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Su Valstybės diena, mieli rokiškiečiai!
Liepos  6 -oji – mūsų valstybės ir Lietuvos karaliaus Min-

daugo karūnavimo šventė, vainikuojanti didingą Lietuvos 
praeitį ir gilias valstybingumo tradicijas.

Mūsų šiandienos darbai, mintys  ir viltys puoselėjant 
laisvę, teisingumą ir atsidavimą tėvynei  – puiki tąsa praei-
ties didžiavyrių darbų ir žygių. Žodyje Lietuva sutelpa visa, 
ką turime brangiausio. Tai - mes ir mūsų vienybė.

LR Seimo narys Vidmantas Kanopa

Mieli rokiškėnai,
Švęsdami Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūna-

vimo) ir Tautiškos giesmės dieną, didžiuojamės mūsų valstybe, 
jos žmonėmis – ne tik valdovais, vadovais, intelektualais, tautos 
dainiais, kariais, bet ir kiekvienu, per šiuos šimtmečius prisi-
dėjusiu prie mūsų valstybės kūrimo. Valstybės kūrimas vyksta 
kasdien, o rezultatai neretai matomi tik po kurio laiko. Didžiuo-
kimės savo valstybe ne tik šiandien, bet ir kasdien, darbuokimės 
jos ateities labui. Telydi mūsų darbus šviesa ir tiesa!

Nuoširdžiai Jūsų –
Seimo narys Jonas Jarutis

Sveikiname artėjančios Valstybės – Lietuvos karaliaus Mindaugo ka-Sveikiname artėjančios Valstybės – Lietuvos karaliaus Mindaugo ka-
rūnavimo – dienos proga! Nepamirškime ištakų, semkimės stiprybės iš rūnavimo – dienos proga! Nepamirškime ištakų, semkimės stiprybės iš 
praeities,  puoselėkime vienybę ir likime drąsūs, pasitikdami iššūkius ir praeities,  puoselėkime vienybę ir likime drąsūs, pasitikdami iššūkius ir 
siekdami tikslų, kurkime, stiprinkime savo kraštą, savo šalį, būdami laisvi.siekdami tikslų, kurkime, stiprinkime savo kraštą, savo šalį, būdami laisvi.

Gražių šventės akimirkų!Gražių šventės akimirkų!
Rokiškio rajono savivaldybės meras Ramūnas GodeliauskasRokiškio rajono savivaldybės meras Ramūnas Godeliauskas

Rokiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Tadas BarauskasRokiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Tadas Barauskas
Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius Andrius BurnickasRokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius Andrius Burnickas

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas 
Valerijus RancevasValerijus Rancevas

Alchemikų slėnio atgarsiai: 
festivalis, pranokęs visus lūkesčius

Festivalio akimirka. K. Puriuškio nuotr.

5 p.

„Rokiškio mėsinės“ 
krautuvės atidarymas 
išjudino Onuškį
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Seno BMW dingimas Rokiškyje suglumino 
pareigūnus: netikėti faktai apie savininką 
tyrimą pasuko kita linkme
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Obelių socialinių paslaugų namų 
Globos centro šventė 
,,Ateik, susipažink, dalyvauk"

3 p.Obelių „Žalioji“: kas vėl kliūva?
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„Rokiškio mėsinės“ krautuvės atidarymas išjudino Onuškį

Šiemet UAB „Daivida“, 
valdanti prekės ženklą 
„Rokiškio mėsinė“, šventė 
25-erių metų jubiliejų. Ir 
liepos pirmąją atidarė jubi-
liejinę – dešimtąją – firmi-
nę krautuvę. Jos atidarymo 
šventė tapo įvykiu ne tik 
pačiai įmonei, bet ir gilias 
istorines tradicijas turin-
čiam Onuškio miesteliui. 
Ar netoli Latvijos pasienio, 
atokiame miestelyje įkur-
ta firminė krautuvė turi 
perspektyvų? UAB „Daivi-
da“ generalinis direktorius 
Justinas Kanopa įsitikinęs: 
turi. Ir kaip skanių, šviežių 
gaminių parduotuvė vietos 
žmonėms, gerokai palen-
gvinsianti gyvenimą šiame 
mažame, jaukiame mieste-
lyje (iki tol 6 km spinduliu 
apskritai nebuvo parduotu-
vės). Ir kaip Rokiškio kraš-

to ir jo verslo ambasadorius 
šį kraštą lankantiems turis-
tams, nuostabia šio krašo 
gamta besimėgaujantiems 
poilsiautojams. Juk tai pui-
ki vieta išrinkti išskirtinio 
skonio, dailiai supakuotų 
Rokiškio kraštą reprezen-
tuojančių lauktuvių arti-
miesiems, bičiuliams, verslo 
partneriams.

Svarbus įvykis
Onuškyje, preliminariais 

skaičiavimais, yra apie 250 
gyventojų. Krautuvė svar-
bi visiems: ir vyresniems, ir 
jaunoms šeimoms, ir pas se-
nelius atostogaujantiems pa-
augliams. Tad dar gerokai iki 
jos atidarymo prie įėjimo ėmė 
pulkuotis onuškėnai. Pasvei-
kinti krautuvės šeimininkų 
atvyko ir Juodupės seniūnas 
Valdas Adamonis. Jis neslė-

pė džiugesio. Mat „Rokiškio 
mėsinės“ krautuvė Juodupėje 
nuo seno pamėgta pirkėjų. 
O štai onuškėnams pamėgtų 
šviežių ar rūkytų mėsos ga-
minių tekdavo važiuoti gerą 
šešetą kilometrų. O dabar 
krautuvė čia pat, tereikia vos 
kelis žingsnius paėjėti. Be to, 
atnaujintas pastatas puikiai 
įsiliejo į kraštovaizdį, pa-
puošdamas miestelį.

Onuškio seniūnaitė, šio 
miestelio siela Elena Blažie-
nė neslėpė: atidarymas yra 
labai reikšmingas įvykis, to-
dėl į jį pati nepatingėjo pa-
kviesti draugų, kaimynų. Juk 
krautuvė atneš taip lauktos 
gyvasties, vilties, judėjimo. 
Gyvybės pamažu atgimstan-
čiam kraštui.

O ko tikisi patys onu-
škėnai? Kalbintas vyresnio 
amžiaus ponas juokavo, kad 

vasarojantys anūkai bus daž-
ni svečiai krautuvėje: juk 
jaunimas taip mėgsta ledus, 
traškučius, vaisvandenius. 
Kita ponia džiaugėsi įsigiju-
si mėgstamos kavos: jos čia 
nemenka įvairovė. Vaikai, ži-
noma, apgulė ledų šaldytuvus 
ir saldainių lentynas. Kadangi 
plieskė vasariška kaitra, pasi-
vaišinti ledais buvo pakviesti 
ir vyresni onuškėnai.

Plėtros kryptis – 
neatsitiktinė
Į atidarymą atvykęs ilga-

metis UAB „Daivida“ vado-
vas, dabar Seimo narys, Vi-
dmantas Kanopa džiaugėsi, 
kad įmonė, kuriai jis skyrė 
daug laiko, meilės ir rūpesčio, 
sūnaus vadovaujama, klesti ir 
plečiasi. J. Kanopa, kalbė-
damas apie plėtrą, neslėpė: 
Onuškio kryptis neatsitikti-
nė. Šis kraštas mielas ne tik 
jo gyventojams, bet ir kasmet 
vis gausėjančiam turistų, po-

ilsiautojų būriui. Ir „Rokiškio 
mėsinės“ kruopščiai kuria-
mas, plėtojamas asortimentas 
tampa puikiu Rokiškio ir jo 
verslo ambasadoriumi. Ga-
minių įvairovė, skonių gama 
patinka net išrankiausiems, 
tinka ir patiems skanauti, ir 
lauktuvių artimiesiems, bi-
čiuliams, verslo partneriams į 
didmiesčius ar užsienį nuvež-
ti. Todėl tikimasi, kad turistų 
maršrutų pašonėje atidaryta 
krautuvė klestės.

O karštą vasarą, be abe-
jo, viliojančią iškylomis prie 
gražiųjų Onuškio krašto eže-
rų, piliakanių, puikiai tiks ir 
platus kepsnių, šašlykų ir kitų 
griliui skirtų gaminių asorti-
mentas.

Ir firminis stilius, 
ir erdvės prabanga
Mažų miestelių krautu-

vių intejerą dažniausiai lemia 
asortimento gausa ir įvairo-
vė: ten yra visa, ko gali pri-

reikti – nuo vinių, kibirų, iki 
būtiniausių maisto produktų. 
„Rokiškio mėsinės“ krautuvė 
žavi erdve – tai labai svarbu 
dabartinėmis sąlygomis. Pir-
kėjui patogu prieiti, apžiū-
rėti, išsirinkti norimą prekę. 
Kadangi šaldytuvai, lentynos 
išdėstyti ergonomiškai, vie-
toj siaurų praėjimų – patogi 
erdvė, lankytojams nereikia 
būriuotis. O ir asortimentas 
yra kruopščiai apgalvotas, pa-
rinktas taip, kad kiekvienas: ir 
onuškėnas, ir poilsiautojas, ir 
turistas galėtų rasti jam reika-
lingų prekių. Parduotuvėje: ir 
firminiai „Rokiškio mėsinės“ 
gaminiai: šviežia mėsa, vynio-
tiniai, įvairios dešros, skilan-
džiai. Ir pieno, duonos, žuvies 
produktai, ir skanėstai. Ir būti-
niausios higienos, namų apy-
vokos prekės. Tad kiekvienas 
čia apsilankęs ras tai, ko reikia 
ir kasdienai, ir šventėms.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Konferencijoje – apie socialines paslaugas
Liepos 8 d. 13 val. rajono gyventojai kviečiami stebėti informacinį renginį, ku-

riame bus pristatomos rajone teikiamos socialinės paslaugos. Renginys bus tie-
siogiai transluojamas „Rokiškio Sirenos“ facebook paskyroje. 

Rajono gyventojai kviečiami stebėti tiesioginę transliaciją. O tie, kurie negalės 
stebėti renginio tiesiogiai, jo vaizdo įrašą galės rasti „Rokiškio Sirenos“ youtube 
ir facebook paskyrose.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Prekyboje nebelieka plastiko indų, šiaudelių, ausų krapštukų
Visoje Europos Sąjungo-

je, įskaitant Lietuvą, įsiga-
liojus vienkartinių plastiko 
gaminių prekybos draudi-
mui, dalis prekybos tinklų 
jų jau atsisakė anksčiau, kiti 
birželį išpardavė likučius. 

Tačiau nuo prekystalių pa-
skutinių neparduotų gaminių 
nurinkti vis tik nereikės, jeigu 
juos prekybininkai iš gamin-
tojų ar tiekėjų bus įsigiję iki 
liepos 2-osios – bus galima pir-
kėjams dar siūlyti, kol likučiai 

bus išiparduoti.  Nei prekybi-
ninkai, nei paslaugų teikėjai 
nuo šeštadienio likusių vien-
kartinio plastiko gaminių 
neprivalės nei sunaikinti, nei 
grąžinti tiekėjams.

BNS inform.
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Seno BMW dingimas 
Rokiškyje suglumino 
pareigūnus: netikėti faktai 
apie savininką tyrimą 
pasuko kita linkme

Rokiškyje iš Taikos ga-
tvės dingęs senas automo-
bilis BMW nebuvo pavog-
tas. Vagystės aplinkybes 
tiriantys policininkai įta-
ria, kad savininkas viską 
išsigalvojo.

Paaiškėjus naujoms 
aplinkybėms vagystės bylą 
teko nutraukti ir pradėti 
naują – dėl melagingo pra-
nešimo.

Melagystės vyras grei-
čiausiai griebėsi siekdamas 
išvengti nemalonumų, nes 
prieš tai buvo pastebėtas 
pareigūnų, kai vairavo auto-
mobilį, nors teisių neturi.

Policijos duomenimis, 

šiek tiek pavažiavęs tolyn 
vyriškis sustojo. Palikęs 
automobilį jis lyg niekur 
nieko nuėjo. Kitą dieną vy-
ras kreipėsi į pareigūnus su 
pareiškimu dėl automobilio 
vagystės.

Jau iš pat pradžių nusi-
kaltimo aplinkybės atrodė 
keistos. Savininkas teigė, 
kad mašiną buvo palikęs ne-
rakintą ir su dokumentais. 
Viduje buvęs variklio palei-
dimo raktelis su signalizaci-
jos pultu.

Tyrimą dėl vagystės pra-
dėję pareigūnai maždaug po 
pusdienio aptiko neva pa-
vogtą mašiną.

Lrytas.lt inform.

Obelių socialinių paslaugų namų Globos centro 
šventė ,,Ateik, susipažink, dalyvauk"

Jau tampa gražia tra-
dicija pagerbti globėjus, 
kurie imasi sudėtingos 
misijos – rūpintis šeimos 
netekusiais mažaisiais. 
Smagu, kad ši šventė – 
su mažai kalbų, bet su 
gausybe veiklų, smagaus 
vaikiško juoko. Ir, žino-
ma, saldainių. Po karan-
tino tai puiki proga ma-
žiesiems pabendrauti, o 
suagusiems – pasidalinti 
savo mintimis, siekiais. 
Šventę organizavo Obelių 
socialinių paslaugų namų 
Globos centro komanda. 
Ši šventė rengta Globėjų 
dienos, minimos pirmąjį 
liepos sekmadienį, belau-
kiant.

