškio r.

Šiaulių apskrityje – Šaky-
na, Šiaulių r.

Tauragės apskrityje – Bi-
jotai, Šilalės r.

Telšių apskrityje – Alsė-
džiai, Plungės r.

Vilniaus apskrityje – Vie-
vis, Elektrėnų sav.

Utenos apskrityje – Kavar-
skas, Anykščių r.

„Rokiškio Sirenos“
inform.

Medicinos punktai nyksta iš rajono žemėlapio ir dokumentų
Rajono tarybos posė-

dyje patvirtinta pakeista 
Pirminės asmens sveikatos 
priežiūros centro struktū-
ra: iš jos išbraukti medici-
nos punktai, išskyrus vie-
ną – Martinonių (Pandėlio 
sen.). Medicinos punktai 
užleidžia vietą po saule 
modernesnėms paslaugoms 
pacientų namuose.

Seniai uždaryti, 
bet dokumentuose 
buvo
Paskutinį sykį Pirminės 

asmens sveikatos priežiū-
ros centro struktūrą rajono 
taryba tvirtino dar tolimais 
2009-aisiais. Per tą laiką 
centre įvyko daug pokyčių, 
todėl ji nebeatitinka esamos 
situacijos. Kas pasikeitė? Per 
tą laiką nebeliko daugumos 
medicinos punktų. Todėl iš 
įstaigos struktūros siūlyta iš-
braukti: Kazliškio, Panemu-
nio, Suvainiškio, Žiobiškio, 
Aleksandravėlės, Kriaunų, 
Onuškio, Lukštų, Čedasų 
medicinos punktus. Kokia 
pasenusi įstaigos stuktūra 
buvo, rodo faktas, kad, pa-
vyzdžiui, Čedasų medicinos 
punktas de facto neveikė nuo 
2009-ųjų, Onuškio – nuo 
2012-ųjų, Lukštų ir Žiobiš-
kio – nuo 2014-ųjų, Pane-
munio – nuo 2016-ųjų, Su-

vainiškio, Aleksandravėlės 
ir Kriaunų – nuo 2017-ųjų. 
Formuluotė – paslaugos ne-
licencijuotos, patalpos nea-
titinka higienos reikalavimų. 
Medicinos įranga ir baldai – 
išmontuoti.

Trys ketvirtadaliai 
paciento per dieną?
Paskutinis veikęs punktas 

iš išbrauktųjų – Kazliškio. 
Kaip teigiama aiškinamaja-
me rašte rajono tarybai, 2019 
m. per mėnesį punkte apsi-
lankydavo po vidutiniškai 15 
pacientų, arba 0,75 paciento 
per dieną. Akivaizdu, kad to-
kio punkto darbas, švelniai 
tariant, yra neefektyvus.

Pirminės asmens sveika-
tos priežiūros centro direkto-
rė Danguolė Kondratenkienė 
„Rokiškio Sirenai“ komen-
tavo, kad tokie medicinos 
punktai tapo paprasčiausiai 
nebeaktualūs. Jei sovie-
tmečiu tokiuose punktuose 
dirbę specialistai išdavinė-
jo nedarbingumo lapelius, 
vykdė apylinkės gyventojų 
(vaikų, suaugusių, nėščiųjų) 
sveikatos priežiūrą, tai pa-
sikeitus sąlygoms, funkcijų 
mažėjo. Dabar gi bene vie-
nintelės medicinos punkte 
teikiamos paslaugos: suleis-
ti gydytojo skirtus vaistus, 
pamatuoti kraujospūdį ar 

temperatūrą. Visų kitų svei-
katos priežiūros paslaugų 
gyventojams vis tiek tenka 
važiuoti į centro ambulato-
rijas Pandėlyje, Juodupėje, 
Laibgaliuose ar Obeliuose, 
arba į patį centrą Rokiškyje. 
„Netgi vaistus suleisti tik tos 
gyvenvietės žmonės eidavo į 
punktą, o kaimų, vienkiemių 
gyventojams vis tiek tekda-
vo važiuoti“, – argumentą, 
kad „tada sveikatos apsauga 
buvo arčiau žmogaus“ atre-
mia Pirminės asmens sveika-
tos priežiūros centro direkto-
rė. Ji teigė, kad slaugytojai 
budėti ir laukti, ar per dieną 
ateis nors vienas pacientas, 
vargu ar yra prasmės.

Kazliškio punktą nuspręs-
ta uždaryti po žiemos. Vien 
tik tam, kad būtų gautas higi-
enos pasas patalpoms, pasta-
tą kiauru stogu reiktų gerokai 
atnaujinti. Ar tokia investici-
ja pateisinama, jei per dieną 
ne visuomet sulaukiama ir 
vieno paciento. „Žinoma, 
kiekvienas žmogus yra svar-
bus. Tačiau svarbu, kad jis 
gautų ir kokybiškas paslau-
gas“, – pabrėžė pašnekovė. 
Ji pabrėžė, kad Kazliškio 
medicinos punkto slaugytoja 
nebus atleidžiama iš darbo – 
jai pasiūlytos kitos pareigos 
Pirminės asmens sveikatos 
priežiūros centre.

Rajono meras Ramūnas 
Godeliauskas, paklaustas, 
kodėl atsisakoma medicinos 
punktų, antrino Pirminės as-
mens sveikatos priežiūros 
centro direktoriai: absoliuti 
dauguma punktų jau realiai 
nevykdė veiklos. „Nebėra 
nei patalpų, nei įrangos, nei 
darbuotojų“, – sakė meras 
ir pabrėžė, kad vien tik po-
pieriuje figūruojantys punk-
tai iš esmės nebeteko savo 
prasmės ir reikšmės. Kam 
dokumentuose rašyti tai, kas 
praktikoje nebeegzistuoja?

Kuo pakeis punktus?
Pašnekovai akcentavo: 

rajono gyventojai be medi-
cinos paslaugų neliks. Vietoj 
medicinos punktų siūloma 
nauja ambulatorinės slaugos 
namuose paslauga: sveikatos 
specialistų komanda važinės 
pas pacientus namo. Tokia 
paslauga diegiama specia-
laus projekto dėka. Speci-
alistų komandoje – šeimos 
gydytojas, slaugytojas, ki-
neziterapeutas, psichologas 
(atvyksiančių specialistų 
skaičius priklausys nuo indi-
vidualių paciento poreikių). 
Jie, prireikus, lankys paci-
entą namuose, lanksčiai pri-
sitaikydami prie jo poreikių. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Kviečia susipažinti su rajono 
socialinių paslaugų sistema

Liepos 8 d. 13 val. rajono 
gyventojai kviečiami stebėti 
informacinį renginį, kuria-
me bus pristatomos rajone 
teikiamos socialinės paslau-
gos. Renginys bus tiesiogiai 
transluojamas „Rokiškio Si-
renos“ facebook paskyroje.  
Šis renginys – projekto „Ben-
dradarbiavimas ir informa-
cijos apie socialines paslau-
gas sklaida Rokiškio mieste“ 
(08.6.1-ESFA-T-927 Spartes-
nis vietos plėtros strategijų 
įgyvendinimas), kurį vykdo 
Socialinės paramos centras 
su partneriais, dalis.

Renginio metu bus prista-

tyta ir projekto dėka sukurta 
informacinė sistema www.
socsketis.lt, kurioje pateikia-
ma informacija apie rajone 
teikiamas socialines paslau-
gas. 

Taip pat bus pranešimai 
apie Kriaunų bendruomenės 
teikiamas socialinės para-
mos paslaugas, Socialinės 
paramos centras pristatys 
savo padalinių veiklą. Taip 
pat apie socialinių darbuo-
tojų padėjėjų rengimą kal-
bės Rokiškio technologijų, 
verslo ir žemės ūkio moky-
klos atstovai, bus pristatytos 
globos aktualijos. Rajono 
gyventojai kviečiami stebėti 
tiesioginę transliaciją. O tie, 
kurie negalės stebėti rengi-
nio tiesiogiai, jo vaizdo įrašą 
galės rasti „Rokiškio Sire-
nos“ youtube ir facebook 
paskyrose.

„Rokiškio Sirenos“
inform.

Kraštiečio paskaita jaunimui: rokiškėnų žinios apie informacinį saugumą nustebino
Pilietinio atsparumo inciaty-

vos (CRI) organizacija, kuriai 
vadovauja kraštietis Tomas 
Kazulėnas, rajono jaunimui 
dovanojo puikią paskaitą pro-
pagandos, dezinfomacijos, sau-
gumo socialiniuose tinkluose 
tema. Tema aktuali: skaič co-
vid epidemijos metu melagienų 
srautai išaugo ne procentais, o 
kartais.

Skirta moksleiviams 
ir jaunimui
Šįsyk T. Kazulėnas atvežė 

paskaitą apie informacinį saugu-
mą, skirtą ir pritaikytą jaunimui. 

Tikslinė jos auditorija: paaugliai 
moksleiviai ir studentai. Tie, kurių 
gyvenimas virte verda socialiniuo-
se tinkluose. Todėl informacinis 
saugumas yra labai aktualus.

Reikia pasidžiaugti tuo, kad 
jaunieji rokiškėnai šioje srityje – ne 
naujokai. Ypač gerai sekėsi Rokiš-
kio suaugusiųjų ir jaunimo moky-
mo centro moksleiviams. Mat jie 
sėkmingai dalyvauja Erasmus pro-
gramos projekte „Zoom Media“ 
(2019-1-CZ01-KA201-061232), 
kurio pagrindinis uždavinys yra 
ugdyti jaunimo informacinį raštin-
gumą bei kritinį mąstymą.

Jaunimas atvirai diskutavo 

apie aktualiausias informacinio 
saugumo temas: kaip patikrinti, 
ar žinia nėra melagiena. T. Ka-
zulėnas, remdamasis praktiniais 
pavyzdžiais, pasakojo, kaip ir 
kur gimsta melagienos. Kaip jos 
skleidžiamos, kaip jos platina-
mos. Tai yra tikslingas ir kryp-
tingas darbas, kurį atlieka ne tik 
„naudingi idiotai“, bet ir vadina-
mieji „trolių fabrikai“, netikrų 
naujienų sklaidą, kovą informa-
cinių portalų komentaruose pa-
vertę ištisa industrija. 

 
Atpažinti netikrus profilius
Netikras feisbuko profilis 

– ne toks jau retas reiškinys. 
Kodėl tokie kuriami? Kai ku-
rie tą daro nepiktybiškai, pa-
vyzdžiui, žaidžiant kai kuriuos 
kompiuterinius žaidimus gali-
ma pasiekti tam tikrą sinergiją. 
Kiti netikrus profilius naudo-
ja, pavyzdžiui, apsipirkti tam 
tikrose svetainėse. Tačiau ne 
visų tikslai tokie nepavojingi. 
Prisidengus netikru profiliu ga-
lima įvykdyti nemažai kenkė-
jiškos veiklos. Jaunimas atvirai 
pasakojo, kad kartais priėmus 
į draugus, kai kurie „bičiu-
liai“ ima elgtis neadekvačiai, 
pavyzdžiui, rašo įžeidžius ko-

mentarus, tyčiojasi. Bent kar-
tą „nudegę“ iš klaidų mokosi: 
prieš „įsidraugindami“ tikrina 
kandidatų profilius. 

Todėl praktinė užduotis: at-
pažinti netikrus profilius jauni-
mui buvo nesunkiai įgyvendi-
nama. Jie kartu su T. Kazulėnu 
diskutavo apie universaliausius 
atpažinimo būdus. Jų yra bent 
keli. Pirmasis – kada sukurtas 
profilis. Jei jis sąlyginai naujas, 
pateikiama mažai asmeninės 
informacijos, nuotraukų, nedi-
delis draugų ir sekėjų skaičius, 
pateikiamos bendro pobūdžio 
nuotraukos, tikėtina, kad prieš 

jus – netikras profilis. Kai ku-
rie „troliai“ yra pakankamai 
negudrūs: jie kaip savo patei-
kia žinomų žmonių nuotrau-
kas, todėl ir pagal jas galima 
atpažinti. Dar vienas svarbus 
kriterijus – kiek sensacingos, 
skandalingos, propagandinės 
informacijos pateikiama: kuo 
jos daugiau, tuo labiau tikėti-
na, kad jos platinimo tikslu ir 
sukurtas šis profilis. Na, ir, ži-
noma, vertėtų patikrinti, kiek 
informacijos internete yra apie 
tą žmogų. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Vasaros stovyklos – prieinamos kiekvienam rajono vaikui
Vasara – stovyklų metas. 

Ne išimtis ir mūsų rajonas. 
Vaikų poilsis tapo dar ak-
tualesnis po beveik visus 
mokslo metus trukusio ka-
rantino ir nuotolinio ugdy-
mo. Rajono meras Ramū-
nas Godeliauskas sako, kad 
vienokia ar kitokia stovykla 
prieinama kiekvienam rajo-
no vaikui. 

