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Valstybės diena Velykalnio parke: mero padėkos ir „Tautiška giesmė“
Valstybės diena – sąlygi-

nai nauja šventė, kuri šven-
čiama tris dešimtmečius. Jos 
tradicijos dar tik kuriamos 
ir valstybėje apskritai, ir 
mūsų rajone. Kertinis šių 
tradicijų akmuo, žinoma, 
yra „Tautiškos giesmės“ gie-
dojimas, sujungiantis ne tik 
mūsų šalies kaimus, mies-
telius, bet ir po visą pasaulį 
išsisklaidžiusius kraštiečius, 
lietuvių kilmės žmones.

Antrus metus – 
Velykalnio parke
Valstybės dienos minėji-

mas jungia šiandienos pilie-
čius su mūsų valstybės istorija 
– pirmojo ir vienintelio Lietu-
vos karaliaus Mindaugo karū-
navimu. Nors istorinių šaltinių 
apie tikslią karūnavimo datą 
1253-aisiais ir jos vietą neišli-
ko, visuotinai priimta istoriko 
Edvardo Gudavičiaus hipote-
zė, kad tai įvyko liepos 6-ąją. 
Mindaugo karūnavimas – vie-
nas kertinių mūsų valstybės 
istorinių įvykių, jos valsty-
bingumo, tautinės savimonės 
pamatas. Taigi, ši diena yra 
ypatingos svarbos tiek istori-
ne, tiek moderniosios lietuvių 
tautos ir valstybės formavi-
mosi prasme.

Mindaugo karūnavimo die-
nos šventiniai renginiai vyko 
visame rajone: kaimų, mieste-
lių žmonės būrėsi švęsti, kar-
tu giedoti „Tautišką giesmę“. 
Tradiciškai ji buvo giedama 
ir ant Moškėnų piliakalnio, 
ir Struvės geodezinio lanko 
Gireišių punkte. Rokiškėnai 
„Tautišką giesmę“ anksčiau 
giedodavo prie Krašto mu-
ziejaus. Tačiau jau antrą kar-
tą jie buvo pakviesti rinktis į 
Velykalnio parką. Pernai fan-
tastišku šventės akcentu tapo 

režisieriaus Jono Buziliausko 
sukurtas spektaklis „Mindau-
gas“, kurio dekoracijomis ir 
prasminiais akcentais tapo 
Velniakalnio kalvos ir Kal-
varijų koplyčia. Šiemet kaip 

išskirtinis akcentas buvo pasi-
rinktas Aistės Smilgevičiūtės 
ir grupės „Skylė“ koncertas.

Veiklų netrūko
Iki pat 20.30 val., kai buvo 

teikiamos mero padėkos, 
šventės grafikas buvo lais-
vas. Buvo numatyta mugė. 
Ji buvo nedidelė, bet smagi: 
karštą popietę siūlyta atsigai-
vinti ledais, įsigyti levandų ir 

jų pagrindu sukurtų produktų: 
kvepalų, hidrolatų, ant pieve-
lės vyko jauki tautodailininkų 
darbų paroda-pardavimas bei 
edukacijos. O Bajorų damos 
susirinkusiems siūlė įsigy-
ti tautiškos atributikos. Apie 
Rokiškio kraštą, jo grožybes, 
turistinius maršrutus pasakojo 
Turizmo intormacijos ir amatų 
informacijos centro komanda.

Dėkota rajonui 
nusipelniusiems
 žmonėms
Likus pusvalandžiui iki 

„Tautinės giesmės“ giedoji-
mo, rajono meras Ramūnas 
Godeliauskas pakvietė prisi-
minti ir padėkoti mūsų kraštui 
nusipelniusiems žmonėms. 
Mero padėka įteikta AB „Ro-
kiškio sūris“ direktoriaus 
padėjėjai Aušrai Zibolienei 
už svarų indėlį į pačios di-
džiausios rajono įmonės dar-
buotojų vakcinaciją. Meras 
pabrėžė, kokios tai svarbos 
buvo uždavinys: sėkminga 
vakcinacija ten, kur telkiasi 
didžiuliai žmonių kolektyvai, 
iš esmės stabdė viruso pliti-
mą rajone. A. Zibolienė teigė, 
kad tai didžiulės ir darnios 
„Rokiškio sūrio“ darbuotojų 
komandos nuopelnas. Ji taip 
pat dėkojo už didžiulį palai-
kymą ir įkvėpimą darbams 
savo šeimai.

Mero padėka pagerbta 
buvo ir Suaugusiųjų ir jauni-
mo mokymo centro ilgametė 
direktorė Vilija Ališauskienė. 
Įvertintas buvo jos indėlis ug-
dant ir šviečiant jaunimą bei 
suaugusiuosius, kurie mokslo 
ir žinių siekia sudėtingomis 
socialinėmis ir ekonominė-
mis sąlygomis. Pedagogė, 
priimdama padėką, dėkojo 
šio centro kolektyvui.