 Šiuo metu rajone yra 51 
globėjų šeima. Jų meile, rū-
pesčiu, dėmesiu džiaugiasi 
daugiau nei 72 įvairaus am-
žiaus vaikų. Obelių sociali-
nių paslaugų namų direktorė 
Elona Adomavičienė neslėpė: 
ji įpratusi, kad daug įvai-
raus amžiaus vaikų vadina ją 
mama.

 Apie globėjus ji kalbėjo 
atvirai: jų darbas sunkus ir be 
galo prasmingas. „Ar galima 
užlopyti meile?“ – retoriškai 
klausė ji. Nes globėjai tą daro 
kiekvieną dieną, lopydami 
sužeistas, išblaškytas širdis.

Meras Ramūnas Gode-
liauskas kalbėjo apie didelės 
meilės, atsidavimo sukurtą 
užuovėją, kurioje vaikai vėl 

gali pajusti šeimos jaukumą. 
Jis pabrėžė, kad dėmesio 
globėjams reikia ne tik šven-
čių, bet ir kasdienių rūpesčių 
proga.

Jaukų koncertą dovanojo 
Daivos Kundelienės išugdy-
ti jaunieji atlikėjai. Smagius 
žaidimus, pramogas dova-
nojo Globos centro žmonės. 
Jiems talkino ir Visuomenės 
sveikatos biuro, Vaiko teisių 
apsaugos, Jaunimo centro 
specialistai.

Vaikia linksminosi pūs-
dami milžiniškus muilo bur-
bulus, tapydami piešinius, 
žygiuodami porinėmis sli-
dėmis, žaisdami šaškėmis, 
dalyvaudami įvairiuose at-
rakcionuose. 

O kur gi dar dovanos: bali-
onėliai, su pagrindinių vaiko  
teisių citatomis. Ir, žinoma, 
gausybė saldainių.

Ši šventė svarbi ir globė-
jams, ir vaikams. Štai Ka-
talėjos gausi šeimyna į ją 
atvyko tiesiai iš pajūrio. Jos 
mama Jekaterina Sulejeva 
džiaugėsi, kad šventė globė-
jams – proga pabendrauti, ir 
vaikams pasilinksminti, pa-
bendrauti.

Tokios šventės svarbios ir 
tuo, kad globa besirūpinantys 
specialistai, globėjai turi gali-
mybę apie savo veiklą skleisti 
žinią visuomenei, ardyti įsi-
šaknijusius mitus.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Obelių „Žalioji“: kas vėl kliūva?
Birželio 23-osios sukili-

mo 80-mečiui skirtų vienas 
renginių – paminklo suki-
lėliams bei sovietinio teroro 
aukoms autoriaus Gurijaus 
Kateščenkos bei jo anūko 
Olego Katenskij paveikslų, 
fotografijų paroda buvo pla-
nuota Obelių bendruomenės 
namuose, visuomenei labiau 
žinomuose „Žaliosios“ pava-
dinimu. Tačiau Laisvės kovų 
istorijos muziejaus Obeliuo-
se vadovas, rajono tarybos 
narys Valius Kazlauskas, 
pristatydamas parodą mu-
ziejuje, užsiminė, kad šiuo-
se namuose buvo rasta tam 
tikrų statybos trūkumų, 
todėl parodą teko perkelti į 
muziejų, todėl ji buvo kiek 
mažesnė, nei planuota. Pa-
sak rajono mero Ramūno 
Godeliausko (nuotr.), ten 
renginys vykti negalėjo, nes 
pastatas birželio 23-ąją dar 
buvo nepriduotas.

„Rokiškio Sirena“ prime-

na, kad Obelių bendruome-
nės namų statybą persekiojo 
nesėkmės: projektas gerokai 
vėlavo, o jo rangovams su-
mokėtas pirmasis rajono isto-
rijoje avansas virto dideliais 
nuostoliais rajono savivaldy-
bei. „Rokiškio Sirena“ klau-
sė, kas gi vėl nutiko „Žalia-
jai“, kokie ten trūkumai?

Pasak rajono mero Ramū-
no Godeliausko, statybos pa-
galiau pasiekė finišo tiesiąją. 
Tačiau yra tam tikra tvarka, 
kurios svarbu laikytis. Pasak 
pašnekovo, kol pastato ofici-
aliai nepatikrino ir nepriėmė 
Statybų inspekcija, tol jis lai-
komas rangovo nuosavybe. 
Tam, kad pastate apskritai 

galėtų vykti koks nors rengi-
nys, rangovas jį turėtų bent 
laikinai perduoti savivaldy-
bei. Tačiau čia yra tam tikrų 
niuansų.

Tikrintojai reikalingi tam, 
kad priduodant pastatą būtų 
nustatyti visi jo trūkumai ir 
rangovas būtų įpareigotas 
juos ištaisyti. „O jei pastate 
būtų leidžiama vykti rengi-
niui, jei nutiktų, pavyzdžiui, 
kokia nors nelaimė, kas būtų 
už tai atsakingas? Klausimas 
atviras. Net jei nieko nenutik-
tų, jei būtų įleisti renginio da-
lyviai, rangovas vėliau galėtų 
aiškinti, kad jis darbus atliko 
kokybiškai, o svečiai ėmė 
ir sugadino, pavyzdžiui, ką 
nors sulaužė, subraižė ar ište-
pė sieną? Kaip tada rastume 
kaltuosius? Todėl renginiai 
pastate gali vykti tik tuomet, 
kai jis yra patikrintas ir pri-
duotas“, – paaiškino rajono 
meras.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Atmintinė dviračių, 
paspirtukų ir mopedų 
vairuotojams

Rokiškio policijos bendruomenės pareigūnai informuoja, 
kad elektriniai paspirtukai sparčiai populiarėja miestuose, su-
teikia ne tik patogumo kasdienėse kelionėse, bet kelia ir nema-
žus eismo saugos iššūkius. Elektrinių paspirtukų, kurie atitinka 
motorinio dviračio apibrėžtį, vairuotojai privalo laikytis Kelių 
eismo taisyklių 1 (toliau – KET) VIII skyriuje „Reikalavimai 
dviračių vairuotojams“ išdėstytų reikalavimų.

 Į policiją kreipiasi pėstieji, kurie jaučiasi nesaugūs, eidami šali-
gatviu, kai elektrinių paspirtukų vairuotojai juos apvažinėja nema-
žindami greičio, nesilaikydami saugaus šoninio atstumo, kai neduo-
da jiems kelio ir pan. Automobilių vairuotojai nurodo, kad elektrinių 
paspirtukų vairuotojai nepaiso šviesoforo signalų reikalavimų, kerta 
važiuojamąją dalį, nemažindami važiavimo greičio, neįsitikinę, kad 
saugu, važiuoja pėsčiųjų perėjomis, sudaro staigią kliūtį, nenaudoja 
matomumą gerinančių priemonių (žibintų, ryškiaspalvių liemenių 
su šviesą atspindinčiais elementais) ir kt. 

Elektrinių paspirtukų vairuotojai privalo laikytis KET reikalavimų. 
Būkite supratingi, kultūringi eismo dalyviai! Geros, saugios vasaros.

www.rokiskiosirena.lt www.rokiskiosirena.lt
qNaujienos
qSkelbimai

q Video ir foto
galerijos
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Rokiškio Mamų klubo iniciatyva „Laimės burbulas“ sulaukė palaikymo

 Atidarymo renginio dalyviai.                                                                                                                                                                                Inetos Sakapilvytės nuotr.

Ilgai brandinta idėja - 
įgyvendinta. Atlaisvinus 
karantino sąlygas startavo 
Rokiškio mamų klubo ini-
ciatyva „Laimės burbulas“. 
Ši iniciatyva skirta ma-
moms ir vaikams. Tai jau-
kūs pasibuvimai, teminiai 
susitikimai, skatinantys 
užmegzti naujas draugys-
tes bei ryšius tarp panašaus 
amžiaus vaikučius augi-
nančių mamų, stiprinantys 
bendruomeniškumo jaus-
mą, mamų ir vaikų tarpu-
savio santykius, skatinantys 
emocinę gerovę.

Mamos ir vaikai 
išsiilgę bendravimo
Idėjos iniciatorė, Rokiškio 

Mamų klubo valdybos narė 
Raminta Katinienė sako, jog 
mintis organizuoti tokius ren-
ginius kilo dėl ilgo buvimo 
namuose, auginant pameti-
nukus. Pakalbinusi kitas ma-
mas suprato, jog ne jai vienai 
norisi bendravimo ir veiklos. 
Panašios emocijos vyrauja ir 
kitose, mažus vaikus augi-
nančiose šeimose.

„Norėjosi veiklos ir užsi-
ėmimų sau bei mažiesiems. 
Prisidėjo ir pandemija bei 
vienas po kito paskelbti ka-
rantinai. Buvimas namuose, 
rutina ir buitis, kaip ir dauge-

lį, pradėjo vis labiau varginti. 
Pristačiau savo idėją Mamų 
klubo valdybai ir sulaukiau 
didelio palaikymo. Prie vei-
klų įgyvendinimo prisijungė 
dar dvi aktyvios mamų klubo 
narės – Dovilė Juškevičie-
nė ir Lina Valotkienė, tad su 
komanda darbai ėjosi iš ties 
sklandžiai“- idėją pristatė Ra-
minta Katinienė.

Idėją palaikė 
gausios rėmėjų 
gretos
Pirmasis renginys buvo 

organizuotas kaip atidary-
mo šventė, tad dalyvių laukė 
gausios rėmėjų dovanos. Prie 
projekto prisijungė ir dova-
nų renginiui atsiuntė: Kakė 
Makė, leidykla SEIK, Ma-
ped Lietuva, Bioderma, Biok 
LAB Margarita kosmetika, 
Kvapų namai, Biocell ir įmo-
nė "Valenti", Marmaluzi, Ma-
mos žurnalas, AHAskanukai.
lt, First Fruit Lietuva ir Yu-
mYum skanėstai. Klubo narės 
sako, kad neatsisakė paremti 
nei viena kompanija. į kurią 
kreipėsi.

Idėjų ieškojo internete 
ir socialiniuose tinkluose
R. Katinienė sako, jog su-

planavus organizuoti tokius 
renginius kilo daugybė min-
čių- ką galima būtų nuveikti, 
ką aplankyti, ką pasikviesti, 
kokiomis temomis organi-
zuoti susitikimus. Vėliau 
idėjų renginiams bei rėmėjų 
ieškojo stebėdama kitose so-
cialinių tinklų grupėse skel-
biamų renginių aprašymus.

„Labai nekantravome pra-
dėti, tačiau nustatyti karan-
tino reikalavimai ir esama 

situacija neleido mamoms su-
siburti, tada iš pradžių sukū-
rėme socialiniuose tinkluose 
- Facebook ir Instagram „Lai-
mės burbulo“ puslapį, kur 
talpinome visą informaciją. 
Labai džiaugiamės, jog dabar 
jau galim susitikti ir bendrau-
ti gyvai. Iš tiesų nesitikėjom 
tokio susidomėjimo“- sako 
Raminta Katinienė.

Atidarymo šventėje 
netrūko emocijų
Per atidarymo šventę, kuri 

organizuota Velniakalnyje, 

netruko įvairių emocijų, sau-
lės ir lietaus. Mamos turėjo 
galimybę susipažinti vienos 
su kitomis, sudalyvauti loteri-
joje ir laimėti rėmėjų dovanų. 
Mažieji išbandė lauko žaidi-
mus, kuriuos renginiui pasko-
lino „Pramogos vaikams Ro-
kiškyje“. Renginyje su savo 
mažyliu Roku dalyvavusi 
Goda Mitinaitė išjudino daly-
vius pravesdama mankštelę ir 
„užkrovė“ teigiama energija. 
Nuostabaus grožio ir skonio 
sausainius iškepė ir rengi-
niui padovanojo Mamų klubo 
narė Anelė Čirūnaitė, o visas 
emocijas įamžino fotografė 
Ineta Sakapilvytė.

Rokiškio mamų klubo na-
rės, organizavusios renginį 
sako esančios dėkingos vi-
siems, kas atvyko ir dalyvavo 
renginio atidaryme. Neslepia, 
kad buvo jaudulio, kai pra-
dėjo lyti, bet viskas pavyko 
taip, kaip buvo suplanuota, 
tad ateityje tikimasi, kad su-
sitikimai taps dar jaukesni ir 
įdomesni.

Kalbintos mamos džiau-
gėsi iniciatyva, jog dabar ne-
bereiks vykti į didžiuosiuose 
Lietuvos miestuose vykstan-
čius renginius „Mamadie-
nius“, nes tokie renginiai pe-
riodiškai vyks ir Rokiškyje.