Vaikų poreikiams – 
prioritetas
Šiųmetės vaikų ir jaunimo 

stovyklos, pasak rajono mero 
R. Godeliausko, yra daug 
svarbesnės, nei ankstesniais 
metais. Mat pirmą kartą šalies 
istorijoje vaikai beveik išti-
sus metus mokėsi nuotoliniu 
būdu. Dėl karantino tik nuo-
toliniu būdu vyko renginiai, 
daugelis popamokinių veiklų. 
Nieko nebestebino tai, kad 
netgi, pavyzdžiui, muzikos 
konkursuose vaikai dalyvavo 
neakivaizdžiai: siuntė savo 
pasirodymų įrašus ir pan. 
Nutrūko įprasti bendravimo, 
socializacijos ryšiai. „Vaikų 
vasaros stovyklos – tai tarsi 
reabilitacija po ilgo karantino. 
Ji gyvybiškai būtina vaikams: 
susitikti, bendrauti, megzti 

Vasaros stovyklomis galės džiaugtis per 870 rajono vaikų.

draugystes, aktyviai judėti, pa-
žinti savo rajoną, šalį. Todėl ir 
lėšas skyrėme taip, kad stovy-
klomis galėtų pasinaudoti kuo 
daugiau vaikų ir jaunimo“, – 
sakė meras. Jokios atostogos 
su šeima ar pas senelius kaime 
negali atstoti buvimo kartu su 
bendraamžiais, su mokytojais, 
pažinimo džiaugsmo. Todėl ir 
stengtasi, kad galimybe nors 
dalį vasaros atostogų praleisti 
naujoje aplinkoje, su bičiu-
liais, galėtų kuo daugiau mūsų 
rajono vaikų. „Šiemet faktiš-
kai į stovyklas gali patekti visi 
norintieji“, – akcentavo rajo-
no meras. Lėšos stovykloms 
skirtos iš Švietimo, mokslo ir 
sporto ministerijos bei rajono 

savivaldybės lėšų. Suprantant 
tokių stovyklų poreikį, rajono 
savivaldybė gegužės pabaigo-
je prie anksčiau numatytų lėšų 
pridėjo dar 20 tūkst. Savival-
dybės ir valstybės lėšomis 
viso finansuojamos 23 sociali-
zacijos programos. 

Švietimo ir sporto skyriaus 
vyr. specialistė Danguolė 
Kniazytė akcentavo, kad į sto-
vyklas šiemet pateks daugiau 
nei 870 rajono vaikų ir jauni-
mo. Įdomu tai, kad į stovyklas 
pateks daugiau vaikų, nei pla-
nuota. Pasak pašnekovės, tą 
lėmė laisvėjantys karantino 
reikalavimai. Todėl tie stovy-
klų organizatoriai, kurie turi 
reikiamą skaičių vietų, perso-

nalo, galėjo dar labiau išplėsti 
stovyklautojų gretas. „Žino-
ma, tam reikalingi ir tam tikri 
organizatorių pajėgumai“, – 
sakė ji. 

Stovykla – 
ne tiesiog buvimas, 
o ugdymas
Po karantino netgi papras-

tas buvimas kartu, bendravi-
mas vaikams teikia nemažai 
džiaugsmo. Tačiau nė viena 
stovykla tuo neapsiriboja. Pa-
sak D. Kniazytės, stovyklų yra 
daug, įvairių, pagal kiekvieno 
skonį, gebėjimus, poreikius. 
Visas stovyklas vienija ben-
dras uždavinys. „Vaikai turi 
būti ugdomi, plečiamas jų 
akiratis. Niekas neužsiima tie-
siog vaikų priežiūra gamtoje 
ar panašiais dalykais. Vaikai 
įgyja įgūdžių, žinių. Tuo šios 
stovyklos ir svarbios bei rei-
kalingos“, – pabrėžė ji.

Stovyklų kokybe abejoti 
nereiktų: jas rengia arba ra-
jono švietimo įstaigos, arba 
laiko patikrintos ir patikimos 
Nevyriausybinės organiza-
cijos, tokios kaip skautai, 
„Gelbėkime vaikus“, jaunųjų 
ūkininkų rateliai ir t.t. Ir sto-
vyklose įgyjami įgūdžiai skir-

tingi: štai Rudolfo Lymano 
muzikos mokyklos stovykla, 
akivaizdu, patiks mėgstan-
tiems muzikuoti ar lankan-
tiems šią mokyklą, jaunųjų 
ūkininkų rateliai ugdys auga-
lininkystės, žemdirbystės tra-
dicijas ir žinias. 

Dėmesys ir darbui
Įdomu tai, kad rajono sa-

vivaldybė skyrė lėšų ne tik 
smagiam jaunimo poilsiui. 
Rūpi ne tik pramogų, bet ir 
darbinių įgūdžių stiprinimas.  
Buvo pateikta paraiška  pro-
gramai  „Jaunimo vasaros 
užimtumas ir integracija į 
darbo rinką“ Jaunimo reikalų 
departamentui. Savivaldybės 
biudžete tam skirta 2,5 tūkst. 
eurų, departamentas prisidės 
6,25 tūkst.eurų. Planuojama 
įdarbinti  27 jaunuolius (2 
mėnesiams). „Kai jaunuoliai 
ėmė registruotis, pamatėme 
tikrąjį tokio užimtumo porei-
kį rajone. Todėl papildomai 
iš rajono savivaldybės biu-
džeto tam bus skirta 11 tūkst. 
150 Eur“, – paaiškino rajono 
meras.

Investuojama ir į tai, kad 
prasmingas užimtumas būtų 
prieinamas ne tik Rokiškio, 

bet ir rajono gyvenviečių jau-
nimui.  Jaunimo centras 16,77 
tūkst.eurų prisideda prie pro-
jekto „Mobilus darbas su jau-
nimu“ . Projekto metu du spe-
cialistai, nuvykę į gyvenamąją 
teritoriją, kurioje nėra darbo 
su jaunimu infrastruktūros, 
atsižvelgiant į šioje teritorijo-
je gyvenančių jaunų žmonių 
individualius poreikius, or-
ganizuoja jaunimo užimtumo 
veiklas. Taip pat   Jaunimo 
centras vykdo atvirą darbą su 
jaunimu, kurio veikla  siekia-
ma visiems jauniems žmo-
nėms, nepriklausomai nuo jų 
socialinės padėties, suteikti 
galimybes saugiai leisti lais-
valaikį, užsiimti juos domi-
nančia veikla. Savivaldybės 
biudžete tam skirta 42,5 tūkst.
eurų.

 Bet to, Jaunimo organiza-
cijų sąjungos „Apvalus stalas“ 
bendrai veiklai iš savivaldy-
bės biudžeto skirta 5,7 tūkst.
eurų, 19,0 tūkst. eurų skiria 
valstybės biudžetas.

Taigi, rajono savivaldybė 
nėra vaikų ir jaunimo auklė-
jimo nuošalėje: ji investuoja 
į jaunųjų rokiškėnų ugdymą, 
darbinių įgūdžių formavimą.

Užs. 1381

Bendruomenės iniciatyvų projektų konkurso laimėtojai

Kompleksinės vaikų žaidimų aikštelės įrenginiai.

Bendruomenės iniciatyvų 
projektų konkursą laimė-
jo „Rokiš*kids paplūdimio 
žaidimų aikštelė“. Projektą 
kartu su kitomis aktyviomis 
Rokiškio mamų klubo narė-
mis sukūrė Enrika Pavilio-
nienė.  

Rokiškio rajono savival-
dybės administracijos direk-
toriaus 2021 m. birželio 30  
d. įsakymu Nr. AV-699 „Dėl 
dalyvaujamojo biudžeto pro-
jektų idėjų konkurso nugalė-
tojo patvirtinimo“ įvardintas 
laimėjęs projektas surinko 29 
proc. balsų. 434 iš 1484 an-

ketas tinkamai užpildžiusių 
Rokiškio rajono gyventojų pa-
sirinko šį projektą. 

Prie Rokiškio ežero jau yra 
įkurta erdvė aktyviam poil-
siui, veikia vandens batutų 
parkas, sutvarkytas paplūdi-
mys. Projekto autorių pagei-
davimu bus įrengta žaidimų 
aikštelė mažesniems vaikams, 
kad šeimai atvykus poilsiauti,  
veiklos turėtų visų amžiaus 
grupės gyventojai. Atnaujinta 
viešoji erdvė prie Rokiškio 
ežero, įrengiant kompleksi-
nę modernią saugią žaidimų 
erdvę,  pagerins šios vietos 
patrauklumą, Rokiškio mies-
to vaikams sukurs geresnes 
laisvalaikio sąlygas. Aikštelė-
je galės žaisti 3-12 metų am-
žiaus vaikai. Projektas skirtas 
ir aktualus tiek miesto gyven-
tojams, tiek miesto svečiams. 
Visiems vaikams laisvai priei-
namos žaidimų erdvės, kurio-
se vaikai galėtų būti gamtoje, 
įrengimas suteiks alternatyvą 
įprastam laisvalaikio leidimui, 

lavins vaikų vaizduotę ir kū-
rybingumą, vystys įgūdžius, 
padės spręsti vaikų užimtumo 
problemą,  ugdys socialinius 
gebėjimus, bendruomenišku-
mą. Projekto vertė – 18 890 
Eur.

Iš viso konkursui buvo pa-
teikta 11 projektų. Daugiau 
informacijos apie konkurso 
rezultatus skelbiama Rokiškio 
rajono savivaldybės interneto 
svetainėje www.rokiskis.lt 

Užs. 1380

Liepos 4 d. (sekmadienį) kviečiame į 
ŠV. ELŽBIETOS atlaidus Panemunėlyje.
Minėsime  Kunigo Jono Katelės 190 - 
ąsias ir Panemunėlio šv. Juozapo Globos 
bažnyčios 110 - ąsias metines

12.00 – Ppanešimas „Panemunėlio fenomena-
lios parapijos šv. Juozapo Globos bažnyčia“. Pra-
nešėja Violeta Aleknienė.

12.15 – Šv. Mišios ir iškilminga procesija.
Šv. Mišias aukos svečias kunigas Aivaras Keco-

rius, giedos svečiai.
14.00 - Kunigo J. Katelės pagerbimas prie kapo.
14.30 – Agapė (Suneštinės vaišės) klebonijos 

kieme.
15.00 - Aukštakalnių kapelos „Barškutis“ koncer-

tas. Vadovė Esmiralda Smalstienė.

DOVANOJA

• Dovanoju nusišienauti pievą. 8 
ha, netoli Obelių.  
Tel. 8 687 86 901. Rokiškis
• Dovanoju mažus juodus šuniukus. 
Tel. 8 646 05 595. Rokiškis
• Dovanoju 2 kub. m lentų 
malkoms ir skardas. Patiems 
išsivežti. Važiuoti nuo Rokiškio 5 
km. Tel. 8 616 55 839.  
Rokiškis
• Dovanoju papūgą.  
Tel. 8 607 18 218. Rokiškis
• Dovanoju raudono šiferio lakštus. 
Išmatavimai 125x97 cm. Apie 120-
130 kv. m. Išsivežti patiems.  
Tel. 8 611 20 440. Rokiškis
• Dovanojama nupjauta žolė. 13 
ha, Čelkių k..Tel. 8 686 61 580. 
Rokiškis
• Atiduome senas lentas, tinkamas 
malkoms. Taip pat dovanojame 
seną, rąstinę pirtį nusikelti.  
Tel. 8 650 56 794. Vilnius
• Dovanoju statybinį laužą (plytos, 
betonas). Atvešiu.  
Tel. 8 687 98 710. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Juodus odinius moteriškus, 
sportinius batelius lenktu padu. 

Korėja. 42 dydis. Kaina 42 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Baltus odinius moteriškus, 
sportinius batelius. Vokietija. 38 
dydis. Kaina 37 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis

• Du Sirijos džiungarijos žiurkėnus. 
Baltos ir pilkos spalvos patelės. 
Kaina 7 Eur. Tel. 8 685 60 258. 
Rokiškis
• Mišrūnus, įvairių spalvų ir 
amžiaus triušiukus. Kaina nuo 5 
Eur iki 15 Eur. Onuškis.  
Tel. 8 678 67 033. Rokiškis
• Kamerūno avis. Avinas ir avelė 
(gali būti ėringa).  
Tel. 8 682 99 806.  
Rokiškis
• Ramią, dviejų veršių karvę . 
Kaina 700 Eur. Tel. 8 624 09 422. 
Rokiškis
• 2-3 mėnesių ožiukus (registruoti). 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 647 29 208. 
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

Ieškokite 
prekybos centruose!
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ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS
POTVARKIS

DĖL APDOVANOJIMO MERO PADĖKOS RAŠTAIS
2021 m. birželio 30 d. Nr. MV-19 

Rokiškis
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straips-

nio 4 dalimi ir Rokiškio rajono savivaldybės apdovanojimų komisijos 2021 m. 
birželio 22 d. protokolu Nr. 3,  2021 m. birželio 28 d. protokolu Nr. 4 ir 2021 m. 
birželio 29 d. protokolu Nr. 5,

a p d o v a n o j u  savivaldybės mero padėkos raštais Valstybės (Lietuvos 
karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos ir Tautiškos giesmės dienos proga: 

Viliją Ališauskienę, Rokiškio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro direk-
torę, už modernios ugdymo aplinkos sukūrimą švietimo įstaigoje ir sėkmingą 
ilgametį įtraukiojo ugdymo organizavimą nepalankaus socialinio, kultūrinio ir 
ekonominio konteksto jauniems ir suaugusiems Rokiškio rajono gyventojams;

Romualdą Cegelskienę, Rokiškio mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ direkto-
rę, už sumanios lyderystės skatinimą telkiant švietimo įstaigos bendruome-
nę kaitai, tarptautinių projektų inicijavimą ir sėkmingą įgyvendinimą, aukštus 
mokinių informacinių technologijų bei matematikos mokymosi pasiekimus ir 
aktyvią mokyklos-darželio tinklaveiką tarptautiniu ir nacionaliniu lygmeniu;

Virginijų Juškevičių, Rokiškio rajono priešgaisrinės tarnybos Obelių ugnia-
gesių komandos ugniagesį gelbėtoją, už profesionalumą ir sąžiningą darbą 
ypatingai sunkiomis sąlygomis 2021 m. birželio 22 d. gesinant gaisrą Kaštonų 
gatvėje, Rokiškyje;

Alvydą Prakopavičių, Rokiškio rajono priešgaisrinės tarnybos Rokiškio rajo-
no priešgaisrinės tarnybos ugniagesį gelbėtoją, už profesionalumą ir sąžiningą 
darbą ypatingai sunkiomis sąlygomis 2021 m. birželio 22 d. gesinant gaisrą 
Kaštonų gatvėje, Rokiškyje;

Aušrą Zibolienę, AB „Rokiškio sūris“ direktoriaus padėjėją, už aktyvią veiklą 
organizuojant AB „Rokiškio sūrio“ darbuotojų vakcinavimą.