Įvertinta buvo ir moky-
klos-darželio „Ąžuoliukas“ 
direktorė Romualda Cegels-
kienė. Ji padėkos nusipelnė 
už aukštus mokymo įstaigos 
ir jos auklėtinių pasieki-
mus, už modernią mokymosi 
aplinką, bendradarbiavimą su 
šalies ir užsienio mokymo įs-
taigomis.

Pagerbti buvo ir du ugnia-
gesiai – Virginijus Juškevičius 
ir Alvydas Prokapavičius. 
Įvertintos jų pastangos gesi-
nant gaisrą Kaštonų gatvėje.

Dovanojo Aukštaitijos 
vėliavą
Sveikindamas su Valsty-

bės diena rokiškėnus, Seimo 
narys Vidmantas Kanopa įtei-
kė rajono merui Aukštaitijos 
vėliavą. Dovana ne šiaip sau: 
šis Seimo narys inicijavo pa-
siūlymą, kad 2023-ieji būtų 
paskelbti Aukštaitijos metais. 
V. Kanopa neslėpė: tikimasi, 
kad jau Seimo Rudens sesijoje 
šis pasiūlymas sulauks kolegų 
palaikymo.

O lygiai 21-ą valandą 
grupės „Skylė“ solistė Aistė 
Smilgevičiūtė pradėjo giedo-
ti „Tautinę giesmę“. Prie jų 
prisijungė darnus rokiškėnų 
choras. Jame – ir Rokiškio 
šv. apaštalo evangelisto Mato 
parapijos dvasininkai, ir jau-
nimas, ir šeimos, ir senjorai. 
Po „Tautiškos giesmės“ žmo-
nės nesiruošė skirstytis: juos 
džiugino patriotinės, gerai 
žinomos grupės „Skylė“ dai-
nos ir nauji jų kūriniai. Ne 
vienas blaškėsi, ką pasirinkti: 
ir koncerto klausytis norėjosi, 
ir Europos futbolo čempiona-
to pusfinalis Italija – Ispanija 
viliojo...

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Salose Valstybės dieną – ir riterių kovos, ir žirgų teatras
Salos gyvėja tiesiog 

akyse: dvaro parkas pasi-
puošė naujais želdynais. O 
miestelio ramią kasdieny-
bę pradėjo išjudinti įvarūs 
renginiai. Valstybės dieną 
Salose buvo siūlomos ir 
riterių kovos, ir smagios 
pramogos, ir žirgų teatras.

Kaip ir dera, Valstybės die-
nos renginiai Salose pradėti 
riterių pasirodymu. Anksčiau 
riterių turnyrai buvo Rokiš-
kio vizitinė kortelė: jie rengti 
ir Valstybės dienos, ir mies-
to šventės proga. Šiemet jų 
pasirodymo buvo pakviesti 
stebėti saliečiai ir miestelio 
svečiai. 

Po riterių kovų sekė pra-
mogos vaikams: jie galėjo 
linksmintis putų kalne. Pra-
moga sulaukė nemažai jau-
nųjų entuziastų. Kas neno-
rėjo maudytis putose, turėjo 
progą pajodinėti poniais, pa-
sidžiaugti stručių ir alpakų 
draugija.

Vyresnieji gi vaišinosi 
kava, ledais, grožėjosi parko 
kinetinėmis statulomis ar ap-
žiūrinėjo naujausius gėlynus 
bei rožynus. Smalsu buvo už-
sukti ir į dvaro rūmus, kurie 
šiuo metu prikeliami antram 
gyvenimui: apstatyti baldais, 
čia veikia tautodailės galerija. 

Taip pat šventėje norintieji 
galėjo susipažinti su turisti-
niais maršrutais po Rokiškio 
kraštą, įsigyti naujausių mies-
tą ir rajoną reprezentuojančių 
suvenyrų: nuo mielų lipdukų 
knygučių, iki žygiuose nepa-
mainomų reikmenų dailiose 
pakuotėse.

Šventės vinimi, be abejo, 
tapo žirgų teatro „Bingo“ pa-
sirodymas. Spektaklis suža-
vėjo šventės dalyvius. Tiesa, 
keturkojai aktoriai vaidino 
ekstremaliomis sąlygomis: 
plieskiant kaitrai žirgus ka-
mavo pulkai gylių ir kitų 
kraujasiurbių. Netgi tada, kai 

jie skaudžiai kando, kantrūs 
žirgai tęsė įspūdingą pasiro-
dymą, kurio esmė: žmogaus 
ir žirgo ryšys: be kamanų, be 
pentinų žirgai atliko sudėtin-
giausius dailiojo jojimo ele-
mentus, o raiteliai demons-
travo džigitavimo triukus.