Enrika PAVILONIENĖ

Elena ir Evaldas Baronai: pačiu brangiausiu tampa laikas, praleistas kartu
Kita mūsų skaitytojams 

Rokiškio Šeimos tarybos 
pristatyta šeima – pan-
dėliečiai Elena ir Evaldas 
Baronai, savo jėgas ir širdį 
kasdien dalinantys vaikams 
ir nuosavam ūkiui. Elena 
„Rokiškio Sirenai“ pasako-
jo apie kasdienybę, kurioje 
spėjama viskas: ir darbas 
bibliotekoje, ir namuose 
laukiantys gyvuliai, ir maži 
vaikučiai, kuriems reikia 
dėmesio, o kažkur tarp viso 
šito juk reikia sutalpinti ir 
minutę sau?

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

– Šeima man asmeniškai 
– viso gyvenimo pagrindas, 
pamatas, į kurį atsiremia visi 
kiti dalykai. Dėl šeimos ir į 
darbus vaikštome, ir namuose 
stengiamės, kad niekam nieko 
netrūktų. Tas nuolatinis namų 
židinys, kurį visi kurstome, ir 
yra tai, dėl ko keliamės ryte ir 
gulamės vakare – viską daro-
me tam, kad jis kasdien degtų 
skaisčia ugnimi. Teisingo ir 
universalaus recepto kiekvie-
nai šeimai tikriausiai nėra ir 
niekada nebus, nes skirtin-
go amžiaus žmogui svarbūs 
skirtingi dalykai. Jaunystėje 
vadovaujamės jausmais ir 
meile, santykius kurti veda 
emocijos, ir tik vėliau, kar-
tu perėjus per džiaugsmus ir 

iššūkius, atsiranda gili pagar-
ba vienas kitam, kuri, mano 
manymu, yra be galo svarbi 
šeimoje. Nemažiau svarbu ir 
užtikrinti savo šeimos narių 
gerbūvį – kad nieko niekam 
netrūktų, visi būtų sotūs, o 
vaikai kasdien galėtų stebėti 
sutariančius ir vienas kitu pa-
sitikinčius tėvus.

– Kas jums, kaip šeimai, 
svarbu?

Mums labai svarbu ramy-
bė namuose ir draugystė tarp 
šeimos narių. Daugeliui esu 
ne kartą sakiusi, kad be galo 
džiaugiuosi, jog suradau sau 
tokią antrą puselę, su kuria 
labai gerai sutariame. Su vyru 
esame garantuoti – kad ir kas 
benutiktų mūsų gyvenimuose, 

abu žinome, jog bet kada ga-
lėsime atsiremti vienas į kitą. 
Didele vertybe laikome ir 
darbštumą. Nuolat labai daug 
dirbame: grįžus namo po pir-
mojo darbo kimbame į antrąjį 
– ūkį ir gyvulius, todėl darbš-
tumo mokome ir savo vaiku-
čius. Dar išskirčiau draugystę, 
kurią laikau labai svarbia ver-
tybe. Nors per darbus, ypač 
vasarą, draugams laiko lieka 
labai nedaug, pačiais geriau-
siais draugais stengiamės 
būti vienas kitam. Tą nuolat 
sakau ir savo vaikams, ypač 
vyresniajam: aš tavo draugė, 
su manimi gali kalbėtis apie 
viską. Jei matau, kad kažkas 
ne taip, visad kviečiu pasipa-
sakoti apie tai, kas vyksta – 

pokalbiai dažnai išsprendžia 
didžiąją dalį bėdų.

– Kartu su vyru darbuo-
jatės savame ūkyje. Kaip 
spėjate suderinti nelengvus 
darbus su vaikų auginimu? 
Papasakokite, iš kur nuolat 
semiatės jėgų?

Kai darbo nuolat tiek daug, 
labai gelbėja močiutės, kurios 
pakaitomis prižiūri abu vai-
kučius, kol darbuojuosi ūkyje 
– be jų vargu, ar šitiek suspė-
čiau, tada jau reikėtų keisti 
savo dienotvarkę ir kitaip 
skirstyti laiką. Aš pati dieną 
dirbu kultūrinį darbą – įvai-
riausi susitikimai, renginiai, 
parodos – o grįžusi namo 
šoku į šortus ir lekiu pas gy-
vulius, todėl laiko šeimos 

nariams tikrai nelieka labai 
daug, ir būtent dėl to tai tam-
pa pačiu brangiausiu dalyku.

Iš kur ateina jėgos, net ne-
žinau. Besidarbuodama nuo-
lat galvoju apie ateitį – kad 
ateis geresni laikai, darbo 
bus mažiau, vaikai paūgės ir 
kasdienybė bus lengvesnė. 
Galvojimas apie tai ir skatina 
kasdien keltis bei dirbti dėl 
gražesnio rytojaus.

– Kaip sprendžiate iški-
lusius konfliktus ar sunku-
mus namuose?

– Viską sprendžiame tik 
pokalbiais. Kadangi visi esa-
me skirtingų charakterių, o 
ypač abu vaikai, pasitaiko 
visko, tačiau tuomet sėdame 
prie bendro stalo ir kalbamės. 
Aš pati visuomet noriu čia ir 
dabar išsiaiškinti, kas atsiti-
ko, ar visiems viskas gerai, 
o jei taip nėra, tada kalbėtis 
ir suprasti, kas vyksta. Nuo-
latiniai pokalbiai – be galo 
svarbūs, juk neskaitome vie-
nas kito minčių, be žodžių 
negalime suprasti, kas atsiti-
ko kitam ir ką jis jaučia, todėl 
dažnai jau vien tik kalbantis 
sunkumai namuose išsispren-
džia labai paprastai.

– Kaip leidžiate savo lais-
vą laiką? Gal turite kokių 
bendrų šeimyninių veiklų?

– Turint darbą ir nuosavą 
ūkį namuose, laisvo laiko lie-
ka tikrai labai nedaug, galbūt 
net per mažai, ypač vasarą, 

kuomet įsivažiuoja pats dar-
bymetis. Laisvalaikis taip ir 
sukasi aplink namus ir gyvu-
liukus, o kitokioms veikloms 
jo kartais ir nebeužtenka. 
Visgi žiemos metu, kada lai-
ko atsiranda daugiau, pasi-
stengiame kur nors išvažiuo-
ti, pasibūti kartu su šeima ne 
namuose. Nesame dideli ke-
liautojai, dažniau važinėjame 
po Lietuvą ir netolimas apy-
linkes, tačiau norint pakeisti 
aplinką, užtenka ir to.

– Ko galėtumėte palinkė-
ti visoms šeimoms ar žmo-
nėms, dar tik planuojan-
tiems ją kurti?

– Visiems palinkėčiau ne-
skubėti ir suprasti, jog nu-
sprendus gyventi kartu bus 
visko – ir džiugių, ir sudėtin-
gų akimirkų, kurios gali už-
klupti bet kada. Tačiau jei jau 
nusprendėte kurti šeimą, rei-
kia mokytis kitą žmogų pri-
imti tokį, koks jis yra – su vi-
somis ydomis, trūkumais bei 
nesusipratimais. Kiekvienas 
žmogus į šeimą kažką atneša, 
kažką jai duoda, todėl reikia 
mokytis tai priimti, kartais 
prisitaikyti, nes kitu atveju 
šeimos tiesiog nebus. Žino-
ma, gyvenime būna visko, ta-
čiau jei nuolat žiūrėsime vien 
tik savęs ir savo poreikių, pa-
prasčiausiai nieko neišeis.

– Dėkoju už jūsų laiką.
Evelina 

JASIULIONYTĖ
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Alchemikų slėnio atgarsiai: 
festivalis, pranokęs visus lūkesčius

Atlikėjai Tadas Vashk ir Bogan.                                                                                                                    K. Puriuškio nuotr.

Paskutinį birželio sa-
vaitgalį praūžęs „Alche-
mikų Slėnis“ su savimi 
nusinešė tarp medžių 
skambėjusios muzikos 
aidą ir šviesų blyksnius, 
ištirpusius ryto saulėje. 
Ignotiškio dvare rezidavo 
privatus debiutinis Rokiš-
kio elektroninės muzikos 
festivalis, į vieną erdvę su-
būręs atlikėjus ir svečius iš 
įvairių Lietuvos kampelių 
bei užsienio šalių.

Vienas iš festivalio orga-
nizatorių Dovydas Trumpa 
skaičiavo, kad pačių rokiš-
kiečių festivalyje buvo maž-
daug pusė – visi kiti dalyviai 
atvyko iš įvairiausių skirtin-
gų Lietuvos miestų, o tarp jų 
maišėsi ir užsieniečių balsai. 
„Džiaugiamės, kad per paly-
ginus trumpą laiką žinia apie 

mūsų renginį pasklido taip 
plačiai ir pasiekė ne tik vie-
tinius, bet ir kitų miestų, net 
šalių gyventojus. Mūsų ko-
mandai tai be galo didžiulė 
paskata tęsti tai, ką darome ir 
judėti toliau. Svajonės virsta 
apčiuopiamais rezultatais, o 
pats kūrybinis procesas intri-
guoja ir žavi“, - pasakojo D. 
Trumpa.

Į dvi paras besitęsusį nuo-
tykį įsitraukė Lietuvoje ir da-
lis jų užsienyje žinomi elek-
troninės muzikos atlikėjai ir 
prodiuseriai: Kandy Killers, 
Zakmina, Radio Dinamika, 
Gūzas, Simas Boo, Bixon, 
Bogan, Áres, Tunyla, Do-
natas bei rokiškiečiai Tadas 
Vashk ir Atomas. Šis atlikėjų 
sąstatas nepaliko abejingų ir 
ženkliai padidino Alchemikų 
fanų skaičių.

„Kas toliau?“ – frazė, or-

ganizatorius persekiojanti po 
kiekvieno renginio. Dovydas 
užsiminė, kad Alchemikai 
yra numatę keletą staigmenų 
ateityje, tačiau šiuo metu ne-
žada jų atskleisti. 

„Po kiekvieno renginio Al-
chemikų vardas sklinda dar 
plačiau, pasiekia dar daugiau 
besidominčių elektronine 
muzika, tampa vis labiau gir-
dimu atlikėjų gretose. Savo 
veiklai atiduodame visą širdį. 
Prie komandos jungiasi nau-
ji kūrėjai, plečiasi savanorių 
gretos, atsiranda vis daugiau 
norinčių prisidėti ir augti 
kartu. Kiekvienas, dalyvau-
jantis Alchemikų organizuo-
jamuose renginiuose, tikintis 
ir pasitikintis tuo, ką darome, 
ir yra alcheminio judėjimo 
varomoji jėga“, – sakė pašne-
kovas.

Evelina JASIULIONYTĖ

Rokiškio teatralai dalyvavo 
XVI Lietuvos mėgėjų teatrų 
šventėje „Tegyvuoja teatras“

Birželio 27 d. Joniš-
kyje vyko XVI Lietuvos 
mėgėjų teatrų šventė 
„Tegyvuoja teatras“, 
kuri dažnai vadinama 
mėgėjų teatrų „Oska-
rais“. Ceremonijos or-
ganizatoriai – Lietuvos 
nacionalinės kultūros 
centras. Ši šventė pirmą 
kartą buvo surengta Ro-
kiškyje ir kasmet vyks-
ta vis kitame Lietuvos 
mieste. Renginio metu 
tradiciškai apdovano-
jami geriausi Lietuvos 
mėgėjų teatrų aktoriai, 

režisieriai, scenografai, 
kompozitoriai ir kiti teatro 
kūrėjai. Rokiškio teatralai 
šįkart statulėlių nepelnė, 
bet parsivežė net penkis 
nominantų diplomus.

Neringa Danienė buvo 
nominuota „Geriausio sce-
narijaus ar inscenizacijos“ 
kategorijoje už VšĮ „Kultū-
ros inovacijos“ teatro pjesę 
„Marcelės legenda“, Žaneta 
Šiškūnaitė-Jasinevičienė – 
įvertinta už ryškiausią moters 
vaidmenį šiame spektaklyje. 
Veronika Tarasevičiūtė ir Do-

natas Mickūnas nominuoti 
„Geriausios muzikos spek-
takliui“ kategorijoje už 
muziką Rokiškio kultūros 
centro liaudies teatro spek-
takliui „Dėdės ir dėdienės“, 
Sigitas Daščioras – už ge-
riausią antraplanį Rapolo 
Geišės vaidmenį „Dėdėse 
ir dėdienėse“, o už ryš-
kiausią režisūrą – Rokiškio 
kultūros centro Liaudies 
teatro režisierius Eligijus 
Daugnora („Dėdės ir dėdie-
nės“).

Rokiškio KC inform.
ir nuotr.

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
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Camino Lituano: XIII diena
„Rokiškio Sirena“ tęsia straipsnių ciklą „Camino 

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

Tryliktas etapas. Daukšiagirė - Prienai
2021 m. balandžio 30 d.