Potvarkis per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių 
ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui arba Regionų apygardos admi-
nistraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rū-
muose.

Savivaldybės meras                               
Ramūnas Godeliauskas

Užs. 1378

Dvaro kluono stogo remontas: suskubo 
į nuvažiuojantį brangstančių statybų traukinį

Rokiškio krašto muzie-
jus garsėja daugeliu įdomių 
ir įspūdingų dalykų. Vienas 
jų – prakartėlių muziejus 
dvaro kluone. Pasak rajono 
mero Ramūno Godeliausko, 
spėta į benuvažiuojantį sta-
tybų ir rekonstrukcijų trau-
kinį: pastaruoju metu jos 
brangsta akyse, ir suplanuo-
tiems projektams jau reikia 
ieškoti ir papildomų lėšų. 

Kloja naują 
nendrių stogą
Pastarosiomis dienomis 

Krašto muziejuje vyksta in-
tensyvūs darbai. Smalsuoliai 
gali susipažinti, kaip dengia-
mas nendrinis stogas. Mat 
muziejaus kluonas, kuriame 
eksponuojama rajoną garsi-
nanti prakartėlių kolekcija, jau 
prašyte prašėsi remonto.

Kaip „Rokiškio Sirenai“ 
pasakojo stogą dengiantys 
specialistai, nendrės jam su-
rinktos Lietuvos ežeruose. 
Stogas dengiamas taip, kaip 
ir senovėje. Įmonė, kuri tuo 
užsiima, turi daug patirties ir 
žinių: jai buvo patikėta netgi 
Rumšiškių Lietuvos liaudies 
buities muziejaus statinių 
stogų remontas. Tai nėra ste-
bėtina: kaip sakė pašneko-
vai, džiugu, kad imamasi in-

vestuoti į paveldo objektus. 
Tiesa, visoje šalyje kol kas 
restauruojami tik visuomeni-
niai pastatai, privačių sodybų, 
dvarelių savininkai kol kas už-
sakymų neteikia. Pašnekovai 
sakė, kad jei leis orai, nauju 
stogu kluonas pasipuoš maž-
daug per dvi savaites.

Kokia iki tol buvo jo būklė? 
Stogdengiai sakė, kad remon-
tuoti suskubta laiku, kol pro 
kiaurą stogą bėgantis vanduo 
smarkiai nepažeidė medienos 
konstrukcijų.

Užteks ilgam
Rajono meras Ramūnas 

Godeliauskas teigė, kad mu-
ziejaus kluono, kuriame sau-
gomos prakartėlės, remontas 
ir buvo planuotas šiemet. Tie-

sa, tikėtasi, kad jis bus mažes-
nės apimties. „Galvota, kad 
užteks pakeisti tik dalį stogo. 
O kai meistrai ėmė ardyti, pa-
aiškėjo, kad keisti teks visą 
stogą ir kai kurias medines 
detales“, – sakė meras. Viso 
stogo remontas kainuos apie 
30 tūkst. Eur. Tačiau investi-
cija – ilgalaikė: stogas tarnaus 
kelis dešimtmečius.

Suskubta pačiu laiku: staty-
bos darbai, statybinės medžia-
gos, mediena brangsta tiesiog 
akyse. Meras neslepia: dauge-
lį pernai suplanuotų investici-
jų, susijusių su nekilnojamojo 
turto priežiūra, teko keisti, nes 
už anksčiau numatytas lėšas 
atlikti darbų jau neįmanoma. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Nelegalių migrantų rajone nebūtų kur apgyvendinti
Pasklido žinia, kad kai 

kuriose šalies savivaldy-
bėse bus apgyvendinti iš 
Baltarusijos plūstantys 
nelegalūs migrantai. Ar 
jų sulauksime ir mūsų ra-
jone?

Planuoja apgyvendinti 
net kultūros centruose
Vidaus reikalų ministrė 

Agnė Bilotaitė Valstybės 
sienos apsaugos tarnybos 
(VSAT), taip pat Druski-
ninkų, Ignalinos, Lazdijų, 
Švenčionių, Varėnos ir Za-
rasų rajonų merais ar at-
stovais aptarė užsieniečių 
apgyvendinimo galimybes. 
Pasak ministrės, nemažė-
jant nelegalios migracijos 
srautams, su savivaldybėmis 
ieškoma sprendimų, kaip 
apgyvendinti užsieniečius, 
kurie iki šiol apgyvendinami 
Valstybės sienos apsaugos 
tarnybos (VSAT) patalpose. 
Vidaus reikalų ministerijos 
(VRM) duomenimis, VSAT 
padaliniuose galima apgy-
vendinti 835 asmenis, dabar 

užimtos 444 vietos. Iš viso 
šiemet į Lietuvą iš Baltarusi-
jos bandė patekti 636 neteisėti 
migrantai, daugiausia – irakie-
čiai. Šis skaičius yra beveik 
aštuonis kartus didesnis, nei 
buvo per visus 2020-uosius. 
Savivaldybių atstovai sakė, 
kad migrantai galėtų būti ap-
gyvendinti mokyklose ar kul-
tūros centruose.

Rajone nėra 
laisvų patalpų
Rajono meras Ramūnas 

Godeliauskas, paklaustas, ar 
mūsų rajone taip pat neketi-
nama apgyvendinti nelegalių 
migrantų, teigė, kad kol kas 
tai nenumatyta. „Apie tai, kad 
migrantai gali būti apgyven-
dinti šalies savivaldybėse, be 
abejo, kalbama. Bet konkrečių 
žingsnių, planų juos apgyven-
dinti pas mus kol kas nėra“, – 
sakė meras.

Tačiau plūstant nuolatiniam 
migrantų srautui, tikimybė, 
kad jie galėtų būti ir mūsų ra-
jone, neatmestina? „Pirmiau-
sia, nelegalių migrantų apgy-

vendinimui reikia patalpų. 
Tai turėtų būti valstybės tur-
tas, kuriuo disponuoja Turto 
bankas. Tokio turto mūsų 
rajone laisvo faktiškai nėra. 
Na, nebent Aleksandravėlės 
buvusi mokykla“, – sakė 
pašnekovas. Kiek kainuo-
tų tokio turto pritaikymas, 
migrantų apsauga, meras 
vertinti nelinkęs – tuo turės 
rūpintis, jei prireiks, Vidaus 
reikalų ministerija. 

Kaip jau aukščiau rašy-
ta, kalbama, kad migran-
tus galima apgyvendinti, 
pavyzdžiui, mokyklose. 
Meras sako, kad pas mus 
tokios galimybės nėra. Kal-
bant apie mokyklų pastatus, 
akivaizdu, kad pirmiausia 
šauna į galvą Kriaunų mo-
kyklos pavyzdys. „Tikrai 
ne. Tas pastatas nėra laisvas. 
Ten vykdomi bendruomenės 
projektai, todėl migrantų 
Kriaunų mokykloje tikrai 
neįkurdinsime“, – sakė me-
ras.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

www.rokiskiosirena.lt
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Camino Lituano: XII 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. 

Dvyliktas etapas. Kaunas - Daukšiagirė
2021 m. balandžio 29 d.
Per durną galvą - kojos 

kenčia. Dar prieš dešimtą ryto 
jau trepsėjom prie Pažaislio 
vienuolyno pagrindinių var-
tų. Nors ant durų aiškiai lie-
tuviškai buvo parašyta, kad 
karantino metu vienuolynas 
lankytojams uždarytas, nie-
kaip tuo nepatikėjom. Vakar, 
Kauno rotušėj TIC-o mergi-
nos aiškiai pasakė: Pažaislio 
vienuolyno lankymo laikas 
nuo 10 iki 17! Kasdien! Ir 
skambučiu skambinau, kur 
prie durų įtaisytas, ir beldžiau 
supykęs – niekas nei priėjo, 
nei ką pasakė. Uždaryta! Ga-
lėjau gi, iš vakaro, paskam-
binti nurodytais telefonais, 
galėjau išsiaiškinti, o dabar? 
Tik pabučiavom vienuolyno 
šventą spyną ir ateeee Kauno 
mieste. Niekada nepagalvo-
jau, kad išeiti iš Kauno, prie-
šingai nei vakar įeiti, bus taip 
sunku ir nuobodu. Niekas 
gi nepasikeitė ir diena šilta, 
saulėta, ir nuotaika po vaka-
rykščio „karališko priėmimo“ 
ir pramogų pakili, bet ant 
dūšios toks sunkumas, toks 
kartėlis... Gal jau taip būna, 
kad tikslo siekimas ar kokios 
datos, bei įvykio laukimas ir 
yra ta tikroji euforija, o žiū-
rėk, pasieki savo, kažko su-
lauki, praeina ta ilgai lauktoji 
diena ir į širdį įsimeta pagie-
ža, aplanko lengvos pagirios. 
Gerai, kad trumpam...

Sunkiausias ir pavojin-
giausias Kelio ruožas Mari-
jampolės plentas – į vieną ir 
kitą pusę drebindamos asfal-
tą zuja fūros, o tu, kaip koks 
vabaliukas ropoji šalikele. 
Neduokdie, užsižiopsos fūros 
šoferis, paleis vairą ir neliks 

vabaliuko. Už kelių kilome-
trų Viada-os kuro kolonėlė ti-
kras Išsigelbėjimas, sakyčiau, 
tarpinis finišas – gali vandens 
ar kavos atsigerti, o greito 
maisto mėgėjai, kokį sumuš-
tinį suvalgyti gali – ne taip ir 
daug mūsų Kelyje pasitaiko 
kuro kolonėlių. Pagaliau ties 
Patamulšėliu imam posūkį į 
kairę ir Kelias nuveda į Tė-
viškės miškus, bei klonius. 
Margininkai eilinis pakau-
nės miestelis – kukli medinė 
bažnytėlė, dar prie Tarybų 
valdžios įtraukta į saugotinų 
architektūros paminklų są-
rašą, apie ką aiškiai parašyta 
lentoje ant bažnyčios sienos: 
„Lietuvos TSR architektū-
ros paminklas“ – tik raidės 
TSR taip negrabiai kalteliu 
numuštos. Toliau tekstas uni-
versalus, tinka visiems lai-
kams – „Paminklas saugomas 
valstybės“ ir visai nebesvar-
bu, kad viskas dar pakartota 
rusiškai. Čia ne iš biednumo 
pataupyta, čia iš durnumo 
palikta. O jau varpinės ar-
chitektūra? Stovi bažnyčios 
šventoriuj toks kiborgas 
transformeris ir, kaip tyčia, 
varpu dar paskambino, mums 
ramiai bepietaujant, net kąs-
nis burnoje užstrigo, vadina-
si, tikrai kiborgas -  gyvas ir 
akylai mus stebi. Reikia kuo 
skubiau tepti slides...

Pakuonis – miestelis, kaip 
miestelis, daug tokių ant Lie-
tuvos pribarstyta. Kažkada, 
matyt, buvęs galingo ir tur-
tingo sovietinio kolūkio cen-
tras. Iš ko sprendžiu? Ogi iš 
buvusio kultūrnamio, kuris 
dabar stovi toks nupešiotas ir 
niekam nereikalingas. Milži-

niškas geltonų plytų statinys, 
nepadarytų sarmatos ir pvz. 
Rokiškiui. Ne savo architek-
tūra, ne, bet savo kubatūra. 
Kokio reikėjo būti durnumo 
kolūkio pirmininkui ir rajo-
no architektui, kad tokiam 
kaime statytų, tokio dydžio 
pastatą? Pastatė, dūdų or-
kestras kultūrnamio atidary-
mo proga kokį maršą išpūtė, 
vietiniai saviveiklininkai, 
vietinei valdžiai ir kviesti-
niams svečiams „Kepurinę“ 
sušoko, gal net televizija 
buvo ir uždarė ant rytojaus – 
Nepriklausomybė atėjo, visi 
greitai skaičiuoti išmoko. 
Kai paklausiau vietinių pa-
kuoniškių apie tą pastatą, jie 
su pasididžiavimu raportavo: 
„jau nupirko šituos rūmus 
kažkas, tik dar neaišku kas 

čia bus“. Neišmuši iš žmo-
gaus pozityvo, turbūt visi 
paslapčia pagalvoja, apie 
„Naujuosius Vasiukus“ – at-
eis geras dėdė ir padarys čia 
Kažką. Tik užmiršta, kad di-
dysis kombinatorius Ostapas 
Suleimanovičius Benderis 
seniai miręs.

1,7 km iki Daukšiagirės 
dvaro – taip užrašyta kelio 
nuorodoje prie Pakuonio baž-
nyčios. Dvaras, kaip viščiu-
kas, jau iš tolo geltonuoja savo 
ryškiu rūbu. Prieinam arčiau, 
vartai uždaryti, kieme jokios 
gyvybės. Skambinu nurodytu 
telefonu poniai Nijolei. Atsi-
liepia malonus balsas: „ Jūs 
paėjėkit dar kelis žingsnius į 
priekį ir prie mėlynos tvoros 
sukit į kairę“. Tiksliai, iš kar-
to net nesimato, kad dvaras 

palei kelią aptvertas mėlyna 
skardine tvora. Tokia pačia, 
kokia „apsiuva“ pramonės 
pastatus, bet ir ten, dar pa-
renka spalvas kad derintųsi 
prie kitų pastatų ir neiškristų 
iš konteksto. Panašią nesą-
monę, tikrą beskonybės pa-
vyzdį mes turime ir Rokišky, 
kur geltona blėka „apsiūtas“ 
buvęs sovietinis univerma-
gas. Dabar valdomas žinomų 
mieste verslininkų, kažkada, 
tikriausiai, gavusių leidimą iš 
vietos valdžios. Jeigu būtum 
patriotas ir sirgtum už savo 
miesto įvaizdį, tai paskutines 
kelnes nusimautum, bet tokią 
blėką, kuri žaloja puošnų Ro-
kiškio senamiestį, vien kruvi-
nom rankom, be jokių įran-
kių nuplėštum. Lygiai ir čia 
– sugebėjo žmogus nusipirkti 

dvarą, nežinau kas viduj, bet 
iš išorės gražiai atrestauruoti, 
geltonai nusidažyti ir... apsi-
tvėrė mėlyna blėka – matyt 
babkės baigėsi. Dabar naujai 
iškeptas dvarininkas išvažia-
vo į Norvegiją, žuvies fabrike 
padirbėti, o gal į Daniją nu-
skrido, kur audines plaktuku 
galabija, ant normalios tvoros 
uždirbinėja...