Salų dvarą prikelti ėmu-

si Birutė Dapkienė neslėpė: 
ateityje rajono žmonių lau-
kia ne viena įdomi pramoga. 
Artimiausiu metu ims veikti 
specialus keltas. Svarsto-
ma galimybės sename parke 
įkurti jodinėjimo trasas. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Nebaidytų idiotų kraštas – 5: canceling kultūra ir heitinimas 
feisbuke Batkos neveikia. Netikėta, ania?

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
Didžiausias nusikaltimas 

visokiose kautynių aplinkybė-
se yra neveiklumas

Mrj. Vytautas Bulvičius,
 „Karinis valstybės 
rengimas“, 1939 m.

Koks yra skirtumas tarp 
atrodyti, būti ir veikti? 
Toks skirtumas, kaip tarp 
lavono ir gyvo sutvėrimo. 
Ir lavonas, ir gyvas sutvė-
rimas yra. Ir atrodo. Gra-
žiai atrodo, kostiumu ar 
suknele apvilktas, gėlyčių 
padėta, žvakės dega, graži 
(kartais ir nelabai) muzi-
ka groja. Atrodo visai kaip 
mūsų „žvaigždės“, aplin-
kybių nutemptos į kokį 
operos spektaklį: gražios, 
užmerktomis akimis ir 
akmeninais veidas. Į tre-
čią dieną lavonas netgi ima 
skleisti kvapą. Sunkiai žo-
džiais apsakomą. Yrančio 
organizmo kvapą. Lavo-
nas yra objektas: jį galima 
puošti, jam giedoti, išnešti 
kojomis į priekį, jį ardo jo 
paties žarnyne gyvenančios 
bakterijos. Gyvas organiz-
mas taip pat gali atrodyti, 
gali kvepėti ar smirdėti, bet 
nuo lavono jį skiria esminis 
bruožas: gyvas organizmas 
veikia.

Ši takoskyra tarp būti ir 
veikti be galo svarbi infor-
maciniame amžiuje, kai mes 
iš esmės gyvename dviejose 
tikrovėse: objektyviai egzis-
tuojančioje ir pačių kuriamoje 
virtualioje realybėje. Virtuali 
realybė yra patraukli tuo, kad 
kiekvienas gali susikonstruoti 
geresnį virtualųjį „aš“. Vir-
tualios realybės patrauklu-
mo esmė yra ta, kad žmogus, 
institucija, visuomenės grupė 
apie save talpina tik tokią in-
formaciją, kuri jai palanki ir 

patinka. Kuriama susigalvota 
paralelinė Visata. Kiek reali 
tokia paralelybė, kokią tikro-
vės dalį ji atspindi? Ar išvis 
šita „liaudies kūryba“ beturi 
kažką bendro su realybe?

Čia susikerta dvi pamati-
nės Vakarų krikščioniškosios 
sampratos ašys: erdvė ir lai-
kas. Jei porą tūkstančių metų 
iki šių dienų vienintelė ga-
limybė nuklysti į paralelinę 
Visatą buvo knyga (o ir toji 
buvo gana tvirtai pririšta prie 
realybės, išskyrus tik XX a. 
išpopuliarėjusius fantastinius 
romanus). Vėliau atsirado 
kinas, televizija. Tačiau visi 
šie išvardinti produktai turėjo 
vieną esminį trūkumą – vie-
nakryptiškumą: juos naudo-
jantis asmuo buvo skaitytojas, 
žiūrovas. Su kompiuteriniais 
žaidimais, o dar ryškiau, su 
socialiniais tinklais atėjo es-
minė problema – asmuo tapo 
virtualybės kūrėju. Savo an-
trojo, penktojo, trisdešimtaš-
tuntojo aš kūrėju. Dar prieš 
gerą dešimtmetį gana aktu-
ali tema buvo kompiuterinė 
priklausomybė. Pastebėjote, 
kad dabar apie tai niekas ne-
bekalba. Įdomu, kodėl? Nes 
tai, kas prieš dešimtmetį buvo 
priklausomybe, dabar yra ab-
soliuti norma. Žmogus bevil-
tiškai įlindo į virtualybę, ir į 
realybę grįžta, dovanokit, pa-
valgyt ir į tualetą.