Pusryčiais pasirūpino po-
nia Nijolė, iškepė didžiausią 
keptuvę puikios kiaušinie-
nės su lašinukais. Kelias nuo 
Daukčiagirės tikra katastrofa 
lygumų mėgėjams. Nebėra tų 
milžiniškų erdvių, neliko tie-
sių kelių siekiančių horizontą. 
Tarsi burtininko lazdele, kas 
būtų mostelėjęs: keliai kele-
liai vingiuoti, kalvos kalve-
lės žaliu rūbu puošiasi, ypač 
tokiu laiku žavūs beržynėliai, 
kai jų smaragdinis žalumas 
vos ne kasdien mainosi. Dir-
bami laukai sumažėjo, kaip ir 
traktoriai: didžiuosius „Fen-
dt-us“, ropinėjančius Aukš-
taitijos lygumose, pakeitė 
„Belarus-ai“ ir „pupsikai“. 
Čia galėtų prasisukti, koks 
geras žemės ūkio technikos 
vadybininkas – šito krašto 
ūkininkams verkiant reikia 
atnaujinti žemės ūkio tech-
niką. Nors viskas sumažėjo, 
tačiau ambicijos pas kažką 
tik padidėjo. Eidami jau iš 

tolo pastebėjom pilies kuo-
rus, remiančius dangų. Tai, 
matyt, svarbiausio šito kaimo 
ūkininko kadaise pradėtos, 
bet dar nebaigtos pilies mū-
rai, netoliese ir milžiniškas 
piliakalnis supiltas. Svarbiau-
sia, kad vieta piliai parinkta 
labai atsakingai, šalia žemės 
ūkio technikos angarai, pre-
suotų šiaudų ritiniai ir grūdų 
sandėliavimo elevatorius. 
Labai patogu, viskas po ran-
ka: užlipęs ant pilies kuorų ir 
savo valdas erelio žvilgsniu 
nužvelgęs, gali žemyn akis 
nukreipęs savo ūkiu grožėtis. 
Viskas taip valdoviška ir kar-
tu žemiška – kaip du viename 
gaunasi... 

Šios dienos vinis – Nemuno 
kilpų regioninis parkas. Visą 
gyvenimą, man rūpėjo, kas gi 
ten slepiasi, tuose dideliuose 
žaliuose plotuose, tarsi, be-
galybės aštuonetu įrėmintuo-
se mėlynos Nemuno juostos? 
Būnant Birštone, važinėjant 

automobiliu į Druskininkus 
ar iš jų, dažnai kildavo pagun-
da užsukti, bet kaip visada, 
tokiems dalykams pritrūksta 
laiko, kaip visada, mintyse 
atsišaudai - bus dar tų progų. 
Tiktai Kelias pagaliau suteikė 
progą. Jau Vanguose pasisvei-
kinome su seneliu Nemunu ir 
draugausime su juo visą die-
ną. Minkštas smėliuotas Kelio 
pagrindas tikra atgaiva asfalto 
atmuštiems padams. Pradžioj 
nieko įdomaus – jaunuoly-
nas, čia tikriausiai praūžusios 

audros padariniai, tarp jaunų 
medelių matosi į vieną pusę 
pakrypę ir jau sutręšę kelmai. 
Kelias visą laiką tai priartėja, 
tai nutolsta nuo Nemuno, bet 
visada jauti jo gaivą. Įrengtos 
ir kelios poilsiavietės, tik ne-
aišku, kaip prie jų privažiuoti 
piknikui, tikriausiai tik dvira-
čiais ar kaip mes pėsčiomis, 
nes visur ženklai: „Eismas 
draudžiamas“. Įpusėjus Keliui 
prasideda sengirė, aukštos į 
dangų įsirėmusios pušys, šim-
tamečiai ąžuolai, toks mielas 

akiai vaizdas – mūsų kraštuo-
se tokių miškų seniai nelikę, 
jausmas nepakartojamas, taip 
gera, kad net kojos linksta. 
Išėjus iš pirmosios kilpos ga-
lima užsukti į kitą, kad vėl ją 
apeitum perimetru, bet ne, ne-
galim nusivėlinti, reikia laiku 
pasiekti Prienus – turim pro-
gą. Camino Lituano, nedrau-
džia, bet ir nerekomenduo-
ja apeiti dar vieną Nemuno 
kilpą, Kelias veda į Pociūnų 
aredromą. Čia dirba kavinė, 
galima pasistiprinti, o jeigu 
oras būna palankus, galima 
išvysti sklandančius sklandy-
tuvus ar iš dangaus birančius 
parašiutininkus. Mūsų laimė 
neaplankė – oras nors ir skai-
drus, saulėtas buvo, bet labai 
vėjuotas – lėktuvai nekilo, pa-
rašiutai nesileido, netgi kavinė 
nedirbo – „visiškas pravalas“

Bloga žinia – tik nusilei-
dus nuo Bagrėno kalno ilgu, 
stačiu, asfaltuotu keliu prie 
Nemuno, kur įrengta paukš-
čių regykla, pradėjo stipriai 
skaudėti kairės blauzdos išil-
ginę sausgyslę. Tuoj skambi-
nu puikiam bičiuliui daktarui 
Antanui ir „užsiregistruoju“ 
konsultacijai. Antanukas ne-
nudžiugino: nuo ilgalaikio 
raumens įtempimo prasidėjo 
sausgyslės makšties uždegi-
mas. Reikia, pradžioj, kiek 
įmanoma ilgiau šaldyti koją, o 
jau po to nakčiai užsidėti deg-
tinės kompresą per visą blauz-
dos priekį. Kad geriau ma-
čytų, galima blauzdą apsukti 
polietileno maišeliu, tik reikia 
viską daryti saikingai. Aš pa-
silikau prie Nemuno blauzdos 
šaldyti, o Audronė išskubėjo į 
Prienus svečių laukti.

Šiandien mano gimtadienis 
– dukra ir sesuo su vyru pasi-
prašė leidimo atvažiuoti mūsų 
aplankyti. Lašiniai į pabaigą – 
be šito „raketinio kuro“ mūsų 

piligriminiam žygiui kiltų 
milžiniška grėsmė, reikia pa-
sipildyti atsargas puikiaisiais 
„Dūmelio“ sūdytais lašiniais 
– atvažiuokit, lašinukų atvež-
kit! Užsakiau kaimo sodybą 
„Rasos sodyba“, kiek už Prie-
nų, ant kelio Kaunas – Alytus. 
Trumpindamas kelią pro Prie-
nų miškų urėdiją pasiklydau 
miške, gal, kad buvau alaus 
butelį išgėręs, gal kad oras ap-
niukęs buvo, „gatavai“ dingo 
orientacija. Sėdžiu ant kelmo 
Fb vartau ir tokia sveikintojų 
galybe džiaugiuosi. Kol vi-
siems sveikintojams padėką 
išreiškiau saulytė išlindo, man 
kryptį parodė. Eilinį kartą 
Kelio Sargas įsikišo – išėjau 
tiesiai ties nuoroda „Rasos 
sodyba“. Ateinu, svečių „pil-
na“ menė – ne tik maniškiai 
jau vietoje, dar Ilona mūsų 
puiki draugė iš Druskininkų, 
kur „Eglėj“ reabilitacijos kur-
są eina, atlėkusi. Sėdim prie 
stalo, šašlykai lauke kepa, 
tik staiga durys atsidaro ir su 
visų gimtadienininkų himnu 
lūpose: „Ilgiausių metų ilgiau-
sių...“, įvirsta šauni rokiškėnų 
kompanija: Giedrė su Igoriu 
ir Daina su Donatu. Va čia 
tai siurprizas! Ko jau nesiti-
kėjau, tai nesitikėjau – kad iš 
Rokiškio į Prienus sveikintojų 
delegacija atvyktų. Paslapčia 
iš sūnaus Dainiaus nutekino 
informaciją ir niekam nieko 
nesakę atvarė – su gimtadie-
nio tortu, su dovanom ir su 
dviem picom – dėl visa ko, 
jeigu maisto pristygtume. 
Ačiū brangieji! Kaip gera tu-
rėti tokių nuostabių draugų, 
kurie sugeba gimtadienio pro-
ga įteikti tokį beprotišką siur-
prizą... 

Tryliktas etapas: Dauk-
šiagirė – Pociūnai – Prienai 
(Rasos sodyba). Vaizdingi ir 
lengvi 25 km.

Dėl prašymų pateikimo rengiant Panevėžio apskrities 
Rokiškio rajono (savivaldybės) Pandėlio seniūnijos 

Gerkonių kadastro vietovės žemės reformos 
žemėtvarkos projektą

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyrius 
(toliau ‒ Skyrius) informuoja, kad 2021 m. liepos 30 d. bus pradėtas rengti 
131,38 ha teritorijos Panevėžio apskrities Rokiškio rajono (savivaldybės) Pan-
dėlio seniūnijos Gerkonių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos pro-
jektas. Asmenys, pageidaujantys šioje kadastro vietovės teritorijoje susigrąžin-
ti natūra, gauti nuosavybėn neatlygintinai žemės, miško sklypus ar vandens 
telkinius, taip pat pirkti, nuomoti, gauti neatlygintinai naudotis arba patikėjimo 
teise valstybinės žemės sklypus, iki 2021 m. liepos 29 d. gali pateikti prašymus 
Skyriui. Projektavimo darbus vykdo:

Virginija Grišinienė (valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Panevėžio 
žemėtvarkos ir geodezijos skyrius, tel. (8 45) 582 057; 8 646 89 166). Su lais-
vos žemės fondo žemės planu galima susipažinti interneto svetainėje www.
nzt.lt arba Skyriuje, P. Cvirkos g. 7, 42163 Rokiškis, 201 kab., darbo dienomis 
I–IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val.

BUITINĖ TECHNIKA

• Dulkių siurblį Rowenta. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 626 90 489.  
Rokiškis
• Naują vandens šildytuvą. 50 l, 
elektra. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 692 62 959. Rokiškis
• 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

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Žalmargę karvę. Liepos 25 d. 
turės trečią veršiuką. Ir jos žalą 
telyčaitę, virš metų amžiaus. Kaina 
700 Eur ir 300 Eur. Skambinti po 
21 val. Kamajai. Tel. 8 458 27 315. 

Rokiškis
• Telyčaitę. Tel. 8 602 87 024. 
Rokiškis
• Merinosų veislės avis auginimui. 
Tel. 8 699 41 881. 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

IEŠKO DARBO

• Ieškau bet kokio darbo Pandėlyje. 
Turiu traktorininko pažymėjimą. 
Dirbęs miškuose su Fiskar. Galiu 
pjauti malkas, žolę.  
Tel. 8 624 53 501. Rokiškis
• Ieškau darbo. Turiu B kategorijos 
vairuotojo pažymėjimą.  
Tel. 8 695 28 930. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• 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 šviečiant,i 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

MAISTO PRODUKTAI

• Braškes, trešnes.  
Tel. 8 620 63 092. Rokiškis
• Mėlynes, pagal užsakymą. 
Mažiausias kiekis 12 l. Pristatau į 
vietą. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 647 27 902. Rokiškis
• Kaimiškai augintų mėsinių 
broilerių skerdieną. Galime atvežti. 
Tel. 8 625 50 844. Rokiškis

• Ieškau darbo vasarai, 16 metų. 
Tel. 8 606 96 423. Rokiškis
• Vyras ieško darbo. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 676 76 509. 
Rokiškis
• Du paaugliai (2004 m., gim.) 
ieško trumpalaikio darbo, arba 

darbo iki vasaros pabaigos. Tinka 
įvairūs pasiūlymai.  
Tel. 8 601 68 986. Rokiškis
• Pjaunu žolę trimeriu.  
Tel. 8 692 62 959. Rokiškis
• Ieškau darbo vasarai. Galiu 
prižiūrėti vaikus, dirbti 

parduotuvėje, padavėja-barmene. 
Tinka įvairus pasiūlymai. Turiu A 
kategorijos vairuotojo pažymėjimą. 
20 metų. Tel. 8 621 62 362. 
Rokiškis
• Ieškau auklės darbo. Galėčiau 
prižiūrėti vaikus nuo 8 val. iki 16 
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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

R. Barono žemėtvarkos darbų įmonė informuoja, 
kad sklypo Nr.7365/0002:294 esančio Ignotiškio k., 
Obelių sen., Rokiškio raj., savininką ar kitus suinte-
resuotus asmenis apie atliktus gretimo sklypo proj. 
Nr. 7365/0002:284 kadastrinius matavimus. 

Papildomos informacijos kreiptis 
į matininką Justiną Keliuotį. Tel.8-458-68144,

 mob. 8-683-55319, el. p. j.keliuotis@gmail.com.
 Taikos g. 5, Rokiškis.

val. Galiu dirbti ir savaitgaliais . 
Tel. 8 683 30 327. Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Galiu 
tvarkyti aplinką. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 626 90 489. 
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Ieškomas ekskavatorininkas. 