Kitoj pusėj kelio „Dva-
ro bravoro menė“ taip va-
dinasi iš senų plytų naujai 
sumūrytas dvarelis. Puikiai, 
skoningai įrengta kaimo so-
dyba, skirta visokiems ba-
liukams ir šventėms. Ponia 
Nijolė, papasakojo, kad šei-
mos versle sukasi jau virš 
dešimt metų, pati su marčia 
gamina valgį, sūnus prižiūri 
aplinką, o anūkė barmenau-
ja. Neatsimušdavę klientų 
metus į priekį, tik dabar, dėl 
pandemijos, išgyvena ne ge-
riausius laikus. Visada su 
didžiausiu malonumu priima 
piligrimus, tik kad jų šiemet 
dar labai mažai vaikšto. Per-
nai nuo pavasario ir visą va-
sarą žymiai daugiau užsuk-
davo. Užsisakėm vakarienę, 
o už atskirą kainą gavom 
paragauti pačios Nijolė ga-
minto Pienių vyno. Na, kaip 
čia teisingiau išsireiškus: 
vyno gamyba yra menas, o 
vyndarys yra menininkas. 
Aš tik vieną tokį tikrą meni-
ninką pažįstu, tai Raimondas 
– „Roksalos“ vyninės bosas, 
kur prie Suvainiškio Taru-
čiuose vynuogyną turi. Pa-
siilgstu aš Raimondo vyno ir 
Obuolių, ir Aronijos, ir pui-
kiojo „Monikos“ vynuogių, 
bet labiausiai Juodųjų ser-
bentų pusiau saldaus – čia tai 
vynai! Nijolės Pienių vynas, 
tik vynelis, bet pasvajoti juk 
niekas nedraudžia...

Dvyliktas etapas: Pažaislio 
vienuolynas – Margininkai – 
Pakuonis – Daukšiagirė. Per 
durną galvą virš 30 km gavosi.

Keliaukime drauge prie jūrosKeliaukime drauge prie jūros
1. Vienos dienos kelionės į Jūrmalą tik 10 Eur/asm. (6-ta kelionė į Jūrmalą-

nemokamai).
2. Kelionės į Nidą (Su nakvyne Nidos Bangoje) liepos 9-10-11, liepos 16-17-

18, liepos 30-31 - rugpjūčio 1, rugpjūčio 27-28-29 dienomis. Kelionės kaina 
150 Eur/asm.

3. Kelionė į Ventspilį (su nakvyne) liepos 8-9-10-11, rugpjūčio 5-6-7-8. Ke-
lionės kaina 120 Eur.

4. Kelionė į Nidą (su nakvyne viloje Kąstytis) rugpjūčio 26-27-28-29 d. Ke-
lionės kaina 160 Eur/asm.

5. Dviejų dienų kelionės į Jūrmalą (su nakvyne). 
Registracija telefonu Tel.+37060830483, +37062084543Registracija telefonu Tel.+37060830483, +37062084543

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo vasarai. Galiu 
prižiūrėti vaikus, dirbti 
parduotuvėje, padavėja-barmene. 
Tinka įvairus pasiūlymai. 
Turiu A kategorijos vairuotojo 
pažymėjimąs. 20 metų.  
Tel. 8 621 62 362. Rokiškis

• Ieškau auklės darbo. Galėčiau 
prižiūrėti vaikus nuo 8 val. iki 16 
val. Galiu dirbti ir savaitgaliais . 
Tel. 8 683 30 327. Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Galiu atlikti 
aplinkos tvarkymo darbus. Siūlyti 
įvairius variantus.  
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• 25 metų mergina ieško darbo.  
Tel. 8 621 27 025. Rokiškis

• 42 metų moteris ieško darbo. 
Galiu ravėti daržą, sunešti malkas ir 
t.t. Tel. 8 602 21 055.  
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Ieškau žmogaus, galinčio atlikti 
vonios kambario remontą: lubos, 
sienos, grindys. Kaina 100 Eur.  

Tel. 8 692 86 337. Rokiškis
• Reikalingi meistrai namo vėtrines 
apkalti. Tel. 8 674 32 900. 

 Rokiškis
• Reikalingi darbininkai malkoms 
ruošti. Darbo pobūdis: malkų 

skaldymas, pjovimas, krovimas. 
Atlygis priklauso nuo atlikto darbo. 
Tel. 8 612 59 168. Rokiškis
• Reikalingas gaterininkas, rąstinių 
namų sukirtėjai, atlygis nuo 1000 
iki 2000 Eur. Tel. 8 677 11 832. 
Anykščiai

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Idealios būklės spausdintuvą 
Epson l1300. 4 spalvų, spausdina 
reklaminę medžiagą, CAD 
piešinius, brėžinius ir ataskaitas. 
Maksimalus formatas - A3. Labai 
mažai naudotas, praktiškai naujas. 
Likę nemažai rašalo, kurio užteks 
dar ilgam. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 666 76 777. Rokiškis
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• Idealios būklės nešiojamąjį 
kompiuterį Dell Inspiron 5593. 
CPU i5-1035G1 10 Th GenRAM, 
16GB SSD BC511 NVMe SK 
Hynix 512 GB. Dvi vaizdo plokštės 
Intel UHD Graphics ir NVIDIA 
GeForce MX230 2 GB GDDR5. 
Klaviatūra šviečianti su pirštų 
antspaudų skaitikliu. Kaina 480 
Eur. Tel. 8 623 01 229.  
Rokiškis
• Visiškai veikiantį Play Station 
komplektą: 2 pulteliai, visi laidai, 
žaidimai. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 616 81 206. Rokiškis
• Droną su kamera (du kartus 
naudotas). Du Xbox 360 su dviem 
pulteliais ir 28 žaidimais, tarp kurių 
Forza Horizon, GTA4 Call of Duty 
ir daug kitokių. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 626 29 774. Rokiškis
• Nešiojamąjį kompiuterį HP. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Xbox one su GTA V žaidimu. 
Mažai naudotas. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 694 58 705. Rokiškis

• Maitinimo bloką Max  galia 
850 W, yra šiek tiek defektų, bet 
naudotis netrukdo. Kainą šiek tiek 
galima paderinti. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 609 92 779. Rokiškis

PASLAUGOS

• 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
• Pjaunu trimeriu žolę. Aro kaina 

3,5 Eur. Tel. 8 686 22 897.  
Rokiškis
• Dujų balionų pristatymas į namus. 
Pastatų, butų šildymo įrengimas 
dujų balionais. Tel. 8 458 71040, 8 
652 84592. NEMOKAMA LINIJA 
tel. 8 800 08804. Tel. 8 458 71 040. 
Rokiškis

PAŽINTYS

PERKA
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• Išsinuomosiu žemę Rokiškio 

KB „Gardaitis“ Rokiškyje 
į darbuotojų komandą kviečiame 
MECHANIZATORIŲ.
Darbo pobūdis:
• laiku ir kokybiškai atlikti pavestus žemės ūkio 

darbus su šiuolaikine žemės ūkio technika;
• pagal poreikį arba nustatytą grafiką (slenkantis 

grafikas su naktinėmis pamainomis) atlikti žemės 
ūkio technikos remontą ir/ar aptarnavimus.

Įmonė siūlo: kompetenciją ir darbo kokybę ati-
tinkantį darbo užmokestį.

Telefonas pasiteirauti: +370 611 46035

Reikalingas 
KOMUNALINIO ŪKIO SPECIALISTAS 
Atlyginimas 800-900 Eur prieš mokesčius.
Prižiūrėti dujinius katilus ir vidaus dujų sistemas, 
šilumos ūkį, komunalinį ūkį pastatuose
Specialūs reikalavimai:
1. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą 
(inžinerijos, technologijų ar fizinių mokslų studijų 
krypčių)
2. Energetikos darbuotojo kvalifikacijos pažymė-
jimas arba atsakingo už šilumos ūkį kvalifikacijos 
pažymėjimas. Konsultuojame, palauktumėme, kol 
išsilaikytų.
Kreiptis tel. 8 687 86097, Kavoliškis

• Skubiai ieškau pirkti baltų 
silikatinių plytų. Reikalingas 
didelis kiekis. Tel. 8 658 82 824. Rokiškis

• Perkame įvairių markių 
automobilius, gali būti be TA ar 
su defektais. Tel. 8 670 69 390. 
Rokiškis
• Perku Audi A6 arba C4 2,5 l, TDI, 
85 kW starterį ir užvedimo spynelę 
arba visą automobilį (ardyti).  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis

KITA

• Prekybinį kioską. 2x5 m, 
apšiltintas, apsauginės žaliuzės, 
elektra. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 699 61 320. Rokiškis
• Gal kam reikia pjuvenų. Yra 1 t 
maišas. Švarios. Tel. 8 680 49 599. 
Rokiškis
• Paminkštintą Dormeo kilimą 
130×170 cm. Kaina 15 Eur.  

Tel. 8 675 33 768. Rokiškis
• Lauko ir vidaus tualetui porankį 
neįgaliems žmonėms. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 670 27 742. Rokiškis
• Vežame į namus iš sandėlio 
Rokiškyje: briketai nuo 120 Eur 
(mišrūs, beržas, uosis, ąžuolas); 
granulės 6 mm nuo 130 Eur.  
Tel. 8 646 01 050. Rokiškis
• Ramundas GM, kokybiškus, 
be priemaišų, medienos pjuvenų 
eko briketus RUF. Supakuota ant 
padėklo. Svoris 960 kg. Kaina 
1 padėklo 135 Eur. Atsiimti: 
Miškininkų 10, Rokiškis. Už 
papildomą mokestį galime 
pristatyti pirkėjui. Papildomas tel. 
861006480. Kaina 135 Eur.  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Orinį šautuvą. 4,5 mm. Nuo 18 
metų. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 647 27 902. Rokiškis
• Sauskelnes suaugusiems Tena, 
dydis L, didelis sugeriamumas.  
Tel. 8 698 26 187. Rokiškis
• Naują virtuvinę plautuvę Reginox 
Moscow OKG-a. Plieninė su 
ventiliu 52x18. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 698 31 695. Rokiškis
• Priekabą skaldytų juodalksnio 
malkų. Tel. 8 628 49 389. 
Rokiškis
• Verpimo ratelį. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius. 50 vnt. 
Vieneto kaina 0,70 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Metalinį seifą. Kaina 87 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Nugriauto namo supjautas 
kaladėmis malkas.  
Tel. 8 625 53 137. Rokiškis
• Šieną bei šiaudus ritiniais.  
Tel. 8 609 95 180. Rokiškis
• Skaldytas malkas, mišrus 
lapuotis. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 626 38 881. Rokiškis
• Naudotus akmens masės kapų 
bortelius  60x8x7. 8 vnt. Kaina 60 
Eur. Tel. 8 651 98 478.  
Rokiškis
• Lauko šviestuvą. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 686 97 344. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 20 a sklypą Jakšto g., Rokiškyje. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Erdvų 4 kambarių butą patogioje 
vietoje: arti mokyklos, darželiai, 
parduotuvės, medicinos klinika, 
autobusų stotis, turgus, baseinas. 
Nėra pereinamų kambarių, didelis 
balkonas, priklauso rūsys. Kieme 
vaikų žaidimo aikštelė.  
Tel. 8 655 04 628. Rokiškis
• Garažą mikrorajone, prie Norfos 
parduotuvės. Tel. 8 643 46 964. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą su patogumais 
5-ame aukšte. Liepų g., Juodupėje, 
Rokiškio raj. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 619 25 348. Rokiškis
•  2 kambarių butą  Prūdupės 
g., Juodupėje. Trečias aukštas 
iš keturių. Namas renovuotas, 
įmontuoti šilumos apskaitos 
davikliai. Kaina 11000 Eur.  
Tel. 8 604 18 595. Rokiškis
• 2 kambarių butą Dirbtuvių g. 
Obeliuose. 2016 m. renovuotas, 
1974 m. statytas namas. Aukštas 1 
iš 4. Bendrasis plotas 47,38 kv. m. 
Reikia remonto. Kaina 17000 Eur. 
Tel. 8 610 33 114. Rokiškis
• 1978 m. statytą gyvenamąjį 
namą su rūsiu, garažu, ūkiniu 
pastatu. Šildymas malkomis, 
atvestas vandentiekis, kanalizacijos 
sistema. Namo plotas 170 kv. m, 
gyvenamasis plotas 108 kv. m, 
rūsys su garažu 62 kv. m, ūkinis 
pastatas taip pat iš plytų, 99 kv. m. 
Šalia yra daug žemės.  
Tel. 8 620 95 702. Rokiškis