Ganėtinai ryškiu tokios 
priklausomybės ženklu tapo 
influencerio profesijos atsi-
radimas. Žmogus jau nebe-
sugeba vietoje, bandydamas 
įsivertinti drabužio, kremo 
ar kvepalų, maisto produktų. 
Jam reikalingas patarėjas, 
kuris pasako, kaip turi būti 
„teisingai“. Jei patarėjai re-
komenduotų tik „teisingus“ 
kvepalus, būtų galima su tuo 
taikytis. Tačiau žmogus yra 

ganėtinai nuosekli būtybė. Jei 
jis nesugeba išsirinkti sumuš-
tinio ar megztinio, tai lygiai 
taip pat jis nesugeba išsirink-
ti, suformuluoti ir pažiūrų, 
požiūrio į vienokį ar kitokį 
reiškinį. Kodėl nesugeba pa-
sirinkti? Nes jis, paskendęs 
dirbtinai kuriamoje virtua-
lybėje, nebeturi įgūdžių ir, 
svarbiausia, noro, tą reiškinį 
kažkaip tirti, formuluoti apie 
jį savo nuomonę. Nes tikrovė, 
realybė jam tėra tik neišven-
giama blogybė, kurioje jis, 
atleiskite, valgo ir teršia. Va 
tiek ryšio jis su ja nori turėti.

Virtuali realybė yra vieta, 
kurioje žmogus atrodo. Ti-
krovė – kurioje veikia. Vir-
tualybėje mes turime reikalą 
su milijonais save kuriančių 
konstruktų. Tikrovėje – su ti-
krais reiškiniais ir žmonėmis. 
Pati baisiausia šių dviejų re-
alybių sandūra yra tada, kai 
virtualybės dėsnius „atrody-
ti“ visuomenė bando perkelti 
į tikrovę, kurioje reikia veikti.

Mūsų santykiai su Baltaru-
sija yra puikus šių dviejų rea-
lybių atspindys. Santykius su 
Baltarusija formavome pagal 
geriausius virtualios realybės 
kanonus. Mes apšvietėme 
valdiškas institucijas ir savo 
feisbuko profilius Baltarusijos 
vėliavos spalvomis, pasienyje 
organizavome „Baltijos kelią 
-2“, koncertus, meškiukus ba-
lionėliais per sieną skraidino-
me. Mes nuoširdžiai nuo sofos 
ir feisbuke rėmėme šimtatūks-
tantines demonstracijas kai-
myninėje valstybėje, nuošir-
džiai rašėme tūkstančius postų 
apie iškvašusį diktatorių. Ir ką, 
padėjo? Baltarusija tikriausiai 
nuo meškiukų ir koncertų jau 
visa demokratinė?

Mes tikėjome taika ir meile 
visame pasaulyje, ir trisdešimt 
metų turime kiaurą sieną. Nes 
virtualybėje sienų nėra. Visur 
tik meilė, gėris ir vaivorykšti-
niai vienaragiai po žemuogių 
pieveles laksto. Taip supranta-
ma „tikrovė“. Visus, kas toms 
visuotinėms meilės, taikos, 
virtualių širdučių ir pozityvio-
jo pezalizmo nuotaikoms ne-
pritaria, kurie ima ir parašo po 
kokio vyriausybės nario postu, 
kad „tamstą kosmonautą kvie-
čia Žemė“, užpuola heitinimo 
banga. Drąsesnius – ir can-

celing procesas. Prigąsdinti, 
priskųsti žmogų taip, kad jis ir 
išsižioti bijotų. Taip formuoja-
si milžiniški „pritarėjų“, „gerų 
ir teisingų“ burbulai. Esminis 
jų trūkumas – jie nieko bendro 
su tikrove neturi. Ir tikrovė ne-
siformuoja pagal kažkieno pa-
geidavimus ir įsivaizdavimus.

Tikrovėje yra ir karų, ir 
skurdo, ir nedemokratijos. Ir, 
įsivaizduokit, ne visiems pi-
liečiams patinka vaivorykšti-
nės perėjos ir suoliukai. Šitie, 
beje, irgi iš kategorijos „atro-
dyti“: kokie mieli ir tolerantiš-
ki mes atrodome.

O tikrovėje – purvina rea-
lybė. Santykis su Lukašenkos 
režimu iš esmės yra dviejų 
realybių sankirta. Lukašen-
ka gyvena ir veikia tikrovėje, 
mūsų valdžia – atrodo virtu-
alybėje. Mūsiškiai viską, ką 
tesugeba, viauksėti, kad dikta-
torius durnas (žodis „durnius“ 
pas mus apskritai tampa neiš-
vengiamu epitetu reiškiniams, 
kurių virtualybės bukulaurų 
karta nesugeba suprasti. Ko 
nesupranta, kas ne rožinis 
vienaragis – tas akivaizdžiai 
durnas). Mūsiškiai, užauginti 
saugiame ES, NATO pavėsy-
je, užčiūčiuoti įvairiausių ge-
rųjų praktikų NVO, ir toliau 
kariauja savo feisbuko karus.