Būtina patirtis. Atlyginimas 
sutartinis. Tel. 8 621 02 037. 
Rokiškis
• Įmonė „Statybos namai“ ieško 
plataus profilio statybininkų. Be 
žalingų įpročių, puikiai išmanančių 
savo darbą. Komandiruotės 
nenumatomos. Išsamesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 656 44 449. Rokiškis
• Reikalingi grybų, uogų, obuolių 
supirkėjai. Darbas namuose. 
Reikalingos savos patalpos.  
Tel. 8 618 25 497. Rokiškis
• Ieškau, kas apšiltintų ir visiškai 
sutvarkytų namo pamatus 
Panemunėlio gelž. stotyje.  
Tel. 8 686 94 691. Rokiškis
• Ieškomas ekskavatorininkas. 
Būtina patirtis. Darbas įvairiais 
ekskavatoriais Rokiškio rajone. 
Atlyginimas nuo 900 Eur 
(priklausomai nuo sugebėjimų). 
Tel. 8 621 02 037. Rokiškis
• Bendrovė ieško traktorininko 
dirbti darbą, susijusį su gyvulių 
šėrimu. Tel. 8 650 97 726.  
Rokiškis
• Ieškau žmogaus, galinčio atlikti 
vonios kambario remontą: lubos, 
sienos, grindys. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 692 86 337. Rokiškis

PASLAUGOS

• Įvairios technikos paslaugos 
Rokiškyje. Savivarčio, 
mikroautobusiuko, mini 
ekskavatoriaus. Tel. 8 675 24 721. 
Rokiškis
• Medžių genėjimas, žolės 

pjovimas, krūmų pjovimas, 
gyvatvorių formavimas, medžių 
kirtimas, malkų ruošimas, lapų 
grėbimas, obuolių surinkimas 
ir išvežimas, žemės dirbimas, 
buldozerio stumdymo, 
ekskavatoriumi kasimo, kelio 
formavimo darbai. 
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis

PERKA

• Perka brokuotus spygliuočių 
rąstus. Arba eglės, pušies 
sausuolius, vėjovartas. Nusikerta, 
atsiskaito iš karto.  
Tel. 8 620 64 968. Rokiškis
• Ieškau pirkti mūrinį garažą 
Rokiškyje. Tel. 8 654 77 869. 
Rokiškis

• 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

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Namą Kamajuose. Vilniaus 
g. 10. Sklypo plotas 20 a. Visa 

infrastruktūra, atlikti geodeziniai 
matavimai. Šulinys. Paruoštas 
naujo namo projektas su kiemo 
statiniais. Kaina 16000 Eur.  
Tel. 8 604 86 441. Rokiškis
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05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Įstatymas ir tvarka
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Daiktų istorijos
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. Vorkutos 
bėglys. D. Kvedaras
19:30 1000 pasaulio 
stebuklų
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Dviračio žinios

22:00 Babilonas Berlynas
22:50 Skyrybų vadovas draugėms
23:35 Įstatymas ir tvarka
00:20 Kelionių atvirukai
00:30 Euromaxx
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Bėgliai. Vorkutos bėglys. 
D. Kvedaras
02:00 LRT radijo žinios
02:05 1000 pasaulio stebuklų
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema 
04:00 Įdomiosios atostogos
04:55 Kaip atsiranda daiktai
05:15 Ponių rojus

06:00 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia 
06:40 Bailus voveriukas 
07:05 Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys
07:35 Svajonių ūkis 
08:05 Sveiki atvykę 
08:35 Meilės sūkuryje 
09:40 Vilties spindulys 
11:50 Rojus 

12:20 Kenoloto
12:22 Rojus 
12:55 Tik tu – mano meilė 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Jeloustounas 
20:30 Meilė be sienų 
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Nebrendylos
22:25 Vikinglotto 
22:30 Nebrendylos
23:15 Jėga ir Kenoloto 
23:18 Nebrendylos
00:10 Naktinė pamaina 
01:10 Havajai 5.0 
02:10 Pasitikėjimas 
03:15 Vieniši tėvai 
03:45 Tarp mūsų mergaičių
05:00 Ekstrasensų mūšis

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

reindžeris
10:00 Kalnietis
11:00 Širdele mano
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Uždraustas vaisius 
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
21:40 UEFA EURO 2020 futbolo 
čempionatas. Pusfinalis
00:00 Laisvas smūgis
00:20 Nekviesti svečiai
02:05 Be šansų
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
17:30 Mentalistas 
18:30 Iškvietimas 
19:30 FTB 
20:30 Pričiupom!
21:00 Urvas
22:55 Heraklis
00:50 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai 
01:45 FTB 

05:30 Nauja diena
06:30 Mūsų gyvūnai
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 „4 kampai”
13:00 Nauja diena
14:00 „Teisingumo agentai“
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
17:00 „Netikėtas teisingumas“ 
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19:30 Skonio reikalas
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
22:30 Reporteris
23:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
23:30 „Netikėtas teisingumas“ 
00:30 „Teisingumo agentai“ 
01:30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
02:20 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:10 „Netikėtas teisingumas“ 
03:55 „4 kampai”
04:15 Mažos Mūsų Pergalės
04:25 Mūsų gyvūnai
04:50 „Reali mistika“ 
05:30 Nauja diena
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09 05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Įstatymas ir tvarka 
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius
13:00 Įdomiosios atostogos
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:20 Kaip atsiranda 
daiktai
16:45 Kalnų daktaras
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Bėgliai. 
Nesustabdytas.
A. Petrusevičius
19:30 Beatos virtuvė

20:30 Panorama
21:00 Auksinis protas. Vasara
22:25 Majamio policija 
00:35 Merginų išvyka 
02:35 Bėgliai. Nesustabdytas. 
A. Petrusevičius
03:30 Panorama 
04:00 Įdomiosios atostogos
04:55 Kaip atsiranda daiktai
05:15 Ponių rojus

06:15 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia 
06:40 Bailus voveriukas 
07:05 Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys 
07:35 Jeloustounas 
08:35 Meilės sūkuryje 
09:40 Vilties spindulys
11:50 Rojus 
12:20 Kenoloto 
12:22 Rojus
12:55 Tik tu – mano meilė 
15:00 Simpsonai 

16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Nerealieji
21:55 Fantastiškas ketvertas
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Fantastiškas ketvertas
00:00 Tykantis šešėliuose
01:50 Greitojo reagavimo būrys. 
Ugnies audra 
03:45 Nebrendylos
05:40 Vieniši tėvai

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

mano likimas 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva
18:30 Žinios
19:30 Stebuklas 
20:30 Turtuolė varguolė 
21:30 Hankokas
23:20 Menas vogti
01:10 Meilės guru
02:45 10-oji Kloverfyldo 
gatvė
04:25 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 Iškvietimas 
19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Pasala
23:20 Mirtis už gyvybę
01:10 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai

05:30 Nauja diena
06:30 Deutsche Welle pristato: 
Greitis
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 Pagaliau savaitgalis
13:00 Nauja diena

14:00 „Teisingumo agentai“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Vyrų šešėlyje
17:00 „Netikėtas teisingumas“ 
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19:30 Nauja diena
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
22:30 Reporteris
23:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2021"
23:30 „Netikėtas teisingumas“ 
00:30 „Teisingumo agentai“ 
01:30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
02:20 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:10 „Netikėtas teisingumas“ 
03:55 Pagaliau savaitgalis
04:15 Vantos lapas
04:40 Kaimo akademija
05:00 Vyrų šešėlyje
05:20 „Reali mistika“
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05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas,
 Lietuva
09:00 Įstatymas ir tvarka 
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 1000 pasaulio 
stebuklų
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. Kengyro 
sukilimas. A. Seikalis
19:30 Gimę tą pačią dieną
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema

21:30 Dviračio žinios
22:00 Babilonas Berlynas
22:50 Skyrybų vadovas draugėms
23:35 Įstatymas ir tvarka 
00:20 Kelionių atvirukai
00:30 Veranda
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Bėgliai. Kengyro sukilimas. 
A. Seikalis
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Gimę tą pačią dieną
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema
04:00 Įdomiosios atostogos
04:55 Kaip atsiranda daiktai 
05:15 Ponių rojus

06:15 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia
06:40 Bailus voveriukas 
07:05 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys 
07:35 Jeloustounas 
08:35 Meilės sūkuryje 
09:40 Vilties spindulys 
11:50 Rojus 

12:20 Kenoloto 
12:22 Rojus 
12:55 Tik tu – mano meilė 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Jeloustounas 
20:30 Meilė be sienų 
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Greitojo reagavimo būrys. 
Ugnies audra
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Greitojo reagavimo būrys. 
Ugnies audra
23:55 Naktinė pamaina 
00:55 Havajai 5.0 
01:50 Rouzvudas 
02:50 Vieniši tėvai 
03:20 Tarp mūsų mergaičių 
04:35 Ekstrasensų mūšis

06:35 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 10-oji Kloverfyldo gatvė
00:35 Strėlė 
01:35 Nekviesti svečiai
03:10 Volkeris, Teksaso reindžeris 
04:40 Alchemija
05:10 RETROSPEKTYVA

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 Iškvietimas
19:30 FTB 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Mirtis už gyvybę
22:50 Urvas
00:45 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai 
01:40 FTB 

05:30 Nauja diena
06:30 Deutsche Welle pristato: 
Keliautojo dienoraštis
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 „4 kampai”
13:00 Nauja diena
14:00 „Teisingumo agentai“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
17:00 „Netikėtas teisingumas“ 
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19:30 Skonio reikalas
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
22:30 Reporteris
23:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
23:30 „Netikėtas teisingumas“ 
00:30 „Teisingumo agentai“ 
01:30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
02:20 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:10 „Netikėtas teisingumas“ 
03:55 „4 kampai”
04:15 Mažos Mūsų Pergalės
04:25 Kaimo akademija
04:50 „Reali mistika“ 
05:30 Nauja diena

Ieškokite  prekybos centruose!

• Gamybines patalpas, stalių cechas 
su visais įrengimais, yra pastatas 
- sandėlis. Teritorijos plotas 1,16 
ha. Išsamesnė informacija telefonu. 
Tel. 8 612 67 388. Rokiškis
• Namą Kavoliškyje. Ramioje, 
tvarkingoje gatvėje. Reikia  
kapitalinio remonto. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 24000 
Eur. Tel. 8 628 04 434.  
Rokiškis
• Rąstinį, apmūrytą gyvenamąjį 
namą su 28 a kampiniu sklypu. 
Klišių k., Rokiškio r., šalia 
Panemunėlio glež. st. Namas 1 
aukšto su mansarda. Statytas 1973 
m. Plastikiniai langai. Yra rūsys. 
Name įvestas vietinis vandentiekis 
ir kanalizacija. Kaina 12700 Eur. 
Tel. 8 620 46 281. Rokiškis
• Pigiai pusę namo Rokiškyje. 

Strategiškai patogioje vietoje.  
Tel. 8 623 01 338. Rokiškis
• Labai geroje vietoje, Panemunėlio 
gelž. st., namą su ūkiniais pastatais 
ir 0,28 ha žemės. Galima eiti 
ir gyventi. Tel. 8 614 19 157. 
Rokiškis
• Įvairių dydžių namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos. Graži 
vieta, geras susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė. Tel. 8 657 75 999. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą. 50,50 kv. m. 
Panevėžio g. 8, Rokiškis. Pirmas 
aukštas. Butas ne kampinis. 
Plastikiniai langai, didelis rūsys. 
Netoliese mokykla, darželis bei 
parduotuvės. Kaina 32000 Eur.  
Tel. 8 641 64 818. Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties 32 
ha sklypą. Rokiškio raj., Salų 

apylinkėse. Kaina 91000 Eur.  
Tel. 8 690 90 888. Rokiškis
• 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., Juodupės 
mstl., 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

NUOMA

• Išnuomoju 2 kambarių butą 
Aukštaičių g. Tel. 8 679 65 825. 
Rokiškis
• Jauna šeima išsinuomotu 1-2 
kambarių butą su baldais.  
Tel. 8 603 29 420. Rokiškis
• Nuo liepos 15 d. bus nuomojamas 
1 kambario butas su visais baldais 
ir buitine technika. Butas erdvus, 
saulėtas, didelė virtuvė, didelis 
įstiklintas balkonas. Išrašysime 
sąskaitas-faktūras. Nuomojama ne 
trumpiau kaip vieneriems metams. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 612 94 783. 
Rokiškis
• Nuomojamas dviejų kambarių 
butas (dalis namo) šalia Rokiškio 
centro. Atskiras įėjimas. Su 
patogumais, yra dalinai privatus 
kiemas, galima kartu nuomotis 
garažą. Tel. 8 626 38 881.  