• 2 kambarių butą P. Širvio g. 
9. Penktas aukštas, 49,35 kv. m. 
Kambariai nepereinami. Butas 
šiltas, šviesus (langai į vakarus). Su 
buitine technika, baldais. Šalčiausiu 
mėnesiu šildymas iki 40 Eur. 2 
rūsiai. Arti mokyklos, parduotuvės. 
Kaina derinama. Kaina 30000 Eur. 
Tel. 8 687 55 242. Rokiškis
• Sodybą prie Šetekšnos upės, 
Panemunėlio sen., gražioje vietoje, 
prie pagrindinio kelio Rokiškis-
Panevėžys (18 km nuo Rokiškio).  
3,68 ha žemės, 36 a namų valdos. 
Ūkinis pastatas, klėtis, medinė 
pirtis, šulinys. Kaina 20000 Eur. 
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Sodą su nameliu Laukupio 
bendrijoje. Išsamesnė informacija 
telefonu. Tel. 8 620 70 057. 
Rokiškis
• Skardinį 3 metų garažą nusikelti, 
5x3 m, išsiardo dalimis. Kaina 500 
Eur. Tel. 8 674 22 216.  
Rokiškis
•  3 kambarių butą Kavoliškio 
k., Rokiškio raj. Bute atliktas 
remontas, šildomos grindys, 
nauja elektros instaliacija, nauja 
santechnika, dujinis katilas, 
stiklintas balkonas. Domintų 
keitimas į sodybą arba namą 
Rokiškyje ar aplink jį. 
Tel. 8 607 88 747. Rokiškis
• Erdvų (52,6 kv. m) ir itin gero 
išplanavimo 2 kambarių butą P. 
Širvio g., Rokiškyje (2 aukštas iš 
5). Butas parduodamas su baldais 
ir buitine technika bei rūsiu. Butas 
parduodamas be tarpininkų. Kaina 
28500 Eur. Tel. 8 652 28 069. 
Rokiškis
• 2 kambarių, 50 kv. m butą su 
visais baldais ir buitine technika, 
mikrorajone, Jaunystės g., pirmame 
aukšte. Butas tvarkingas (ne 
kampinis), galima gyventi iš karto. 
Kaina 36700 Eur.  
Tel. 8 646 74 986. Rokiškis
• Namą Kavoliškyje. 16 a sklypas, 
yra trifazė elektros instaliacija, 
įvestos miesto komunikacijos iki 
namo. Yra ūkinis pastatas. Namui 
reikia remonto. Kaina 12000 Eur. 
Tel. 8 625 67 021. Rokiškis
• 3 kambarių butą, 2 aukšte, 
Kavoliškyje. Atliktas remontas. 
Šildymas kietuoju kuru arba 
dujomis. Grindinis šildymas, 
plastikiniai langai, šarvo durys, 
įstiklintas balkonas. Kaina 36000 
Eur. Tel. 8 618 60 304.  
Rokiškis

NUOMA
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05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Daiktų istorijos
07:00 Išpažinimai
07:30 Snieguotos 
lenktynės
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
11:00 Beatos virtuvė
11:55 Mongolija. 
Kraštutinumų šalis
12:45 Vidurinių Rytų 
gamta
13:40 Komisaras 
Montalbanas. Kitame laido 
gale
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Žinios
18:00 Euromaxx
18:30 Vakaras su Edita
19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Mano daina

22:25 Tobuli melagiai
00:05 Migloje
01:30 Mongolija. Kraštutinumų 
šalis
02:20 Vidurinių Rytų 
gamta
03:15 Kelionių atvirukai
03:30 Komisaras Montalbanas. 
Kitame laido gale
05:15 Ponių rojus

05:40 Vieniši tėvai
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 Skaniai ir paprastai 
09:30 Maisto kelias 
10:30 Penkių žvaigždučių būstas 
11:00 Sveiki atvykę 
11:30 Laukinė Meksika 2
12:20 Kenoloto 

12:22 Laukinė Meksika 2
12:30 Daktaras Dolitlis 4. 
Prezidento šuo
14:15 Užkerėtoji
16:30 Olimpinės atrankos vyrų 
krepšinio turnyras. Pusfinalio 
rungtynės
17:20 Kenoloto 
17:22 Olimpinės atrankos vyrų 
krepšinio turnyras. Pusfinalio 
rungtynės
18:30 TV3 žinios
19:25 Eurojackpot
19:30 Olimpinės atrankos vyrų 
krepšinio turnyras. Pusfinalio 
rungtynės
21:30 Katvės karalienė
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Katvės karalienė
00:15 Šventoji žemė
02:25 Lojalioji 
04:45 Pasitikėjimas

06:35 Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai 
07:05 Bunikula 

07:30 Padūkėlių lenktynės 
07:55 Šaunusis Skūbis-Dū
08:25 Tomas ir Džeris 
08:55 Beprotiškos melodijos
09:25 Normas, lokys 
iš Šiaurės
11:15 Klik! Arba gyvenimas 
pagreitintai
13:25 Šokis hip-hopo ritmu 3
15:35 Robotas ir Frenkas
17:25 Žalia šviesa
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Smokingas
21:30 Laisvas smūgis
21:40 UEFA EURO 2020 futbolo 
čempionatas. Ketvirtfinalio 
rungtynės
00:00 Laisvas smūgis
00:30 Bernvakaris Australijoje 2
02:15 Aviatorius

06:00 Varom! 
07:30 Negyvenamose salose
 su Beru Grilsu 
08:30 Miško atspalviai

09:00 Sveikatos kodas
10:00 Kova už būvį 
11:10 Negyvenamose salose
 su Beru Grilsu 
12:20 Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos 
13:30 Ekstrasensų mūšis
15:40 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai. Revizija 
16:50 Spec. būrys. 
Išlieka stipriausi 
18:00 Laisvas smūgis
18:40 UEFA EURO 2020 futbolo 
čempionatas. Ketvirtfinalis. Čekija 
- Danija
21:00 Laisvas smūgis
21:30 Didvyrių būrys
23:35 Visa griaunantis
01:50 Kurskas

05:20 „Reali mistika“ 
06:00 „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 „Jonis” koncertas
20:00 Žinios
20:30 „Maža išpažintis”
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
00:00 „Pėdsakas“ 
02:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:35 „Jonis” koncertas.
04:20 Laikykitės ten
05:00 Gyvenimas
05:40 Vantos lapas
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06 06:00 Himnas
06:02 Bėgliai. Pabėgimas 
iš Taljanų. S. Smetonaitė
07:00 Dviračio žinios. 
Vasara
07:30 Meilė be pavadėlio
09:00 Labas rytas, Lietuva
11:00 Aš tikrai myliu 
Lietuvą
12:00 Valstybės vėliavų 
pakėlimo ceremonija. 
Lietuvos Respublikos 
Prezidento Gitano 
Nausėdos ir užsienio 
svečių kalbos. 
13:00 Valstybės diena. 
Šv. Mišios iš Vilniaus 
arkikatedros bazilikos. 
14:15 Folkšokas 2017. 
15:00 Dalinkimės istorija. 
Renginys Lietuvos 
Respublikos Prezidento 
rūmų kieme. 

17:00 Aš tikrai myliu Lietuvą
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Įdomiosios atostogos
19:30 Dviračio žinios
20:00 Tautiškos giesmės pakylėti. 
21:00 „Vardan tos Lietuvos 
vienybė težydi“. Tautiškos giesmės 
giedojimas Lietuvoje ir visame 
pasaulyje. 21:10 Panorama
21:45 Skrydis per Atlantą
23:20 Baltų gentys
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Įdomiosios atostogos
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Šventadienio mintys
02:30 Aš tikrai myliu Lietuvą 
03:00 Panorama 
03:30 Meilė be pavadėlio 
04:55 Gražiausios poetų dainos
05:15 Ponių rojus

06:00 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia 

06:25 Drakoniuko Riešutėlio 
nuotykiai. Atostogos džiunglėse 
07:50 Iš vabalų gyvenimo  
09:50 Heida  
12:05 Eragonas
12:20 Kenoloto
12:22 Eragonas 
14:20 Simpsonų filmas 
16:00 Alisa Veidrodžio karalystėje 
17:20 Kenoloto
17:22 Alisa Veidrodžio karalystėje  
18:30 TV3 žinios 
19:30  Tautiškos giesmės 
giedojimas
21:10 Karalius Artūras 
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Karalius Artūras 
23:45 Karaliaus vardu. 
Požemių pasaulio sakmė 
02:10 Naktinė pamaina
03:10 Havajai 5.0
04:10 Ekstrasensų mūšis

06:15 Šaunusis Skūbis-Dū 

06:40 Beprotiškos melodijos 
07:10 Princesė Gulbė. 
Karališki šnipų nuotykiai
08:40 Peliukas Stiuartas 
Litlis 2
10:05 Medžioklės sezonas 
atidarytas 3! 
11:45 Neįtikėtinos Lemoni Sniketo 
istorijos
13:55 Legenda apie Zoro
16:40 Piko valanda 3
18:30 Žinios 
19:30 Importinis jaunikis
21:30 Laisvas smūgis
21:40 UEFA EURO 2020 
futbolo čempionatas. 
Pusfinalis. Tiesioginė 
transliacija
00:00 Laisvas smūgis. 
Futbolo šou. 
00:20 Be šansų
02:45 Džiu-džitsu

06:50 Kova už būvį

09:05 Mažylis Tomis
11:00 Aeroplanas
12:50 Saulės cirkas. Visatos 
pakrašty
14:35 Fantomas įsisiautėja
16:40 Fantomas prieš Skotland 
Jardą
18:50 Karalius Drakonas 
21:00 Heraklis 
22:55 Tolyn į tamsą. Žvaigždžių 
kelias 
01:35 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai

05.30 Nauja diena
06.30 Kaimo akademija
07.00 Gyvenimas
08.00 „Paslaptys“
09.00 „Pėdsakas“ 
10.00 Lietuvos etnologiniai 
regionai. Dzūkija
11.30 Lietuvos etnologiniai 
regionai. Žemaitija
12.45 TV parduotuvė

13.00 Tūkstantmečio žinios
14.00 Lauros Remeikienės 
koncertas
15.00 Arvydo Vilčinsko koncertas
16.00 Reporteris
16.30 „Brangioji, aš 
perskambinsiu”
17.00 Livetos ir Petro Kazlauskų 
koncertas
18.00 Reporteris
18.30 Valstybės simboliai. 
20.00 Reporteris
20.30 „Gimę būti stipriais”
22.30 Reporteris
23.00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
23.30 „Jonio” koncertas
00.30 Gyvai. Vairas. 
01.30 Gyvai. Rondo. 02.20 Lauros 
Remeikienės koncertas
03.10 Arvydo Vilčinsko koncertas.
03.55 „4 kampai“
04.15 Mažos Mūsų Pergalės
04.25 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje“. Felicija Bortkevičienė
04.50 Gyvenimas
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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? 
12:00 Savaitė
13:00 Įdomiosios atostogos
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:20 Kaip atsiranda 
daiktai
16:45 Kalnų daktaras 
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Bėgliai. Tuneliu į 
laisvę. A. Žemaitis
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Dviračio žinios. 
Vasara

22:00 Babilonas Berlynas
22:50 Skyrybų vadovas draugėms
23:35 Įstatymas ir tvarka 
00:20 Kelionių atvirukai 
00:30 Išpažinimai
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Bėgliai. Tuneliu į laisvę. 
A. Žemaitis
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Daiktų istorijos
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema 
04:00 Įdomiosios atostogos
04:55 Kaip atsiranda daiktai
05:15 Ponių rojus

06:15 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia
06:40 Bailus voveriukas
07:05 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys
07:35 Maisto kelias
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 Meilė be sienų
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Atominė apokalipsė
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Atominė apokalipsė
23:55 Naktinė pamaina
00:55 Havajai 5.0
01:55 Pasitikėjimas

06:25 Balta - meilės spalva
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Kalnietis
11:00 Širdele mano
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius
15:30 Mano namai - 

mano likimas
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva
18:30 Žinios 
19:30 Stebuklas
20:30 Turtuolė varguolė 
21:30 Žinios
22:30 Džiu-džitsu
00:35 Strėlė
01:35 Jupiterė. Pabudimas 
03:35 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:20 CSI. Majamis
07:20 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Šuo
09:40 Pėdsaka
10:35 Iškvietimas 
11:30 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu 
12:35 CSI. Majamis
13:35 Mano virtuvė 
geriausia 
14:55 Šuo
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena

17:30 Mentalistas
18:30 Iškvietimas 
19:30 FTB
20:30 Pričiupom! 
21:00 Tolyn į tamsą. 
Žvaigždžių kelias
23:40 Mirtinas ginklas
00:40 Legendų biuras
01:50 Karo vilkai. 
Likvidatoriai VII
02:50 FTB

05.30 Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu
06.00 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2021"
06.30 Vantos lapas
07.00 „Netikėtas teisingumas“ 
08.00 Senjorų avilys. Mankšta
08.30 Inovacijų DNR
09.00 „24/7“
10.00 „Vieno nusikaltimo i
storija“ 
11.00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
12.00 TV parduotuvė

12.15 Mažos Mūsų Pergalės
12.30 Kaimo akademija
13.00 Nauja diena
14.00 „Teisingumo agentai“ 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
17.00 „Netikėtas teisingumas“ 
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19.30 Skonio reikalas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
22.30 Reporteris
23.00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu”
23.30 „Netikėtas teisingumas“ 
00.30 „Teisingumo agentai“ 
01.30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03.10 „Netikėtas teisingumas“
03.55 Kaimo akademija
04.15 Mažos Mūsų Pergalės
04.25 Partizanų keliais
04.50 „Reali mistika“
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4 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 Hanso Kristiano 
Anderseno pasakos
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Prie Gangos su Sue 
Perkins
12:30 Didieji Žemaičių 
Kalvarijos atlaidai. Šv. 
Mišias aukoja Apaštalinis 
nuncijus Lietuvai 
arkivyskupas Petar Rajič. 
Tiesioginė transliacija.
14:20 Įstabioji Indija

15:15 Kelionių atvirukai
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 Otilijos fon Faber-Kastel 
istorija 
23:25 Nakties paukščiai 
01:00 Tobuli melagiai 
02:40 Prie Gangos  
su Sue Perkins
03:35 Įstabioji Indija
04:30 Istorijos detektyvai
05:15 Ponių rojus

05:35 Havajai 5.0 
06:35 Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys 
07:00 Bakuganas. 