Batka gi tokios prabangos 
neturi. Didžiausia ir esminė 
mūsų bukulaurų klaida yra 
laikyti jį durniumi. Diktato-
rius nėra ir negali būti durnius. 
Tokie neišgyvena. Būti dikta-
toriumi, tai ne ledo ritulį žais-
ti, dvaruose akvadiskotekose 
pilvelį judinti. Judinti reikia 
smegenis. Būti diktatoriumi, 
reiškia kiekvieną dieną daly-
vauti kovoje už išgyvenimą. 
Atminti, kad kiekvieną sekun-
dę į tave gali būti nutaikytas 
šautuvo vamzdis, pakišti nuo-
dai. Kad tau mirus, bus susi-
dorota ir su tavo šeima. Kad 
tavo Kolkos, Nikitos ir kas 
ten dar su kraujais ir dantimis 
iškosės sąskaitų Šveicarijos 
bankuose numerius, o kai iš-
kosės, gaus kulką į kaktą. Tai 
žaidimas su įvairiausiomis in-
teresų grupėmis, kad nė viena 
neįgytų tokios įtakos ir galios, 
kad galėtų pakeisti valdovą. 
Štai Sovietų sąjungos istorija 
iš esmės yra priešpriešos tarp 
KGB ir karinės žvalgybos 

GRU istorija. Kiekviena Bat-
kos diena – laimėta kova už 
išgyvenimą. Tikrovėje. O mes 
į šitą šaršalą su meškiukais ir 
balionėliais įlindom? Manote, 
jam labai rūpi tai, kad mūsų 
influenseriai ir dvaro apžval-
gininkai jį durniumi, išpro-
tėjusiu diktatoriumi vadina? 
Jam dzin (norėčiau parašyti 
tikslesnį žodį, prasidedantį 
p raide. Bet jis necenzūrinis. 
Mūsų virtualieji vienaragiai 
dar apalps tokį pamatę).

Ponas Lukašenka tiesiog 
mėgaujasi, išdaigauja siųs-
damas mums migrantų pul-
kus. Kodėl išdaigauja? Nes 
jei norėtų, per kiaurą sieną 
pasiųstų ką nors rimčiau. O 
kam mums, virtualybės hero-
jams, atleiskite, sienos? Sienai 
aptverti reikia 40 mln. Netu-
rime pinigų. Ach neturime? 
Norit, parodysiu iš kur gaut? 
Užraukti tokias nesąmones 
kaip petys, koja ar, atleiskite, 
uodegikaulis už laisvę. Šitai 
virtualiai skiepų propagandai, 
kurios, kaip ir vienaragio, kol 
kas gyvo nematėme, skirta 
milijonas eurų. Gražu, vienok. 
Išdalinta saviems, tiems, kurie 
įtaką turi. Kad dvaro žurnalis-
tai nepamirštų, kam turi būti 
dėkingi, nepatogių klausimų 
neuždavinėtų. Pavyzdžiui, ko-
dėl vis dar kiaura siena?

Nesijaudinkite, tuoj pra-
sidės kitos viešinimo kam-
panijos, ir joms byrės eurai. 
Dabar mergelės-avelės ir 
berniukai-žirniukai, pabėgė-
lį paveikslėliuose matę, ims 
mokyti virtualios tolerancijos. 
Beje, mūsų šaunieji valdan-
tieji, mūsų dvaro influenseriai 
ir čia turi galimybę parodyti 
pavyzdį. Užuot grūdus tuos 
vargšus (be jokios ironijos) 
migrantus į miestelius, kodėl 
jų neapgyvendinti tolerantiš-
kojo, šviesiojo vaivorykštinio 
Vilniaus mokyklose, kultūros 
įstaigose? Kodėl mūsų šau-
nieji progresyvieji ministrai, 
mūsų tobulieji influenseriai 
neišeina prieš tautą ir nepasa-
ko: „Mes šitą košę užvirėm, 
prisiimam atsakomybę. Savo 
namuose apgyvendinsime po 
migrantų šeimą“. Būtų puikus 
tolerancijos pavyzdys. Ir nėra 
ko bijoti.

Juk tai tik geri į didelę ne-
laimę patekę žmonės. Sakau 

tai be jokios ironijos. Dauge-
lis tų žmonių (išskyrus kelis, 
kurie peiliais švaistosi) iš tie-
sų yra geri. Atsidūrė toli nuo 
namų, tėvynės. Sudužo jų 
viltys sulaukti geresnio, ores-
nio gyvenimo. Priimti juos – 
mūsų darbas ir iššūkis. Ir ta 
pareiga priklauso kiekvienam, 
ne tik mažų kaimų ir mies-
telių žmonėms. Ir valdžia, 
priekyje sėdintys, influense-
riai yra patys tie pavyzdžiai. 
Tik kažkodėl tokių iniciatyvų 
iš jų negirdime. Nes priimti 
žmogų, kitokį žmogų – tai ne 
perėjas ir suoliukus paišyt. Su 
juo gyventi reikia, prisitaikyti, 
priimti. Realybė – ne feisbu-
kas, migrantų neužblokuosi ir 
už pakarpos neišmesi. Paskui 
išmetęs negražiai atrodysi. O 
dalintis savo dizainerio kur-
tą būstą su labai padoria, bet 
iš viduramžių teleportuota 
šeima, kuri nežino, kas yra 
elektra, ir kad normalioje vi-
suomenėje moterys nedengia 
veidų, o iškirptė nereiškia vi-
liojimo (ach, kiek čia darbo 
mūsų Stambulo konvencijos 
apologetams, galės šviesti, 
šviesti ir dar kartą šviesti), 
kažkaip bus neitin patogu. O 
jei trūks kantrybė ir išgrūsi, ką 
žiniasklaida pasakys. Tuo ir 
skiriasi atrodyti nuo veikti. Ne 
veltui veidmainystė yra viena 
didžiųjų nuodėmių.