Rokiškis
• Išsinuomosiu žemę Rokiškio 
rajone, aplink Obelius.  
Tel. 8 662 59 237. Rokiškis

KITA

• Ūkininko ūkis parduoda 
kokybiškai pagamintus šieno ir 
šienainio ritinius. Yra pašarų, 
tinkamų arkliams. Dideliais 
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Dėl prašymų pateikimo rengiant Panevėžio apskrities 
Rokiškio rajono (savivaldybės) Kriaunų seniūnijos 

Kriaunų kadastro vietovės žemės reformos 
žemėtvarkos projektą

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos  Rokiškio skyrius 
(toliau ‒ Skyrius) informuoja, kad 2021 m.  rugpjūčio 3 d.  bus pradėtas reng-
ti 693,2021 ha teritorijos Panevėžio apskrities Rokiškio rajono (savivaldybės) 
Kriaunų seniūnijos Kriaunų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos 
projektas. Asmenys, pageidaujantys šioje kadastro vietovės teritorijoje susi-
grąžinti žemę natūra, gauti nuosavybėn neatlygintinai, pirkti arba nuomoti 
iš valstybės, gauti neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti žemę, 
iki 2021 m. liepos 28 d. gali pateikti prašymus Skyriui. Projektavimo darbus 
vykdo:

Virginija Grišinienė (valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Panevėžio 
žemėtvarkos ir geodezijos skyrius, tel. 8 646 89 166). Su laisvos žemės fondo 
žemės planu galima susipažinti interneto svetainėje www.nzt.lt.

ir mažais kiekiais. Galimas 
pristatymas. Tel. 8 604 86 441. 
Rokiškis
• Gelžbetonines sijas, tinka 
pamatams. Ilgis 12 m, aukštis 90 
cm., plotis 28 cm.  
Tel. 8 612 67 388. Rokiškis
• Lapuočio skaldytas malkas.  
Tel. 8 680 49 599. Rokiškis

• 2 kambarių mobilų namelį. 
Svetainė, virtuvė, tualetas ir vonios 
kambarys. Geros būklės. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 6600 
Eur. Tel. 8 605 77 852.  
Rokiškis
• Šviežią, ekologišką medų.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Šieną ir šiaudus ritiniais.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Greitpuodį (autoklavą). 
Savadarbis. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Šaldytuvą, už mažą kainą.  
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
• Įvairaus dizaino įvairių matmenų 
pintus-virintus lakštus, tinkamus 
vartams, pastatų apsaugai.  
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
• Sovietiniais laikais gamintus 
ketaus radiatorius, 2 vnt. po 10 

sekcijų. Tel. 8 679 95 305.  
Rokiškis
• Kopūstų pjaustyklę.  
Tel. 8 678 04 702. Rokiškis
• Verpimo ratelį. Tel. 8 678 04 702. 
Rokiškis
• 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

MOBILIEJI TELEFONAI

• Samsung A6+. Labai geros 
būklės. Originalus Samsung dėklas, 
pilnas komplektas. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 612 67 350. 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

PREKĖS VAIKAMS

• Naudotą, labai geros būklės 
pasostę-paaukštinimą. Kaina 16 
Eur. Tel. 8 682 38 705.  
Rokiškis
• 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

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Naują trimerį 3.1. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Benzininį kultivatorių.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Elektrinį trimerį. Kaina 35 Eur. 
Tel. 8 610 17 627. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Jodinėjimo balną. Nenaudotas, 
parvežtas iš Belgijos.  
Tel. 8 625 57 857. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Langą su trigubu paketu. Kaina 
150 Eur. Tel. 8 608 76 889. 
Rokiškis
• Radiatorius. 2 vnt. 17 sekcijų, 1 
vnt. 13 sekcijų, 1 vnt. 8 sekcijos. 
Už visus 150 Eur. Tel. 8 621 06 
333. Rokiškis
• Ieškau 2 šulinių žiedų.  
Tel. 8 696 62 659. Rokiškis
• Dirbtinio marmuro plyteles. 
32vnt., 30x30x5 cm.  
Tel. 8 679 95 305.  
Rokiškis
• 2,5 m ilgio bordiūrus. 3 vnt.  
Tel. 8 679 95 305.  
Rokiškis
• Skubiai naują kietojo kuro katilą 
Kordi 16 kW. Tel. 8 609 88 296. 
Rokiškis
• Du šulinio dangčius, skersmuo 64 
cm, ir tris žiedus 62 cm. Kaina 12 
Eur. Tel. 8 610 49 507.  
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Volvo S80. 2,4 l, D5, 120 kW. TA  
iki 2023-07. Kaina 1600 Eur.  
Tel. 8 657 51 674. Rokiškis
• Moteriškus dviračius žemais 
rėmais. 7 pavarų. 1-1802-170. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 659 64 181. 
Rokiškis
• Audi A4 2002 m., 3 l, 162 kW. 
Tvarkinga. Kaina 1800 Eur.  
Tel. 8 624 27 689. Rokiškis
• 2005 m. BMW 525 D (E61), TA. 
Užsiveda, važiuoja, yra smulkių 
defektų.  Yra daug privalumų. 
Kaina galutinė. Jūžintai. Kaina 
3300 Eur. Tel. 8 604 36 830. 
Rokiškis
• 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 
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Liepos 6-oji, 
antradienis, 
28 savaitė

Iki Naujųjų liko 178 dienos
Valstybės (Lietuvos Karaliaus 

Mindaugo karūnavimo ir 
Tautiškos giesmės) diena
Tarptautinė bučinių diena

Saulė teka 4.50 val., 
leidžiasi 21.57 val. 

Dienos ilgumas 17.07 val. 
Mėnulis – delčia.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Dominyka (Domė), Ginvilė, 
Ginvilas, Mindas, Mindaugas, 

Mindaugė, Nerė, Nerutė, Nervilas, 
Nervilė, Nervyda, Nervydas, 

Nervydė, Ramutis.
Rytoj: Amanda, Amandas, Astas, 

Astė, Astijus, Eitautas, Estera, 
Klausas, Klausenė, Metodijus, 

Sangailas, Sangailė, Sangauda, 
Sangaudas, Skinija, Vilgailė.

Poryt:  Amarilė, Arnas, Arnoldas, 
Audrius, Elzė, Elžbieta, Vaitautas, 

Valmantė, Virginija..

Dienos citata
„Politikoje niekas neįvyksta 

atsitiktinai. Jei tai įvyko, 
gali lažintis, kad tai buvo 

suplanuota iš anksto" 
(T.Ruzveltas).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1535 m. už atsisakymą 
Anglijos bažnyčios vadovu pri-
pažinti karalių Henriką VIII anglų 
valstybės veikėjui, rašytojui ir 
utopinio socializmo pradininkui 
serui Tomui Morui įvykdytas 
mirties nuosprendis.

1685 m. karaliaus Jokūbo II 
armija Sedžemoro mūšyje įveikė 
Monmauto hercogo šalininkus 
valstiečius. Tai buvo paskutinis 
mūšis Anglijos teritorijoje.

1885 m. prancūzų chemikas 
Luji Pasteras sėkmingai išbandė 
vakciną nuo pasiutligės.

1919 m. Niujorką pasiekė pir-
masis Atlanto vandenyną įveikęs 
dirižablis. Tai buvo britų R-34.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1340 m. mirė Lietuvos didy-
sis kunigaikštis Gediminas, titu-
lavęs save lietuvių ir rusų karaliu-
mi bei Žiemgalos kunigaikščiu.

1991 m. Lietuva pirmą kartą 
po Nepriklausomybės atkūrimo 
oficialiai šventė Valstybės dieną - 
Mindaugo karūnavimo metines.

1992 m. Lietuva tapo Pasau-
lio banko nare.

Post scriptum
Gera naujiena pėsčia vaikšto, 

bloga - raita jodinėja.

Braškių uogienė su citrinomis ir mėtomis
Ingredientai: 
• 500 gramų braškių
• 250 gramų „Dansukker“ cu-
krus uogienėms
• 1 citrina
• mėtos

Gaminimas:
Uogas nuplaukite, pašalinkite 
lapelius ir kotelius. Stambias 
uogas supjaustykite arba su-
trinkite. Į prikaistuvį suberkite 
uogas, cukrų uogienėms. Su-
pilkite citrinos sultis, įdėkite ci-
trinos žievelė ir mėtų lapelius. 
Užvirkite ir 2–5 minutes kaitin-

kite ant lėtos ugnies. Nuimkite prikaistuvį nuo ugnies ir atsargiai nugriebkite pu-
tas. Išpilstykite į šiltus sterilius stiklainius. Laikykite vėsioje vietoje.

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Liepos 6 d. Naktį 18

Dieną 28
P,  
4-9 m/s

Liepos 7 d. Naktį 18
Dieną 30

P,
4-9 m/s

Liepos 8 d. Naktį 19
Dieną 31

P, 
4-9 m/s

Orų prognozė liepos 6-8 d.
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

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Ford Galaxy dalimis. 1999 m., 2,3 
l, benzinas, kėbulas be rūdžių.  
Tel. 8 600 65 011. Rokiškis
• Dalimis 2005 m. Opel Meriva 1,3 
l, CDTI, 55 kW. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• Land Rover Freelander dalimis.  
1999 m., 1,8 l, benzinas.  
Tel. 8 624 69 824. Rokiškis
• Dalimis Audi A6. 1999 m., 1,9 
l, TDI. 81kW. Tel. 8 625 57 857. 
Rokiškis
• Dalimis Ford C-Max. 2006 m., 
1,6 l. Dyzelinas, 80 kW.  
Tel. 8 625 57 857. Rokiškis
• Dalimis Opel Zafira 2005 m., 2,2 
l, dyzelinas, 92 kW.  
Tel. 8 625 57 857. Rokiškis
• 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 
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 
variklis). Tel. 8 645 60 405. 
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Keltuvą-krautuvą. Veikiantis. 650 
kg, 3,4 m. Kelia su prailginimo 
sistema aukštai,  prailginimo 
sistema nuimama. Yra priekabai 
užkabinimao mechanizmas, 
pastatymo koja (nusiima). Kėlė 
trasas ir gegnes ant stogo. Kaina 
220 Eur. Tel. 8 695 29 133. 
Kupiškis
• 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

Ieškokite 
prekybos 
centruose!

Popiežiui Pranciškui bus 
atlikta operacija

Popiežius Pranciškus se-
kmadienį Romoje paguldytas 
į ligoninę operacijai, susiju-
siai su storosios žarnos užde-
gimu, sakoma Vatikano pra-
nešime.

84 metų  pontifikas pagul-
dytas į Džemelli universitetinę 
ligoninę „planinei operacijai dėl 
simptominės divertikulinės sto-
rosios žarnos stenozės“.

Manoma, kad popiežius 
kenčia nuo galimai skausmingo 
divertikulų uždegimo. Diverti-
kulai yra išgaubos, kurios gali 

susidaryti ant storosios žarnos 
sienelių ir kurios linkusios dau-
gintis su amžiumi.

Tarp galimų būklės kompli-
kacijų yra nenatūralus storosios 
žarnos susiaurėjimas.

Po operacijos ketinama pa-
skelbti pranešimą apie popie-
žiaus sveikatos būklę.

Argentinoje 1936 metų gruo-
džio 17 dieną gimęs Pranciškus, 
būdamas 21 metų, neteko dalies 
dešiniojo plaučio. Jis taip pat 
kenčia nuo klubų problemų ir 
išialgijos.

BNS inform.

Dėl migrantų kreiptasi į visas savivaldybes, 
svarstoma pasitelkti karius

Dėl galimybės priimti 
į Lietuvą iš Baltarusijos 
nelegaliai plūstančius mi-
grantus kreiptasi į visas 
Lietuvos savivaldybes, 
taip pat svarstoma pasi-
telkti karius, sako vidaus 
reikalų ministrė Agnė Bi-
lotaitė. Ji teigia davusi pa-
vedimą pradėti statyti pa-
lapinių miestelį, kuriame 
būtų daugiau nei 1 tūkst. 
vietų.

„Noriu pasakyti, kad yra 
kreiptasi į visas Lietuvos sa-
vivaldybes, paprašyta iki lie-
pos 7 pateikti visą informaciją 
apie savo galimybes priimti 
neteisėtus migrantus bei pa-
teikti finansinį bei kitą porei-
kį“, – spaudos konferencijoje 
Varėnos rajone sakė A. Bilo-
taitė.

„Čia yra klausimas ne tik 
su patalpomis, bet ir su logis-
tiniais, maitinimo, higienos 
dalykais“, – pridūrė ministrė.

Anot jos, į gyventojų sau-
gumo užtikrinimą bus įtrauk-
tos visos Vidaus reikalų mi-
nisterijos (VRM) institucijos, 

svarstoma pasitelkti karius 
savanorius.

„Noriu patikinti, kad iš 
VRM pusės bus užtikrinta vi-
sokeriopa apsauga, įtraukiant 
visas mūsų institucijas – pir-
miausia, policiją, pasienio 
pareigūnus, viešojo saugumo 
pareigūnus, prašysime pagal-
bos iš Šaulių sąjungos“, – tei-
gė ministrė.

„Taip pat svarstome pasi-
telkti karius savanorius, kad 
jie mums padėtų šią situaciją 
suvaldyti ir kad žmonės, šalia 
kurių apgyvendinami neteisėti 
migrantai, jaustųsi saugūs“, – 
tvirtino A. Bilotaitė.

Anot jos, priimami spren-
dimai dėl papildomos infras-
truktūros migrantų priėmimui 
– iki liepos 28 dienos bus pa-
statyti moduliniai nameliai, 
Druskininkų savivaldybėje 
pradėti statyti angarai.

Be to, A. Bilotaitė teigia 
nurodžiusi pradėti statyti pala-
pinių miestelį, kuriame netei-
sėtiems migrantams būtų apie 
1 tūkst. vietų.

Pastarąją parą Valstybės 
sienos apsaugos tarnybos 

(VSAT) pareigūnai sulaikė dar 
160 nelegaliai sieną kirtusių 
žmonių – tai buvo šios krizės 
paros rekordas. Dažniausiai 
sieną kirsti migrantai renkasi 
Druskininkų savivaldybėje.