06:30 Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai 
07:00 Bunikula 
07:25 Padūkėlių lenktynės 
07:55 Šaunusis Skūbis-Dū 
08:20 Sniego karalienė 2
09:55 Šunų viešbutis
12:00 Mielas Diktatoriau
13:50 Žiedų valdovas. Dvi tvirtovės
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Transformeriai
22:20 Jupiterė. Pabudimas
00:45 Viskas prarasta
02:50 Bernvakaris Australijoje 2

06:00 Varom! 
07:00 Pričiupom! 
07:30 Galiūnų varžybos Lietuva – 
Latvija. Biržai
08:30 Tauro ragas
09:00 Baltijos komandinis 
galiūnų čempionatas. 

Radviliškis
10:00 Kova už būvį 
11:10 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu 
12:20 Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos 
13:35 Ekstrasensų mūšis 
15:50 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai. Revizija 
17:00 Spec. būrys. I
šlieka stipriausi 
18:10 Nusikaltimų tyrėjai 
19:30 Mirtinas ginklas 
20:30 Paskutinis laivas 
22:30 Legendų biuras 
23:45 Karo vilkai. 
Likvidatoriai VII 
00:50 Didvyrių būrys
02:45 Visa griaunantis

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 Arvydo Vilčinsko koncertas
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

Šarvų sąjunga
07:30 Keista šeimynėlė 
08:00 Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys 
08:30 Svajonių ūkis 
09:00 La Maistas. 
Vasara 
09:30 Snieguolė ir septyni 
nykštukai
11:15 Laukinė Meksika 
12:20 Kenoloto
12:22 Laukinė Meksika
12:30 Išdykėlis Danstonas
14:15 Dantukų fėja 
16:10 Kobra 11
17:20 Kenoloto 
17:22 Kobra 11 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Olimpinės atrankos vyrų 
krepšinio turnyras. Finalas
21:30 Mechanikas
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Mechanikas
23:25 Majamio katastrofa
01:15 Pavojingasis
03:15 8 jūrų laivyno būrys. Už 
priešo linijos
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SKELBIMAS APIE ŽEMĖS, SKIRTOS 
NAUJIEMS MIŠKAMS ĮVEISTI, PIRKIMĄ
Perkančiosios organizacijos rekvizitai: 
pavadinimas, kodas, pašto adresas, 
telefono numeriai, elektroninio pašto 
adresas

VĮ Valstybinių miškų urėdijos Rokiškio  regioninis 
padalinys, įmonės kodas 132340880, adresas: Sakališkio 
g.2, 42110 Rokiškis, tel. Nr.: 868668854, el.p:rokiskis@
vmu.lt.

Nekilnojamųjų daiktų paskirtis, 
pavadinimas ir pageidaujama 
nekilnojamųjų daiktų buvimo vieta, 
pirkimo būdas

Perkama žemė, skirta naujiems miškams įveisti. 
Pageidaujama žemės buvimo vieta: perkančiosios 
organizacijos administruojamoje teritorijoje – 
vienoje iš šių  Rokiškio; Kupiškio  savivaldybių 
kadastrinių vietovių: Aleksandravėles, Anapolio, 
Antanašės, Apaščios, Aukštakalnių, Bajorų, 
Čedasų, Didsodės, Duokiškio, Gerkonių, Gindvilių, 
Jūžintų, Kairelių, Kalvių, Kamajų, Kazliškio, 
Konstantinavos, Kriaunų, Laibgalių, Lailiūnų, 
Lašų, Lukštų, Moškėnų, Onuškio, Pakriaunių, 
Panemunėlio, Panemunio, Salų, Skemų, Sriubiškių, 
Steponių, Suvainiškio, Šetekšnų, Užubalių, 
Zarinkiškio, Žiobiškio, Adomynės, Alizavos, 
Antašavos, Aukštupėnų, Biliūnų, Byčių, Juodpėnų, 
Laičių, Lukonių, Naivių, Rudilių, Paketurių, Puznos 
miško, Salamiečio, Skapagirio miško, Skapiškio, 
Subačiaus, Subačiaus miško, Šepetos, Šimonių, 
Šimonių girios, Virbališkių, Žaidelių.Pirkimas 
vykdomas skelbiamų derybų būdu

Pasiūlymų ir nekilnojamųjų daiktų 
dokumentų pateikimo terminai 
(ne trumpiau kaip 25 dienos nuo 
skelbimo paskelbimo dienos)

Pasiūlymus su parduodamos žemės dokumentais 
galima teikti iki 2021-08-16.
Jei kandidato pasiūlymas ir parduodamos žemės 
dokumentai gaunami pasibaigus perkančiosios 
organizacijos skelbime nustatytam terminui, šie 
dokumentai grąžinami juos pateikusiam kandidatui, 
išskyrus atvejus, kai pasiūlymai pateikiami 
elektroninėmis priemonėmis.

Interneto adresas, kuriuo pasiekiami 
pirkimo dokumentai

VĮ Valstybinių miškų urėdijos interneto svetainėje www.
vivmu.lt skyriuje „Skelbimai“, „Žemės pirkimai“.

Kita svarbi informacija

rajone, aplink Obelius.  
Tel. 8 662 59 237. Rokiškis
• Noriu išsinuomoti 2 kambarių 
butą 1-ame ar 2-ame aukšte, 
Rokiškyje. Moku už metus iš karto. 
Tel. 8 686 03 989. Rokiškis
• Išsinuomočiau 1 kambario butą 
ilgam laikui. Tel. 8 623 18 058. 
Rokiškis
• Moteris, be žalingų įpročių ieško 
nuomai buto ar namo dalies. Darbo 
metu rašyti žinute. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 608 87 368. Rokiškis
• Jauna, dirbanti, tvarkinga šeima 
ieško išsinuomoti dalį namo arba 2 
kambarių butą. Skubiai.  
Tel. 8 624 26 663.  
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Prašau padovanoti neįgaliam 
(70 proc.) žmogui nešiojamąjį 
kompiuterį, 4G modemą.  
Tel. 8 683 69 630. Rokiškis
• Gal kas turi padovanoti spintą 
daugiavaikei mamai. Būtų gerai, 
kad galėtų atvežti į Jūžintus.  
Tel. 8 620 55 998. Rokiškis
• Prašau padovanoti nedidelį 
šuniuką. Tel. 8 623 43 539. 
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Vaikišką dviratuką. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 615 91 429. Rokiškis

• Naujus BESREY firminius 
vežimėlius, automobilines kėdutes. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 670 27 742. 
Rokiškis
• Medinę dėžę su dėžutėmis, 
žaislams susidėti. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 674 44 147. Rokiškis
• Vaikišką dviratį, tinkamas nuo 
4 iki 7 metų vaikui. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 682 38 705. Rokiškis
• Gražią vaikišką komodą. Yra 
defektų. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 674 44 147. Rokiškis
• Naudotą, geros būklės 
automobilinę kėdutę. Nuo 15 iki 32 
kg. Kaina 18 Eur.  
Tel. 8 682 38 705. Rokiškis
• Mothercare 2in1 vežimėlį 

transformerį. Pridedu nešyklę-
automobilinę kėdutę iki 13 kg. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 608 87 368. 
Rokiškis
• Manevringą ABC Design 
sportinuką.Visiškai gulima padėtis. 
Atsakau į sms. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 608 87 368. Rokiškis
• Mergaitės mylėtą bei saugotą 
dviratuką. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 625 84 198. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Gyvatvorės benzinines žirkles  
Jonsered. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 694 58 705. Rokiškis
• Traktoriuką - žoliapjovę Arden 
Fox, 13 hp, yra surinkimo krepšys. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Dviračio vežimą. Naudotas. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 647 32 700. 
Kupiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Dirbtinio marmuro plyteles. 32 
vnt., 30x30x5 cm.  
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
• 2,5 m ilgio bordiūrus. 3 vnt.  
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
• Skubiai naują kieto kuro katilą 
Kordi 16 kW. Tel. 8 609 88 296. 
Rokiškis
• Du šulinio dangčius, skersmuo 64 
cm, ir trys žiedus 62 cm. Kaina 12 
Eur. Tel. 8 610 49 507.  
Rokiškis
• Naudotą šiferį. Matmenys 
176x114, storis 5 mm.  4 Eur/vnt. 
Viso yra 7 lapai. Tel. 8 686 97 344. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• VW Passat B5. 1,9 l, TDI, 81 kW, 
nėra TA. Kaina 320 Eur.  
Tel. 8 687 86 901. Rokiškis
• Dviašį savadarbį tralą. Be 

dokumentų. Tel. 8 687 98 381. 
Rokiškis
• VW Fox. 2006 m., 1,2 l, 47 
kW, benzinas. TA iki 2023.06.23. 
Kėbulas gražus, viskas veikia. 
Apžiūrėti galima Taikos g. 18, 
Rokiškis. Tel. 8-677-67391. Kaina 
1000 Eur. Tel. 8 629 50 988. 
Rokiškis
• Sulankstomą dviratį paaugliams. 
Modelis Rambynas. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 603 46 070. Rokiškis
• Audi A6 sedaną. 1997 m., 1,9 l, 
81 kW. TA iki 2023.06. Yra kablys. 
Kaina 1050 Eur. Tel. 8 606 14 217. 
Rokiškis
• VW Passat. 1999 m., 1,9 l, 81 
kW. Dyzelis, TA iki 2023.01.14. 
Pakeistas pagrindinio diržo 
komplektas. Sutvarkyta važiuoklė. 
Veikia kondicionierius.  Apžiūrėti 
galima Taikos g. 18, Rokiškis Tel. 
8-677-67391. Kaina 750 Eur.  
Tel. 8 629 50 988. Rokiškis
• Naujus kalnų, MTB ir miesto 
dviračius 29, 28, 27,5, 26 colių 
ratais. Išrašome dokumentus 
kompensacijai už priduotą 
automobilį. Tel. 8 611 27 116. 
Rokiškis
• Audi A4. Galiu atsakyti į SMS. 
Kaina 550 Eur. Tel. 8 689 01 421. 
Rokiškis
• Vienos pavaros dviratį MARS 
ORIGINAL. Ratai 26 colių. 
Padangos beveik naujos. Kaina 55 
Eur. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• VW Touran 2004 m., 1,6 l, FSI, 
benzinas. Būklė gera. Sidabrinės 
spalvos. Tel. 8 683 06 559. 
Rokiškis
• Audi A6 C6 universalas, juodos 
spalvos. 2005 m., 2,7 l, TDI 132 
kW. Daug privalumų. Domina 
keitimas į visureigį.  
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Seat Leon mk1. Užsiveda ir 
važiuoja be problemų, borto 
kompiuteris, lieti ratlankiai, prieš 
savaitę pakeista sankaba, geras 
akumuliatorius, tepalai nevarva, 
minimaliai barška važiuoklė, 
parūdijęs kėbulas. SDK kodas yra. 
Kaina 550 Eur. Tel. 8 670 45 666. 
Rokiškis
• Moterišką dviratį, geros būklės, 
tvarkingas, labai lengvai minamas. 
Ratai 28 colių, septinių begių. 

Kaina 130 Eur. Tel. 8 682 38 705. 
Rokiškis
• VW Lupo. 1,4 l, TDI, 2002 m. 
Variklio defektas. Kaina 300 Eur. 
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis
• Motorolerį Yamaha. 49 tūrio 
varikliu, važiuojantis. Kaina 200 
Eur. Tel. 8 683 68 166.  
Rokiškis
• Kabrioletą Peugeot  206. DE 
registracija. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 694 58 705. Rokiškis
• 2002 m., Opel Zafira. 1,8 l, 92 
kW, benzinas-dujos, pilka. TA iki 
2021.11. Važiuoklė tvarkinga, yra 
menkų kėbulo defektų. Į žinutes 
neatsakinėju. Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 605 03 189. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• VW Golf 2 dalimis. 1,6 l, 44 kW, 
TD. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 695 68 560. Rokiškis
• 1 komplektą R16 padangų, 2 
komplektus R15. Tel. 8 618 05 923. 
Rokiškis
• VW T4 variklį. 2,5 l.  
Tel. 8 647 00 180. Rokiškis
• Yamaha Maxter motociklą 
dalimis. Be dokumentų. Variklis 
naujai perrinktas, pakeista degimo 
ritė, grupė 125CC.  Šiuo metu 
nevažiuoja, reikia babinos ir 
žvakės. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 693 82 170. Rokiškis
• Automobilių dalis: VW Passat, 
VW Golf, Ford Galaxy, VW  
Sharan, Reno Master.ir visų kitų 
automobilių dalis.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• VW Golf dalimis. 1,9 l, TD.  
Tel. 8 600 54 331. Zarasai
• Opel Astra dalimis. 1,7 l, TD, 
universalas, 1999 m.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Kuro purkštukus tinkančius 
Citroen-Jumper, Fiat-Ducato, 
Iveco-CityClass, Daily, Peugeot-
Boxer, Renault Trucks-Mascott 
2,8 l, dyzelinas 90-107 kW. Kodas 
0445120002. 5 restauruoti, pakeisti 
išpurškėjai. Kaina po 60 Eur. 1 
išplautas, tikrintas 40 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• BMW padangas su ratlankiais 
R16. Tinkamos sezonui. Kaina 60 
Eur. Tel. 8 692 67 770.  
Rokiškis
• VW Golf 4. 85 kW (pilnas 
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Liepos 2-oji, 
penktadienis, 

27 savaitė
Iki Naujųjų liko 182 dienos

Saulė teka 4.46 val., 
leidžiasi 21.59 val. 

Dienos ilgumas 17.13 val. 
Mėnulis – delčia.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Gantautė, Jotvingas, Jotvingė, 
Jotvingis, Marijona, Marijonas, 

Martinjonas, Napoleonas.
Rytoj:  Abdonas, Anatolijus, 

Heliodoras, Liaudbaras, 
Liaudmantas, Liaudmantė, 

Liaudmina, Liaudminas, 
Liaudminė, Rytė, Rytis, Tomas, 

Vaidilas, Vaidilė.
Poryt: Berta, Birutė, Gedenė, 
Gedenis, Gedgailas, Gedgailė, 

Malvina, Skalvis, Teodora, 
Teodoras, Ulrika, Ulrikas.