Veikti – reiškia samdyti pa-
sieniečius, statyti sieną – kad 
ir po dešimt metrų per dieną, 
bet vis į priekį. Ta siena ne 
jungia. Ji skiria. Su ja patogiai 
feisbuke neatrodysi. Prisimin-
kite D. Trumpą ir jo sieną su 
Meksika. Kas nutiko žmo-
gui, kuris problemą sprendė? 
Štai ir visa mūsų visuomenės 
esmė.

O kalbant apie migrantus, 
prisiminkime seną giesmę: 
„Buvau paklydęs - už rankos 
vedei, Buvau keleivis - na-
kvynę davei. Pas mano Tėvą 
tavęs laukia džiaugsmas. Ką 
padarėt vienam iš mažiausių-
jų brolių, tą padarėte man“. 
Palinkėsiu ne vaivorykštinės 
pseudotolerancijos vardan 
feisbuko įrašų ir viešini-
mo pinigų, o krikščioniškos 
atjautos ir gailestingumo į ne-
laimę patekusiems žmonėms, 
kuriais buvo skaudžiai pasi-
naudota.

DOVANOJA

• Dovanoju lentas, tinkamas 
malkoms. Tel. 8 650 56 794. 
Rokiškis
• Bus dovanojami 2 šuniukai, 
šuniukas ir kalytė. Šuniukas 
pilkos spalvos. Dovanosiu geriems 
žmonėms. Šuniukai yra Rokiškio 
raj. Tel. 8 674 65 910.
• Dovanojamas 4-5 metų šuo. 
Netekęs šeimininko labai liūdi 
ir ieško naujos šeimos, kuri jį 
priglaustų ir juo rūpintųsi. Šuo yra 

Bajorų k. Išsamesnė informacija 
telefonu. Tel. 8 683 53 001. 
• Dovanoja maistines bulves.  
Tel. 8 688 41 212. Rokiškis
• Dovanojame 4 mėn. kalytę. 
Nedidelio augimo, miela, sargi.  
Tel. 8 620 63 092. Rokiškis
• Dovanoju dvi sofas-lovas. 
Pasiimti patiems. Tel. 8 615 75 475. 
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas gali padovanoti melžiamų 
ožkų ir ožį. Jei kam nebereikia, ar 

neturi galimybės laikyti. Jūžintai. 
Tel. 8 620 55 998. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Automobilinį CD grotuvą 
Pioneer. USB. AUX. WMA. MP3. 
AAC. Mosfet 50W x4. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 602 16 269.  
Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą AEG 
CS MP 530 IR. USB, MP3. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• CD grotuvą Panasonic CQ-
C7303N. Kaina 20 Eur. Tel. 8 602 

16 269. Rokiškis
• MP3, WMA, WAV formatų 
atkūrimas. USB, AUX in jungtys. 
iPhone, iPod, Android įrenginių 
valdymas 4x50W MOSFET 
stiprintuvas. Žemų, aukštų 
garso dažnių reguliavimas. LCD 
apšvietimas baltos spalvos. 
Raudona mygtukų apšvietimo 
spalva. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• CD grotuvą Pioneer. USB, AUX. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis

• Naujas, supakuotas dėžėse 
kolonėles. 1 vnt. 50 Eur. Kupiškis. 
Siunčiu paštu. Tel. 8 675 88 304. 
Kupiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Triušių pateles su triušiukais. 
Triušiukai atvesti gegužės 18, 19 
ir 21 d. Triušių patelės po 15 Eur, 
triušiukai po 3 Eur. Obeliai.  
Tel. 8 686 87 492.
• Dvi melžiamas karves. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 654 70 983. 
Rokiškis • Limuzinų veislės veršingą karvę. 
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Lapiukas pasisavino kačių vakarienę

Linos ir Nerijaus Kra-
likų sodyboje – netikėtas 
svečias. Į svečius mažąjį 
smalsuolį atviliojo maistas, 
skirtas beglobiams kaimo 
katinams. Kol mažylis tušti-
no lėkštes, kaimynų katinui 
teliko stebėti, kaip akyse 
nyksta jo vakarienė.