VSAT atstovas Giedrius 
Mišutis aBNS teigė, kad mi-
grantai iš Druskininkų užkar-
dos yra gabenami į pasienio 
į savivaldybes, kurios šiems 
asmenims suteikia patalpas.

Šiemet į Lietuvą iš Balta-
rusijos bandė patekti 1098 ne-
teisėti migrantai – beveik 12,5 
karto daugiau nei per visus 
2020 metus.

Dėl smarkiai išaugusio mi-
grantų iš Baltarusijos srauto 
Vyriausybė valstybės mastu 
paskelbė ekstremaliąją situa-
ciją.

Premjerė Ingrida Šimonytė 
teigė mananti, jog nelegalių 
migrantų antplūdis iš Balta-
rusijos yra kerštas už Europos 
Sąjungos bendrą poziciją dėl 
Minsko režimo susidorojimo 
su pilietine visuomene, repre-
sijų, civilinio orlaivio užgro-
bimo gegužę.

BNS inform.

Pavojaus nesutalpinti ar laiku nepanaudoti vakcinų kol kas nėra
Lietuvoje kaupiantis dide-

liems kiekiams koronaviru-
so vakcinos, kol kas nekyla 
pavojaus, kad jos nebetilps 
šaldikliuose ar nebus laiku 
panaudotos, sako Sveikatos 
apsaugos ministerija (SAM).

Statistikos departamento 
penktadienio duomenimis, Lie-
tuvoje šiuo metu yra 682 tūkst. 
nepanaudotų vakcinos dozių, 

šis kiekis anksčiau buvo virši-
jęs ir 700 tūkst.

Visas vakcinas reikia laikyti 
šaltai, o kai kurias jų – itin žemo-
je temperatūroje. „Pfizer“ vakci-
na turi būti laikoma ir gabenama 
-70 laipsnių Celsijaus temperatū-
roje, jai palaikyti reikia specialių 
šaldiklių. Pasak ministerijos, tu-
rimų resursų šiuo metu pakanka.

Vakcinoms, kurioms užten-
ka įprasto šalčio, ESSC yra 

įrengta šaldymo patalpa.
Situacija dėl vakcinų galio-

jimo, pasak ministerijos, irgi 
gera: nėra tokių, kurių terminas 
šiuo metu eitų į pabaigą.

Jos duomenimis, „Pfizer“ 
ir „AstraZeneca“ vakcina ne-
pradaryta gali būti laikoma iki 
pusės metų, „Moderna“ – iki 
septynių mėnesių, o „Janssen“ 
– iki dvejų metų.

BNS inform.
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BALDAI

AVINAS. Ypač 
didelių finansinių 
įplaukų nesitikėki-
te. Tačiau tų sumų, 

kuriomis disponuosite, pakaks 
ir geram poilsiui, ir ramiai bui-
čiai. O jei atostogauti neturėsite 
laiko, trečiadienį ir ketvirtadie-
nį pademonstruokite charakte-
rį, spręsdami finansinius klau-
simus. Jums tai bus naudinga. 
Apskritai, jums seniai reikia 
poilsio, todėl vertėtų šią savaitę 
skirti atostogoms ar bent trum-
pai išvykai. Trečiadienį kils 
poreikis analizuoti nepaprastą 
situaciją: nedarykite skubotų 
išvadų, pasitelkite žmogų, ku-
ris į ją galėtų pažiūrėti iš šalies. 
Penktadienį pasitaikys proga 
kilti karjeros laiptais, tam pasi-
telkite visą profesinį žavesį. Be 
to, ši diena palanki atradimams 
ir palankioms permainoms.  

JAUTIS. Tre-
čiadienį susitikimo 
su verslo partneriais 
rezultatai pradžiu-

gins. Jei tik nepavėluosite į su-
sitikimą. Penktadienis palankus 
ir finansų sutartims pasirašyti, 
ir nekilnojamajam turtui pirk-
ti. Savaitgalį geriau ne dirbti, o 
ilsėtis. Apskritai, panašu, kad 
jums nusibodo rutina, norite šio 
to ekstravagantiško. Žvaigždės 
pataria: nebijokite rizikuoti. Ati-
džiai tikrinkite jus pasiekiančią 
informaciją: įsitikinkite, kad ji 
perduota tiksli, be klaidų ir ty-
činių iškraipymų. Šeštadienis 
palankus kūrybiniams ieškoji-
mams. Savaitgalis – ne darbų, o 
poilsio metas. Pasisemkite nau-
jų įspūdžių, gerų emocijų. Mei-
lės fronte – išsilaisvinimas nuo 
išgalvotų idealų ir iliuzijų. 

D V Y N I A I . 
Įdomus, turiningas 
gyvenimas neatsie-
jamas ir be šiokių 

tokių išlaidų. Šįkart jų atsiras: ar 
neplanuotų darbo pajamų, ar pel-
ningų investicijų. Taip pat atsiras 
ir naujų pajamų šaltinių. Puikus 
metas imtis drąsių ir energingų 
žingsnių, kurie gali kardinaliai 
pakeisti jūsų gyvenimą. Jūs ne-
dvejosite, nes jau dabar viską 
puikiai žinote, dvejonės jūsų 
nekamuoja. Gyvenimiškos pro-
blemos spręsis paprastai, be di-
delės įtampos. Jus supanti darbo 
ir namų aplinka harmoninga, tei-
kianti ramybę. Savaitgalį reiktų 
praleisti gamtos prieglobstyje. 
Meilė gali kurti stebuklus, tad 
nerimą palikite už durų. 

VĖŽYS. Finan-
sinė padėtis stabili. 
Tiesa, ne tokia gera, 
kad jums patiktų. 

Jei imsitės iniciatyvos, galite pa-
siekti neblogų rezultatų. Netgi 
pakilti karjeros laiptais. To siekti 
padės ir kolegos, ir patikimi pa-
galbininkai. Tačiau į avantiūras 
derėtų nesileisti. Juntate, kad 
jūsų karjeros galimybės auga, 
ir tai tiesa. Ir bręsta permainos 
į gerą verslo, darbo srityse. Tam 
jums reikės gebėti bendradar-
biauti, sutelkti dėmesį, pasitelkti 

Astrologinė prognozė savaitei 
darbo patirtį ir žinias, ypač juri-
dines. Penktadienį nieko nepla-
nuokite: situacija staigiai keisis. 

LIŪTAS. Dide-
lių įplaukų likimas 
šią savaitę nežada. 
Be to, važinėdami 

po miestą ar kažkur keliauda-
mi, giliau paslėpkite piniginę ir 
brangius daiktus. Neverta apsi-
pirkti internetu: galite skaudžiai 
apsirikti. Savaitės pradžioje 
rims vidiniai konfliktai ir sielos 
audros. Palankus metas keisti 
darbą, megzti profesines pažin-
tis. Antradienis – palankus nau-
jų idėjų ir planų įgyvendinimui. 
Penktadienį galite ramiai leistis 
į ilgą kelionę, panašu, kad ji 
bus sėkminga. Savaitgalį ne-
pradėkite nieko naujo: tik veltui 
iššvaistysite jėgas, nes visi pla-
nai grius. Nekurstikite pavydo 
ir skandalų.

M E R G E L Ė . 
Galimi nesutari-
mai su verslo par-
tneriais, kuriems 

spręsti pasitelksite visą savo 
žavesį. Būkite labai atsargūs 
su dokumentais, viską daug 
kartų tikrinkite, prieš pasi-
rašydami. Trečiadienį didelė 
klaidų ir apgaulės tikimybė. 
Geras laikas komandiniam 
darbui, susitikimui su drau-
gais, kolegomis. Daug nau-
dos atneš atnaujintos senos 
draugystės ir verslo kontaktai. 
Asmeniniame gyvenime su-
silaikykite nuo veiksmų, ne-
spauskite mylimo žmogaus, 
ieškokite kompromisų. Emo-
cingumas, deja, ne visuomet 
yra puiki savybė. Ir tuo įsiti-
kinsite, jei juo piktnaudžiausi-
te meilės srityje. 

S VA R S T Y -
KLĖS. Finansai 
gerės lėtai ir pa-
laipsniui. Antra-

dienį tvarkysite dokumentus, 
todėl svarbu susikaupti, būti 
atidiems. Penktadienį susilai-
kykite nuo stambių pirkinių, 
ypač, jei už juos ketinate mo-
kėti kreditine kortele. Visuose 
reikaluose reikės olimpinės 
ramybės. Nesivelkite į konf-
liktus, nesileiskite provokuo-
jami. Jei nemesite kelio dėl 
takelio, galite sulaukti didelės 
sėkmės. Palanku keisti darbą: 
puikiai įsilietumėte į naują 
kolektyvą. Penktadienį puiki 
nuotaika, pakili energija leis 
mėgautis pasiekimais asmeni-
niame fronte. Naudokitės pro-
ga: jūsų problemos spręsis be 
pastangų, o norimus dalykus 
įgysite lengvai. Vienišiams 
gresia rasti gyvenimo meilę. 

S K O R P I O -
NAS. Pajamos ne 
tik stabilios, bet ir 
solidžios. Gali atsi-

rasti naujas nuolatinis jų šalti-
nis. Trečiadienis – puikus metas 
solidiems pirkiniams. O va šeš-
tadienį geriau tokių neplanuoti. 
Sutelkite dėmesį į svarbiausius 
uždavinius. Smulkmenomis 
bus bandoma atitraukti dėmesį 

PRO MEMORIA
Rokiškio kaimiškoji seniūnija
STASYS BARAUSKAS 1959-07-06 - 2021-06-24
VANDA ONA URBANAVIČIENĖ 1934-12-15 - 2021-06-27
Obelių seniūnija
PETRAS KAZLAUSKAS 1961-04-23 - 2021-06-28

nuo svarbesnių reikalų. Pajusite 
didžiulį kūrybinį įkvėpimą, ap-
lankys svaiginantis meilės jaus-
mas. Metas kardinaliai keisti 
gyvenimą. Palankus metas pra-
šyti mylimosios rankos, o da-
moms priimti pasiūlymą tekėti. 

ŠAULYS. Su-
kaupėte nemenką 
sumą, metas pagal-
voti apie savo planų 

įgyvendinimą. Savaitgalį galite 
skirti apsipirkimui, pradžiu-
ginkite save ir namiškius. Pra-
sideda palankus metas, galite 
pakilti karjeros laiptais. Atsiras 
naujų idėjų, planų, pagerės nuo-
taika ir savijauta. Jusite mylimo 
žmogaus dėmesį, o vienišiai 
užsimanys paieškoti sau poros. 
Savaitgalį būsite emociškai jau-
trūs. Daugiau laiko praleiskite 
vienumoje, kad negąsdintumėte 
artimųjų savo nuotaikų kaita.   

OŽIARAGIS. 
Jusite, kad ateina 
pakankamai ra-
mus laikas, ypač 

finansinėje srityje. Tačiau 
šiuo metu klojami pagrindai 
tolimesnei sėkmei. Penktadie-
nį pajusite, kad nuotaika vi-
sai ne darbinė. Gal jau metas 
atostogoms? Šią savaite nepa-
mainomomis savybėmis bus 
gebėjimas greitai priimti ir 
įgyvendinti sprendimus. An-
tradienį kuo daugiau dirbsite, 
tuo daugiau naudos pasieksi-
te. Penktadienį nespauskite 
aplinkinių: jie ne tik nenorės 
jums padėti, bet dar ir pasiro-
dys labai įžeidūs. Savaitgalį 
metas eiti į svečius.

VA N D E N I S . 
Būkite tvirti ir užsi-
spyrę verslo reika-
luose. Kartais verta 

tvirčiau ginti savo poziciją, mat 
geriečiams ir tyleniams metų 
metus tenka laukti, kol aplinka 
įvertins juos. Savaitės pradžia: 
naujų kontaktų, bendravimo, 
derybų metas. Jei išlaikysite ra-
mybę, sugebėsite numaldyti va-
dovo pyktį. Trečiadienį tikėti-
na, kad nukentėsite situacijose, 
kurias sukūrė jūsų skubėjimas. 
Antroje savaitės pusėje tvarky-
site svarbius dokumentus. Sa-
vaitgalį metas į gamtą.

ŽUVYS. Savai-
tė daug palankesnė 
meilės reikalams, 
nei naujiems vers-

lo projektams. Visur spėti bus 
sunku. Bet nevertėtų pamiršti, 
kad katkarčiais reikia laiko 
skirti ne tik murkimui su my-
limuoju, bet ir rimtam, atsa-
kingam požiūriui į darbą. Ar-
timieji ir kolegos bandys jums 
apie tai priminti. Bandysite 
įrodyti savo tiesą, bet veltui 
– jūsų suprasti nė nebandys. 
Antradienis – ne pats tinka-
miausias metas darbe pristaty-
ti naujas idėjas. Ketvirtadienį 
blaškys finansinės problemos. 
Penktadienį jos išsispręs. Me-
tas atostogauti. Meilės fronte 
aktyvių veiksmų metas. Vie-
nišiams reikia ieškoti porų.

Nuoširdžiai užjaučiame Gediminą ir 
Mindaugą Stočkus dėl brolio mirties.