Dienos citata
„Kas yra visur, to niekur nėra" 

(Seneka).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

622 m. pranašas Muhame-
das kartu su pirmąja musulmonų 
bendruomene persikėlė iš Mekos 
į Mediną. Ši diena - musulmonų 
kalendoriaus atskaitos taškas, 
šiandien viso pasaulio musulmo-
nai švenčia „hidžrą“.

1819 m. Didžiojoje Britanijo-
je priimtas "Gamyklų įstatymas", 
draudžiantis vaikams iki devy-
nerių metų dirbti tekstilės fabri-
kuose, o paaugliams iki 16 metų 
leidžiantis dirbti ne ilgiau kaip 12 
valandų per dieną.

1853 m. rusų kariuomenė 
persikėlė per Pruto upę ir įsiveržė 
į Turkiją - prasidėjo Krymo karas.

1900 m. Vokietijoje į orą paki-
lo pirmasis grafo Ferdinando fon 
Cepelino orlaivis.

1940 m. vokiečių povande-
ninis laivas torpedavo lainerį 
"Arandora Star", kuriuo į Kanadą 
buvo gabenami kaliniai vokiečiai 
ir italai. Daugiau kaip 750 kalinių 
ir įgula paskendo.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1639 m. pradėti švęsti Žemaičių 
Kalvarijos Švenčiausios Mergelės Ma-
rijos apsilankymo atlaidai.

1937 m. žinomų muzikų ir visuo-
menės veikėjų komisija priėmė Vy-
tauto Didžiojo Karo muziejaus bokšto 
karilioną.

1940 m. iš Lietuvos kariuomenės 
atleisti karo kapelionai.

1947 m. Londone įkurta Didžio-
sios Britanijos Lietuvių sąjunga..

Post scriptum
Gero daikto daug nereikia.

Greitas kondensuoto pieno pyragas su uogomis
Ingredientai:
• 400 gramų saldinto kondensuoto 
pieno
• 200 gramų miltų
• 3 kiaušiniai
• 100 gramų sviesto (minkšto, kam-
bario temperatūros)
• 300 gramų uogų (braškių, bet 
tinka ir kitokios)
• 1 šaukštelis vanilinio cukraus
• 1 šaukštelis kepimo miltelių
• žiupsnelis druskos
• šiek tiek cukraus pudros
 

Gaminimas:
Minkštą kambario temperatūros sviestą elektriniu plakikliu gerai išsukti su vaniliniu cukrumi ir 
druska iki purumo. Toliau plakant pamažu supilti kondensuotą pieną. Galiausiai po vieną įmušti 
kiaušinius, gerai išplakant po kiekvieno. Į šią masę per kelis kartus suberti miltus, sumaišytus su 
kepimo milteliais, vis šaukštu arba mentele išmaišant, jog neliktų sausų miltų. Tešla turėtų būti 
daugmaž grietinės tirštumo. Galima supjaustytas uogas įmaišyti ir tiesiai į tešlą ir tada viską supilti 
į kepimo popieriumi išklotą formą (naudojau 24 cm skersmens), bet šįkart aš pirma supyliau tešlą, 
o tada perpus perpjautas braškes išdėliojau ant viršaus, kad būtų gražiau. Pyragą kepti iki 180 C 
laipsnių įkaitintos orkaitės viduryje (kaitinimo režimu viršus+apačia be vėjelio) apie 40-45 minutes. 
Ar iškepęs, patikrinti mediniu pagaliuku - jei įsmegus į storiausią pyrago vietą ištraukiate neapsivė-
lusį tešla, vadinasi iškepė, o jei ne - pakepkite dar 5 minutes. Iškepusiam pyragui leiskite šiek tiek 
atvėsti ir sutvirtėti formoje, o tada galima skanauti. Patiekiant galima pabarstyti cukraus pudra. Jei 
uogas naudosite šaldytas, jas pirmiausiai atitirpinkite ir nupilkite susidariusį skystį.

LAISVALAIKIUI

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

variklis). Tel. 8 645 60 405. 
Rokiškis
• Audi A6 C6 dalis: priekinį 
dangtį, kairįjį sparną (minimaliai 
defektuoti) ir priekinį bamperį.  
Tel. 8 646 91 360. Rokiškis
• Ratlankius R15. Tinka Audi A4, 
VW Passat B5. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 622 73 446. Rokiškis
• VAZ 2101 dalimis.  
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• VW Golf 4 variklį. 66 kW, 1,6 
l. Išsamesnė informacija telefonu. 
Tel. 8 607 07 842. Rokiškis
• VW Passat B5 dalimis. 1,9 l, 96 
kW, 85 kW, 81 kW. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Padangas žemės ūkio technikai 
– traktoriams, padargams, 
traktorinėms priekaboms. Taip pat 
galime pasiūlyti padangų kameras, 
ratlankius, dublius. Asortimente 
turime padangas iš gamintojų 
Europoje, Rusijoje bei Azijos 
šalyse. Pristatome visoje Lietuvoje. 
Tel. 8 687 51 365. Rokiškis
• Audi A6 C5 dalimis.  2.5 l, 
TDI, 110 kW, quottro. 6 bėgių 
dėžė. Universalas. Variklis geras, 
užsiveda. Kaina 111 Eur.  
Tel. 8 606 74 172. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Žemės ūkio techniką.  
Tel. 8 628 56 657. Rokiškis
• MTZ-52 turbo traktorių. 
Eksportinis, geros techninės būklės. 
Naujos galinės padangos, nauja 

turbina, starteris. Kaina 3150 Eur. 
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• Prancūzijoje pagamintą 
frontalinį krautuvą MTZ traktoriui. 
Stiprios konstrukcijos, greitai 
sumontuojamas. Galima išbandyti 
kartu su MTZ 50-52 traktoriumi. 
Kaina 1150 Eur. Tel. 8 641 57 036. 
Rokiškis
• Mažesnį kultivatorių už 150 
Eur. Didesnį kultivatorių už 200 
Eur. Bulvių kasamąją už 150 Eur. 
Traktoriaus priekabą už 200 Eur. 
Tel. 8 654 04 517.  
Rokiškis
• 2015 m., kultivatorių Caro 
u600/4. 3,2 m, su volais priekyje ir 
gale. Traktorius reikalingas 80 AG. 
Kaina 1800 Eur. Tel. 8 674 22 216. 
Rokiškis
• 2015 m. profesionalų žolės 
smulkintuvą TIGRE 300. Naujo 
kaina 7000 Eur. Yra galimybė 
išmėginti vietoje. Kaina 3600 Eur. 
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• Vilkiko liftą, dedamas po apačia. 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 647 32 700. 
Kupiškis

• Juostinį transporterį. Ilgis 3,50 
m, 40 cm. pločio, variklis su 
reduktoriumi yra pačiame vole. 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 647 32 700. 
Kupiškis
• Autokaro keltuvą, nėra šakių. 
Ilgai stovėjęs. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis

• Grėblį Dobilas 3. Kaina 650 Eur. 
Tel. 8 622 66 743.  
Rokiškis
• Sk 5 Niva dalimis.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Forschtrit 514 kombaino diržus. 
Tel. 8 638 92 946.  
Rokiškis

Ieškokite prekybos 
centruose!

Liepos 2–9 d. vyks pirmoji 
„Lietuvos dvarų vasaros mokykla“

„Lietuvos dvarų vasaros 
mokykla“ – tai Lietuvos 
dailės istorikų draugijos 
kartu su Vilniaus dailės 
akademijos Panemunės pi-
limi organizuojami vienos 
savaitės intensyvūs kursai 
jauniesiems paveldo specia-
listams. Šių mokymų tikslas 
yra kelti su dvarų paveldu 
dirbančiųjų kvalifikaciją, 
skatinti dialogą tarp tyrėjo 
ir objekto savininko bei teo-
rines žinias pritaikyti prak-
tikoje.

Lietuvos dvarų paveldas 
– daugialypis, problemiškas. 
Margos bajorijos (lietuvių, 
rusėnų, rusų, lenkų, prancū-
zų, totorių, Baltijos vokiečių 
ar vengrų kilmės asmenų) 
valdyti dvarai įveikė daugybę 
istorinių slenksčių, buvo vei-
kiami kintančių ekonominių, 
socialinių, kultūrinių, politi-
nių krašto gyvenimo aplinky-
bių. Tai objektas, kuriam tinka 
Bendrojo paveldo apibrėži-
mas (angl. Shared Heritage), 
kadangi jame susikerta daugy-
bė skirtingų kultūrinių patir-
čių. Ši ypatybė – privalumas 
ir iššūkis. Kaip interpretuoti 
ir įveiklinti tokį paveldą, kai 
pasakojimo pjūvių begalė, is-
torijos ne visuomet patogios, 
o teorija nuo praktikos neretai 
tebėra labai toli? Į šiuos klau-
simus bus bandoma atsakyti 
kursų metu.

„Lietuvos dvarų vasaros 
mokyklos“ programa išties 
intensyvi. Per savaitę 15 stu-
dentų su nuolat lydinčiais 

dėstytojais aplankys 12 dva-
rų ir išklausys net 20 paskai-
tų lietuvių ir anglų kalbomis. 
Visos paskaitos, nakvynės ir 
laisvalaikis numatytas dvarų 
paveldo objektuose ar netoli 
jų. Į 2021-ųjų metų progra-
mą įtraukti Aristavėlės, Čio-
biškio, Gačionių, Paežerių 
(Vilkaviškio), Panemunės, 
Raudondvario, Rokiškio, Sie-
sikų, Staškūniškio, Užutrakio, 
Zyplių dvarai bei Pažaislio 
vienuolynas.

„Lietuvos dvarų vasaros 
mokyklos“ programą sudaro 
trys dalys, t. y. teorinės pas-
kaitos, praktiniai užsiėmimai 
ir neformalioji patirtis. Pas-
kaitų metu su dvarų paveldu 
dirbantys istorikai, dailėty-
rininkai, architektūrologai ir 
komunikacijos specialistai da-
linsis žiniomis apie Lietuvos 
bajorijos gyvenimo būdą, dva-
rų architektūrą, meno kolekci-
jas ir tokių objektų pritaikymo 
galimybes šiandien. Dalyviai 
taip pat bus supažindinami 
su kitose šalyse veikiančio-
mis paveldo interpretavimo 
ir komunikavimo strategijo-
mis. Gerąsias užsienio patirtis 
pristatys JAV, Nyderlandų, 
Šveicarijos ir Vengrijos spe-
cialistai. Itin svarbia progra-
mos dalimi organizatoriai 
laiko galimybę pabendrauti su 
dvarų valdytojais – dvaruose 
veikiančių kultūros įstaigų, 
restoranų vadovais bei bajori-
jos atstovais. Simboliška, kad 
kursų pradžia taps vakarie-
nė Gačionių dvare su baronu 
Piotru Rozenu, kurio šeimai 

dvaras priklauso jau apie 300 
metų.

Liepos 3 d. „Lietuvos dva-
rų vasaros mokykla“ įsikurs 
Rokiškio dvare, kur pakvies 
ne tik projekto dalyvius, bet 
ir visus besidominčius dvarų 
kultūros istorija į viešas pas-
kaitas: 9.15–10.00 val. „Dva-
ro samprata ir vieta istorinia-
me kraštovaizdyje“, dr. Dalė 
Puodžiukienė, Valstybinės 
kultūros paveldo komisija; 
10.00–10.45 val. „Rokiškio 
dvaro sodybos raida“, Indrė 
Kačinskaitė, Kultūros paveldo 
centras.

„Lietuvos dvarų vasaros 
mokykla“ – ne tik specialistų 
ugdymas ir bendradarbiavi-
mo galimybės. Projektas kelia 
kultūros paveldo ir jo specia-
listų prestižą visuomenėje bei 
įgyvendina vieną svarbiausių 
Lietuvos dailės istorikų drau-
gijos misiją – profesionalius 
tyrimus panaudoti plačiosios 
visuomenės švietimui. Tiki-
mąsi, kad pirmasis bandymas 
bus sėkmingas ir projektas 
taps ne tik tęstiniu, bet ir tarp-
tautiniu.

Projekto partneriai: Vil-
niaus dailės akademija, Ro-
kiškio krašto muziejus, Lietu-
vos liaudies buities muziejus, 
Trakų istorinis nacionalinis 
parkas, Pažaislio vienuolyno 
svetingumo centras „Monte 
Pacis“, Čiobiškio dvaras, Sie-
sikų pilis, Panemunės pilis.

Projektą remia Lietuvos 
kultūros taryba.

Rokiškio krašto
muziejaus inform.
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Liepos 2 d. Naktį 17

Dieną 27
R, 
5-10 m/s

Liepos 3 d. Naktį 17
Dieną 27

R,
4-9 m/s

Liepos 4 d. Naktį 17
Dieną 27

PR,
4-9 m/s

Liepos 5 d. Naktį 17
Dieną 28

PR,
4-9 m/s

Orų prognozė liepos 2-5 d.

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

atminimo. 
Nuoširdžiai užjaučiame Vytautą Mažeikį 

dėl brolio Algio staigios mirties. 
Bendradarbiai

Nebeliko žmonių skaičiaus ribojimų, kaukių reikės rečiau
Pasibaigus karantinui, 

atsisakoma žmonių skai-
čiaus ar ploto ribojimų 
bendraujant, parduotuvė-
se, teikiant paslaugas, kau-
kių reikės tik kai kuriose 
uždarose viešose erdvėse, 
pranešė Sveikatos apsaugos 
ministerija.

Taip pat atšaukiamas nuo-
tolinis darbas, be išimčių lei-
džiamas kontaktinis ugdymas.