Kupiškio rajone, netoli Ro-
kiškio rajono ribos esančiame 
kaime gausu lapių. Maždaug 
puskilometris iki sodybos 
ant žvyrkelio prieš gerą mė-

nesį buvo pastebėti trys žai-
džiantys lapiukai. Paaugę jie 
išdrąsėjo ir ėmė lankytis ar-
čiau gyvenamų sodybų. Prie 
sodybų smalianosius vilioja 
maistas. Pavyzdžiui, lengvai 
pasiekiamas grobis – nami-
niai paukščiai. Juos auginanti 
močiutė pernai neteko kelių 
vištų ir ančių. Aplankyti žur-
nalistės kiemą mažylį paska-
tino čia paliekamas maistas 
beglobiams kaimo katinams.

Mat Kralikų šeima augi-
na ne tik penkias savo kates, 

kurių keturios – kažkieno iš-
mestos rastinukės, bet dar ir 
šeria keletą panašaus likimo 
beglobių. Būtent jiems ir skir-
tas kieme paliekamas sausas 
kačių ėdalas bei konservai.

Lapių kaimynystė žurna-
listės šeimai sukelia dvipras-
miškus jausmus: viena ver-
tus, smagu žiūrėti į augančius 
lapiukus. Kita vertus, neramu 
dėl augintinių ir kaimo kati-
nų, mat lapės pjauna kates.

„Rokiškio Sirenos“
inform.

MB „Metorolio“ smėliavimo 
ir miltelinio dažymo 
paslaugos perkeltos į naujas patalpas

Nuosavą smėliavi-
mo ir miltelinio dažymo 
verslą Rokiškyje įkūręs 
Rolandas Šmagoris šian-
dien sėkmingai jį plečia: 
įdarbintas antras asmuo, 
persikelta į dvigubai di-
desnes patalpas, o pa-
lankus verslo vystymasis 
žada dar didesnę plėtrą 
ateityje. „Rokiškio Sire-
na“ kalbėjosi su Rolandu 
apie naują įrangą, teikia-
mas paslaugas ir sėkmę 
versle.

– Savo verslą sėkmin-
gai plėtojate jau beveik 
trejus metus. Papasako-
kite, kas per šį laikotarpį 
pasikeitė?

– Pasikeitė absoliučiai 
viskas. Anksčiau smėlia-
vimo paslaugas už mane 
atlikdavo kita įmonė, ka-
dangi neturėjau tam skirtos 
įrangos. Dabar viską darau 
pats, todėl visas procesas 
užtrunka žymiai trumpiau – 
užsakymo laikas susitraukė 
nuo kelių savaičių iki vos 
keleto dienų, o tuo itin pa-
tenkinti mano klientai. Per-
sikėliau į naujas, daugiau 
kaip 200 kvadratinių metrų 
dydžio patalpas, kuriose jau 
darbuojamės dviese: džiau-
giuosi galėjęs įkurti darbo 
vietą kolegai. Šiai dienai 

sėkmingai žadame plėstis 
tolyn, nes pamažu vėl darosi 
ankštoka.

– Priminkite skaityto-
jams, kokias paslaugas tei-
kiate savo įmonėje? Galbūt 
persikėlus į naujas patal-
pas, atsirado naujų siūlomų 
paslaugų?

– Pats atlieku įvairių deta-
lių ir daiktų smėliavimą bei 
miltelinį dažymą, taip pat, 
bendradarbiaudami su kito-
mis vietinėmis įmonėmis, tei-
kiame ir kitokias paslaugas, 
pavyzdžiui, vartų, tvorų, ar 
kitų objektų virinimą. Persi-
kėlus į naujas patalpas, jau 
galimas ir daug ilgesnių deta-
lių smėliavimas: seniau mak-
simalūs išmatavimai buvo 2,5 
m x 1,2 m x 1,8 m, o šiandien 
detalė gali būti iki 6,2 m il-
gio.

– Kaip dėl konkurencijos 
su kitomis įmonėmis? Ar 
netrūksta klientų?

– Kol kas visame rajone 
tokias paslaugas teikiu aš 
vienas, tačiau neužilgo tu-
rėtų atsidaryti konkurentai, 
todėl klientus reikės dalintis. 
Kalbant apie klientų skaičių, 
vasarą jis visada sumažėja, 
kadangi daugelis atostogauja, 
o pats darbymetis ištinka pa-
vasarį ir rudenį, prasidedant 
ir baigiantis sezonui. Kol kas 
užsakymų tikrai užtenka, o 

kaip bus toliau, pamatysim.
– Ko, jūsų nuomone, 

reikia sėkmingam vers-
lui? Gal turite kokią pa-
grindinę taisyklę, kuria 
vadovaujatės darbe?