Buvę kolegos

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JUOZO KELIUOČIO 
VIEŠOJI BIBLIOTEKA
PARODOS
Viešojoje bibliotekoje:
„Lietuvos fotomenininko ir alpinisto Romualdo Augūno „Kelionių fotografijų“ 
paroda,  galerijoje „Autografas“.
„Vasara su knyga“,  Skaitytojų skyriuje.
Spaudinių paroda „Vasaros šventės“, Informacijos ir kraštotyros skyriuje.
Vido Seibučio atvirukų paroda, skirta liepos 6-ajai, Valstybės /Lietuvos Karaliaus 
Mindaugo karūnavimo dienai, Meno ir muzikos erdvėje.
Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje:
Knygų paroda „Ką skaityti vasarą?“.
Rokiškio lopšelio – darželio „Pumpurėlis“ „Smalsučių“ gr.  kūrybinių darbų paroda 
„Vasaros pievoje“ (auklėtojos I. Stankevičienė, R. Skuturnaitė).
Rokiškio L/D „Pumpurėlis“ vaikų grupių „Drugeliai“, „Boružiukai‘, „Šiaudinukai“, 
„Gandriukai“, „Nykštukai“ keramikos darbų paroda „Vasaros spalvų pasaka“ (me-
ninio ugdymo mokytojas Vytautas Daščioras).
Austėjos Liolytės piešinių paroda „Vizijos“.
RENGINIAI
Liepos 7 d. 12 val. – stalo teatro pasaka „Stebuklinga pati“, pasaką iš J. Basanavi-
čiaus tautosakos bibliotekos seka Saulė Degutytė, Vaikų ir jaunimo skyriuje.
Liepos 7 d. 12.30 val. – Kkūrybinės lėlių piešimo dirbtuvės, Vaikų ir jaunimo sky-
riuje.
Liepos 8 d. ir 22 d. 15 val. - Kino diena, Vaikų ir jaunimo skyriuje.
Liepos 14 d. 16 val.  – edukacinis užsiėmimas „Medžio paslaptys“, Vaikų ir jauni-
mo skyriuje.

AUGALAI

• Kviečius, kvietrugius ir miežius. 
Tel. 8 620 13 320. Rokiškis
• Pelargonijas. Tel. 8 607 18 218. 
Rokiškis

• Neištiesiama sofą, fotelį ir pufą. 
Kaina 220 Eur. Tel. 8 694 01 135. 

Rokiškis
• Geros būklės, mažai naudotą 
jaunuolio kambario baldų 
komplektą. Kaina 115 Eur.  
Tel. 8 698 02 601. Rokiškis
• Praustuvą su keramikiniu stovu ir 
12 didžiųjų stiklo blokelių. Obeliai. 
Tel. 8 677 79 571. Rokiškis
• Beveik naują spintelę. Aukštis 50 
cm. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 675 33 768. Rokiškis
• 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, nedera 
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

DOVANOJA

• Dovanojame 4 mėn. kalytę. Augs 
nedidelė, miela, sargi.  
Tel. 8 620 63 092. Rokiškis
• Dovanoju dvi sofas-lovas. 

Pasiimti patiems.  
Tel. 8 615 75 475. Rokiškis
• Dovanojame ožką ir ožį. Ožka 
duoda nemažai pieno. Dovanojami, 
nes nebėra galimybes laikyti.  
Tel. 8 699 43 618. Rokiškis
• Dovanojame 2 mėnesių amžiaus 
kačiukus. Tel. 8 699 43 618. 
Rokiškis
• Dovanojame katytę. Atklydo 
pas mus, priglaudėme, neturime 
galimybės pasilikti. Paskiepyta, 
sterilizuota, nedrąsi, meili. Tik į 
geras rankas. Tel. 8 648 35 808. 
Rokiškis
• Dovanoju nusišienauti pievą. 8 
ha, netoli Obelių.  
Tel. 8 687 86 901. Rokiškis
• Dovanoju mažus juodos spalvos 
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. 
Matmenys 125x97 cm.  Apie 120-
130 kv. m. Išsivežti patiems.  
Tel. 8 611 20 440.  
Rokiškis
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ANEKDOTAI

Sūnus grįžta namo ir klausia 
tėvo: 

– Ar nori, kad papasakočiau 
tau apie savo pirmąją kelionę 
motociklu? O gal geriau rytoj 
apie tai ramiai paskaitysi 
laikraštyje?

***
– Toks gražus oras, o 

tu plauni grindis. Geriau 
eitum į kiemą ir nuplautum 
automobilį...

***
Kalbasi dvi blondines:
– Violeta, o tu žinojai, kad 

tavo masina O O O O ištikrųjų 
vadinasi Audi?

***
Mokytojas uždavė 

mokiniams parašyti rašinėlį 
apie šunį. Kitą dieną, patikrinusi 
namų darbus, paklausė Petriuką 
su Jonuku, kuris nuo kurio 
nusirašė.

– Judviejų rašinėliai žodis 
žodin panašūs,- pasakė.

– Mes nenusirašėme, – 
atsikalbinėjo Petriukas su 
Jonuku. – Mudu abu rašėme 
apie kaimynės Margį.

***
Bažnyčioje kunigas aiškina 

jaunavedžiui:

- Į klausimą „Ar sutinkate 
vesti šią moterį?“ reikia atsakyti 
„Sutinku“, o ne „Kas bus, tas 
bus“.

***
– Na kaip gerai, šiandien 

jūsų kosulys skamba daug 
gražiau!

– Žinoma, daktare, aš juk 
visą naktį treniravausi!

***
– Koks didžiausias dovanų 

pakavimo džiaugsmas?
– Rasti lipnios juostos galą.
***
– Kas yra dviprasmiškas 

reikalas?
– Kai iš mandagumo sulaikai 

čiaudulį, o to pasekoje pirsteli.
***
SMS:
„Labas, katyte. Kaip dėl 

susitikimo? Aš nupirksiu vyno 
ir išnuomosiu kambarį tik 
mums...“

Atsakymas:
„Viliojantis pasiūlymas, bet 

Katytės, nėra namie – čia jos 
tėtis, tad geriau paimk alaus, 
greit būsiu. Murrr“.

***
Grįžta Petriukas iš mokyklos. 

Tėvas jam sako:
– Ar ištaisei dvejetą iš 

matematikos?
– Taip.
– Parodyk. Nu kas gi taip 

taiso, duok tušinuką, parodysiu 
kaip reikia!

***
Šeimoje ginčas – kas eis 

pasiimti sūnų iš darželio… 
Vyras:

– Aš tau kailinius dovanojau?
– Dovanojai.
– Aš tau žieminius batus iš 

Italijos dovanojau?
– Dovanojai.
– Vat ir eik sūnaus.
– O kodėl ne tu?
– O kaip man eit? Su 

kojinėm ir skutimosi putom?
***
Ateina žmogelis į laidojimo 

namus ir klausia:
– Koks pas jus pigiausias 

karstas?
– 200 eurų, iš pušies, – siūlo 

darbuotojas.

Klausimas automobilininkų 
forume:

– Į mano mašiniuko baką 
pernai tilpdavo benzino už 
58 Eur, šiemet – už 75 Eur. 
Iki kokio amžiaus auga 
mašiniukas, jei jam dabar 15 
metų? 

***
– Mama, mama, kodėl tu 

stumi mašiną nuo kalno?
– Tylėk sūneli, tėvelį 

prižadinsi...
***
– Kaip man skauda dantį...
– Bet tu neik pas tuos 

dantistus tu nueik į geležinkelio 
stotį pririšk dantį siūlu prie 
traukinio ir tau ištrauks 
nemokamai.

Po kelių dienų:
– Nu kaip, ištraukė dantį?
– Ne, šešis vagonus 

nutraukiau, o dantis mašinistas 
išmušė.

***
Naujasis rusas automobiliu 

partrenkia pėsčiąjį. Sustabdęs 
savo mersą išlipa ir rėkia 
mėginančiam atsistoti 
nukentėjusiajam:

–Atsargiau, žioply!
– O ką? Bene dabar 

važiuosit atbulas?!
***
Ką sako blondinė, kai 

automobiliu atsitrenkia į medį? 
– „Keista, aš juk pypinau“.

***
Ką reiškia du žiedai virš 

jaunavedžių automobilio?
Veikiausiai tai, jog viskas 

prasideda esant rezultatui 0:0.
***
Skambutis naujajam rusui.
– Sveiki, galite pasiimti savo 

automobilį.
– Kokį automobilį?
– Renault Clio.
– Kokį dar Renault Clio?
–Nu maža tokia mašinytė, 

kaip kibiriukas, jūs vakar už jį 
90 proc. įmokėjote.

Naujasis rusas pridengia 
ragelį ranka ir sako:

– Kalianai, mes pinigus 
vakar nepragėrėme, o kažkokį 
kibirą nusipirkom!

***
Autoservise:
– Sakykit ar galima ką nors 

padaryti su šiuo automobiliu?
– Galima. Tik reikia nuimti 

priekinį ir galinį bamperį ir tarp 
jų įsprausti naują automobilį.

***

– O pigesnių neturit?
– Na, yra už 100 eurų 

Presuotų drožlių...
– Mmm... gal dar pigesnių...
– Tai ką tamsta laidoti 

susiruošei???
– Uošvienę.
– Ko iškart nesakei?! 

Vežk pas mus, mes prie jos 
rankenėles prisuksim...

***
Leitinantas Jonas ilgai 

žiūrėjo į žvaigždėtą dangų, po to 
giliai atsiduso ir tarė:

– Tai bent laipsnis!
***
Grįžta vyras girtas namo. 

Žmona kiša laikrodį ir aiškina, 
kad kur tiek ilgai valkatavo.

Vyras (pakiliai): 
– Kai mano tėvas grįždavo, 

tai motina kalendorių 
rodydavo...

***
Sutuoktinių pora pas 

psichologą: 
– Jūs manote, kad žmona 

neleidžia jums nė žodžio įterpti? 
– Ne, jis taip nemano.
***
– Petriuk, išvardyk kelias 

žvaigždes, – prašo astronimijos 
mokytojas.

– Kino ar sporto?
***
Mokytojas vaikams pataria 

įsiminti devizą „Geriau duoti, 
negu gauti“

Vienas mokinys šaukia:
–  Mano tėvelis visada 

laikosi šito devizo!
– Tavo tėvas puikus, kilnus 

žmogus! O ką jis veikia?
– Mano tėvelis boksininkas!
***
Žmona su vyru barasi:
– Ir ką aš su tokiu idiotu, 

kaip tu, veikiu?! Aš turbūt 
buvau akla ir kurčia, kai už 
tavęs tekėjau!

– Va, matai, brangioji, aš 
beveik šventasis – tavo negalias 
išgydžiau.

***
Blondinė skundžiasi draugei:
– Mano vyras man neleidžia 

vairuoti.
– Kodėl?
– Sakė, neleis man sėsti už 

vairo tol, kol pati neišmoksiu 
užkasti motociklininko.

***
Kūčių vakarą vienas 

vaikinukas nuėjo į bažnyčią. 
Po pamaldų kunigas atsistojo 
prie durų sveikinti parapijiečių 
su šventėmis. Pamatęs 
vaikinuką, sušuko jam:

– Tau laikas prisijungti prie 
Viešpaties kariuomenės!

– Kunige, tai kad aš jau esu 
Viešpaties kariuomenėje.

– Kaip gi taip, – suabejojo 
kunigas, – kad aš tave 
bažnyčioje matau tik per 
Kalėdas ir Velykas?

Vaikinukas pasilenkė prie 
kunigo ausies ir šnabžtelėjo:

– Aš esu slaptoje 
tarnyboje...

***
Paskutiniai Kalėdų Senelio 

žodžiai:
– Viskas, vaikučiai, 

dovanėlės baigėsi..
***
Zuikis šantažuoja senį 

besmegenį:
– Duokš morką arba 

išdžiovinsiu tave fenu!
***
Aš savo mylimajai prieš 

Kalėdas po egle dovaną 
palikau.

– Apsidžiaugė?
– Dar ne. Ieško. Miškas 

didelis, eglių daug...
***
Petriukas:
– O pernai per Kūčias pas 

mus į namus per kaminą vėl 
nusileido Senelis Šaltis. Bet 
netikėtai iš komandiruotės 
sugrįžo tėtis. Tais metais 
man liko visas maišas 
senelio dovanų: dėžutė 
saldainių, tris buteliai 
šampano ir visas pakelis 
keistų oro balionų.

***
– Sūneli, tu kur tokį 

negražų žodį girdėjai?! – 
supykusi klausia mama.

– Kalėdų Senelis sakė.
– Negali būti!
- Gali. Jis taip pasakė, kai 

Petriukas jam sniego gniūžte į 
akį pataikė..

Ieškokite 
prekybos centruose!

GARSO TECHNIKA

• Dideles, galingas, gražiai 
skambančias kolonėles. Kaina 140 
Eur. Tel. 8 693 04 817.  

Rokiškis
• Įvairias kolonėlęs: S-90, S-70, 
S-50BL, S-30B, Amfiton.  
Tel. 8 693 04 817.  
Rokiškis