Pasak SAM, kaukės nuo 
liepos 1-osios vis dar bus 
privalomos viešose uždaro-
se erdvėse, įskaitant preky-
bos centrus, taip pat ir viešąjį 
transportą, darboviečių ben-
dro naudojimo patalpose ar 
susirinkimuose. Kaukių nerei-
kės sportuojant ar teikiant pas-
laugas, kai jos negalimos bū-
nant su kauke, taip pat būnant 
viešose atvirose erdvėse. Iki 
šiol kaukių reikėjo ir viešose 

uždarose, ir atvirose erdvėse, 
išskyrus tam tikras išimtis. 

Pasibaigus karantinui, mai-
tinimo paslaugos visiems gy-
ventojams gali būti teikiamos 
tiek lauke, tiek viduje – iki 
šiol viduje buvo aptarnaujami 
tik turintieji galimybių pasą. 
Taip pat be apribojimų galės 
veikti ir įvairios pramogų vie-
tos.

Nebebus ribojamas dalyvių 
skaičius renginiuose atviro-
je erdvėje, tačiau renginiai, 
organizuojami žiūrovams be 
galimybių paso tiek viduje, 
tiek lauke, galės vykti tik da-
lyviams ar žiūrovams sėdint.

Uždarose erdvėse vykstan-
čiuose renginiuose be Galimy-
bių paso galimas 75 proc. už-
pildymas – iki šiol tai galiojo 
uždarose erdvėse ir turintiems 
galimybių pasą. Taip pat bus 
galima teikti maitinimo pas-
laugas tam skirtose vietose.

Numatyta, kad galės veik-
ti visos viešojo maitinimo 
įstaigos, restoranai, kavinės, 
barai, taip pat ir naktiniai klu-
bai ar kitos pasilinksminimo, 
lošimo ir lažybų vietos, jos 
turės užtikrinti reikalavimus 
dėl saugaus atstumo ir kitus 
bendrus saugos reikalavimus. 
Ribojimų neliks ir pirtyse, ba-
seinuose.

Vaikų vasaros stovyklose 
su galimybių pasu asmenų 
skaičius neribojamas, kitais 
atvejais galimos 30 asmenų 
grupės.

Galima įprastai lankyti nu-
teistuosius, pacientus gydymo 
įstaigose su šių įstaigų leidi-
mu.

Vyriausybei atšaukus ka-
rantiną, nuo ketvirtadienio 
visi apribojimai bus taikomi 
pagal ekstremaliosios situaci-
jos valdymo priemones.

BNS inform.

AUGALAI

• Pelargonijas. Tel. 8 607 18 218. 
Rokiškis
• Miežius, kviečius, avižas, žirnius, 
kukurūzus, įvairius miltus. Atvežu . 
Tel. 8 682 36 692. Rokiškis

BALDAI

• Patikrintus pripučiamus čiužinius 
(pripūtimas, išleidimas - elektra). 
100-200 cm, aukštis 40 cm, 15 Eur. 
140-200 cm, aukštis 40 cm, 20 Eur. 
Tel. 8 670 27 742. Rokiškis
• Kaitlentei ir orkaitei spintelę. 

Pirkta nauja prieš mėnesį, 
nesiderina prie virtuvinio 
komplekto. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 675 33 768. Rokiškis
• Elektrinę funkcinę lovą su 
čiužiniu, specialiu užvalkalu 
čiužiniui. Mažai naudota, geros 
būklės. Čiužinio kaina 60 Eur. 
Kaina 270 Eur. Tel. 8 620 53 656. 
Rokiškis
• Rūbų kabyklą. Tinka vaikų ir 
suaugusių rūbams kabinti. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 674 44 147.  
Rokiškis
• Naudotą rašomą stalą. Stalas 
buvo darytas pagal užsakymą. Su 
4 stalčiais. Yra defektų. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 674 44 147.  
Rokiškis
• Geros būklės, mažai naudotą, 
jaunuolio kambario baldų 
komplektą. Kaina 150 Eur.  

Tel. 8 698 02 601. Rokiškis
• Minkštą dalį už 160  Eur. 
Nenaujas kampas, bet mažai 
naudotas. Stalelis 30 Eur. Lova 80 
Eur (yra nedidelis defektas).  
Tel. 8 625 34 274. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Naują Bosch trintuvų rinkinį. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 675 33 768. 
Rokiškis

• Tarkavimo mašiną. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 646 49 930. Rokiškis
• Naują su Hefa filtrais vėsintuvą-
drėkintuvą. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 670 27 742. Rokiškis
• Naują, didelę Barbecue kepsninę: 
termometras, oro padavimo 
reguliatorius, peleninė. Kaina 45 
Eur. Tel. 8 670 27 742.  
Rokiškis
• Naują elektrinę viryklę. 
Keramikinis paviršius. Kaina 280 

Eur. Tel. 8 643 33 201.  
Rokiškis
• Veikiantį šaldytuvą Snaigė. Šiek 
tiek pabraižytas. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 630 49 922. Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną ČAIKA 
134. Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Įvairias kolonėles: S-90, S-70, 
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ANEKDOTAI
Sausakimšame troleibuse 

stovi mergina trumpu sijonėliu. 
Šalia jos sėdi kunigas, vilkintis 
sutaną. Staiga troleibusas 
sustoja, mergina neišsilaiko ir 
atsisėda ant kunigo kelių.

Mergina:
– Oho!
Kunigas:
– Ne oho, o klebonijos 

raktas...
***
Važiuoja indėnų vadas 

automobiliu per Nevadą, 
netikėtai kažkas nutinka 
varikliui O pinigų mažai turi, 
remontui neužteks. Vadas 
nueina į kelkraštį, prisirenka 
šakelių, uždega didelį laužą 
ir signalizuoja pagal indėnų 
paprotį:

– Atsiųskit kas nors 500 
dolerių.

Jo gentainiai, esantys už 
kokių 50 kilometrų, pamatė šį 
pranešimą, irgi įkuria laužą, 
signalizuoja dūmais:

– Kam tau pinigai, vade?
O tuo metu netoliese 

esančiame poligone prasideda 
atominės bombos antžeminis 
bandymas – į dangų pakyla 
dideliausias grybas. Iš gentainių 
pusės tučtuojau ateina signalas:

– Gerai gerai, tuoj atsiųsim, 
ką, jau paklausti negalima..?

***
– Kapitone, ko jūs toks 

liūdnas? 
– Laimėjau loterijoje 

pagrindinį prizą...
– Tai džiaugtis reikia!
– Ai, geriau būčiau 2 ar 3 

vietą laimėjęs, pinigais.. 
– O tai koks jūsų prizas? 
– Kruizas, mūsų laivu...
***
Skambina žmona vyrui:
– Ką veiki, brangusis?
– Geriu arbatą su melisa.
– Tai ir gyvenk su ta 

bjaurybe!
***
Močiutė stotelėje įlipa į 

autobusą. Vairuotojas perspėja:
- Bilietas, kurį man rodote, 

yra vaikams, miela ponia.
Į tai ši niūriai atsako:
- Dabar suprantate, kiek 

Vyrukas pas meilužę namie, 
o čia - skambutis į duris. Vyras 
jos grįžta... Meilužis šoka per 
balkoną ir už tureklų laikosi. 
Gyventi tai norisi... Rytas, 
kiemsargis šluoja gatvę, prieina 
prie kabančio ir klausia:

– Ei, tu šoksi ar kaip?
– Neee, dar nešoksiu...
– Gerai, kaip nori, tik prašau 

patrauk kojas, man šluot reikia.
***
Į psichiatro kabinetą įeina 

geru kostiumu apsivilkęs 
vyriškis, ant ausų kabo 
makaronai, ant švarko - miltų 
ir plaktų kiaušinių pėdsakai, o 
ant galvos - puodas.

– Taip, - sako psichiatras, 
įdėmiai žiūrėdamas į 
pacientą. - Ir kas gi mums 
neduoda ramybės?

– Šiuo metu, - mandagiai 

***
Vyras mirdamas paliko 

žmonai 20 tūkstančių eurų. Po 
laidotuvių žmona pasakojo savo 
draugei, kad ji visiškai nebeturi 
pinigų. Bet draugė paklausė: 
Kaip tu gali neturėti pinigų. 
Juk sakei, kad vyras paliko 20 
tūkst.“ Ji atsakė: „Išleidau 5 
tūkstančius laidotuvėms, ir 15 
tūkstančių paminklo akmeniui.“ 
Draugė nusistebėjo: „Tiek daug 
kainavo paminklinis akmuo! 
Kokio dydžio jis buvo?“ Ji 
parodė savo žiedą ant piršto ir 
pasakė: „Tai 3,5 karato dydžio 
brangakmenis.“

***
Moteris, kuriai buvo virš 

80 metų, išėjusi iš prekybos 
centro, priėjo prie savo 
automobilio ir pastebėjo, kad 
jo durelės buvo užsirakinę, 
o rakteliai liko jo viduje. Ji 
pradėjo melstis: „Dieve, padėk 
man atrakinti automobilį. 
Atsiųsk man pagalbą“. Po kelių 
sekundžių šalia jos sustojo kitas 
automobilis, iš kurio išlipo 
labai pikto veido vyras. Jis 
per kelias sekundes atrakino 
jos automobilį. Ji apkabino 
jį ir sakė: „Dieve, dėkoju, 
kad man siuntei šį labai gerą 
žmogų“. Vyras atsakė: „Aš 
šiandien išėjau iš kalėjimo už 
automobilių vagystes“. Ji dar 
kartą jį apkabino: „Dieve, ačiū, 
kad man siuntei ne bet ką, bet 
profesionalą“.

***
Sausio pirmoji. 

Parduotuvėje:
– Sakykite, duona pas jus 

šviežia?
– Ne, pernykštė.
***
Teisėjas:
– Kodėl šovėte į tą žmogų?
– Pagalvojau, kad tai 

briedis.
– Ir kada supratote, kad yra 

atvirkščiai?
– Kada briedis pradėjo 

atsišaudyt.
***
Kartą labai išsigandęs strutis 

užmušė kurmį!
***

laiko aš laukiau autobuso!
***
Sraigė perspėja savo 

vaiką: „Prašau neiti į gatvę, 
po keturių valandų ja važiuos 
maršrutinis autobusas…“

***
Tėvas kaltina sūnų iš jo 

piniginės paėmus pinigų. 
Žmona puola ginti vaiko: 

– Iš kur tai ištraukei? Juk 
tai galėjau būti ir aš. 

– Ne, tu negalėjai. 
Piniginėje liko 30 eurų.

***
Po Onytės langu žaidžia 

vaikai. Staiga Petriukas 
sušunka:

– Onute, tu man reikalinga 
kaip moteris!

– Ką?! – pro langą iškiša 
galvą jos mama.

– Na, suprantat, mano 
kamuolys įriedėjo į moterų 
tualetą...

***
– Koks bus vaiko vardas? – 

klausia kunigas per krikštynas.
 – Marija Elena Ona, – 

atsako tėvas. 
Kunigas šnabžda 

patarnautojui: 
– Paruošk daugiau 

vandens.
***
Energija – tai tas dalykas, 

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

***
Nori ugdyti valią? 

Pabandyk suvalgyti tik vieną 
saulėgrąžą.

***
Škotų veterinaras, 

darydamas aviai dirbtinį 
kvėpavimą, dar kartą išrado 
dūdmaišį.

***
– Noriu šokti su parašiutu.
– Labai drąsus noras. Kaip 

žmogui, kuris išsisuko koją, 
perlipęs per katiną.

***
Merfio dėsnis 

buhalteriams: jei balansas 
nesusiveda, reiškia, įvėlėte 
klaidą. Jei susiveda, reiškia, 
kad ten dvi klaidos.

atsako vyras, - mane labiausiai 
jaudina žmonos dvasinė būklė.

***
– Ei, mergaite, jūs tikriausiai 

čia laukiate princo ant balto 
žirgo?

– Laukiu.
– Tai aš jau čia!
– O kur princą palikot?
***
Dvi musės ropinėja po vyro 

plikę. Viena sako:
– Atsimeni, kai anksčiau 

mes čia žaidėme slėpynių...
***
Vienas keleivis oro uoste 

registravo savo bilietą ir 
lagaminus skrydžiui. Priėjęs 
prie darbuotojos jis pyko, šaukė, 
kaltino ją, įžeidinėjo ją. O ji 
ramiai sau darbavosi toliau. 
Ji šypsojosi, su juo švelniai 
kalbėjo ir pagarbiai jį aptarnavo. 

Atrodė, kad ji visiškai nepyksta. 
Kai jis pasitraukė, kitas vyras 
priėjo prie tos darbuotojos 
registracijai. Jis jos klausė: 

– Žaviuosi jūsų kantrybe 
ir ramybe, nes mačiau, kaip 
elgėsi tas vyras. Jūs labai stiprus 
ir ramus žmogus. Kaip jūs 
galėjote jam tiek daug gerumo 
parodyti?

Ji toliau šypsojosi ir jam 
atsakė: 

– Tai nebuvo sunku. Dabar 
jis keliauja į Angliją, o jo 
lagaminai keliauja į Japoniją.

***
Karantino metu buvo 

nuspręsta, kad laiškininkai 
dirbs iš namų. Jie pasiims visus 
laiškus, parsineš į namus, visus 
juos atidžiai perskaitys. Jei kas 
nors bus juose svarbaus, jie 
būtinai paskambins adresatui.

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

S-50BL, S-30B, Amfiton.  
Tel. 8 693 04 817. Rokiškis
• Naudotą, 5.1 garso sistemą 
Microlab X15. Galia - 170W RMS 
(16Wx5+90W). Dažnių diapazonas: 
20Hz ~ 20KHz. Garsiakalbiai: 
8 colių + 4 x 2.5 colių. Dviejų 

kolonėlių laido defektas, galima 
susitvarkyti. Kaina 20 Eur. 
• Tel. 8 624 75 758. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Kaimiškai augintų mėsinių 

broilerių skerdieną. Galime atvežti. 
Tel. 8 625 50 844.  
Rokiškis
• Žirnelius. Tel. 8 698 23 123. 

Rokiškis
• Šviežią, jaunų avelių mėsą.  
Tel. 8 630 53 487.  
Rokiškis