– Manyčiau, kad kie-
kvienas verslininkas pri-
valo pirmiausia paisyti kli-
ento interesų. Jei klientas 
patenkintas produktais ar 
paslaugomis, kurias gau-
na, tuomet verslininkas 
užsitikrina gerą vardą ir 
rekomendacijas ateityje. 
Visiems, kuriantiems naują 
ar vystantiems jau esamą 
verslą siūlau pirmenybę 
teikti klientui – jis geriau-
siai žino, ko jam reikia.

– Kokie jūsų kontaktai 
ir kur galima jus rasti?

– Mano naujas adresas 
– Pramonės g. 6A, Rokiš-
kis. Geltonos ir mėlynos 
spalvos pastatą, esantį šalia 
Rokiškio sūrinės, pastebėti 
labai nesudėtinga.

El. paštas: metorolis1@
gmail.com

Tel. nr.: +370 6 213 5490
Taip pat kviečiu kreiptis 

ir per socialinius tinklus: 
Facebook puslapis: MB 
"Metorolis" miltelinis da-
žymas ir asmeninė paskyra: 
Rolandas Šmagoris.

Evelina
JASIULIONYTĖ

Liepos 24-25 dienomis – Lietuvos 
klasikinio štangos spaudimo čempionatas

Liepos 24-25 dienomis Rokiškio kultūros centre vyks Lietuvos klasikinio štangos spau-
dimo čempionatas.

Norinčius stebėti ar dalyvauti kviečiame registruotis Lietuvos jėgos trikovės federacijos 
puslapyje ar sporto klube „Girzlis“. Kontaktinis tel. +370 612 79952.

„Rokiškio Sirenos“inform.

Jūžintiškis Dainius Repšys - STIHL pasaulio 
galiūnų taurės vicečempionas

Sekmadienį Radviliškyje 
vykusiame STIHL pasaulio 
galiūnų taurės finale jūžin-
tiškis Dainius Repšys surin-
ko 40,5 tšk. ir iškovojo gar-
bingą antrąją vietą.

Kraštietis nusileido tik 
kaimyninės Latvijos galiūnui 
Aivars Šmaukštelis, kuris su-

rinko 43 tšk.  
Čempionate dalyvavo ga-

liūnai iš Lietuvos, Latvijos, 
Čekijos, JAV, Vengrijos, Slo-
vakijos.

Galutiniai rezultatai:
1. Aivars Šmaukštelis 43 

tšk.
2. Dainius Repšys 40,5 tšk.
3. Karolis Aleksandravi-

čius 36 tšk.
4. Didzis Zarinč 35 tšk.
5. Mantas Lalas 26, 5 tšk.
6. Lukas Mataitis 21,5 tšk.
7. Lukaš Ferjanč 21 tšk.
8. Alex Vero 18,5 tšk.
9. Zsolt Zlatner 18 tšk.
10. Jiri Tkadlicik 15 tšk.

„Rokiškio Sirenos“
inform.

Per pusmetį kilusių gaisrų skaičius mažiausias per 18 metų
Per pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje 

kilo 4708 gaisrai, kuriuose žuvo 55 žmonės, 
iš jų 3 vaikai, o 98 gyventojai patyrė traumų. 
Palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laiko-
tarpiu, kai buvo užgesintas 5181 gaisras, o 
juose žuvo 52 gyventojai, šiemet gaisrų kilo 
9,1 proc. mažiau, tačiau juose žuvo 3 gyven-
tojais, arba 5,8 proc., daugiau. Tai mažiau-
sias 6 mėnesių gaisrų skaičius per 18 metų.

Remiantis 2016-2020 m. gaisrų statistika, 
per šešis metų mėnesius šalyje vidutiniškai kyla 
6613 gaisrų, kuriuose žūsta 54 gyventojai, šie-
met gaisrų kilo 28,8 proc. mažiau, tačiau juose 
žuvo 1 gyventoju, arba 1,9 proc., daugiau. 

Šiemet kilo 1 gaisras, kuriame žuvo 4 žmo-
nės, iš jų 3 vaikai, o 5 gaisrai nusinešė po 2 žmo-
nių gyvybes. Pernai per pirmąjį metų pusmetį 
kilo 6 gaisrai, kuriuose žuvo po 2 šalies gyven-
tojus.
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Camino Lituano: XIV 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. 

Keturioliktas etapas. Prienai - Punia
2021 m. gegužės 1 d.
Diena po gimtadienio išau-

šo saulėta, lengva ir skaidri, 
su tokia tad puikia nuotaika 
išėjom į Prienus. Džiaugiau-
si, kad nepažeidžiau sporti-
nio režimo, nors pagundų ir 
pagrindo tam buvo. Nuotaika 
kiek pagadino, kai  paaiškėjo 
kad  Prienai - miestas be ša-
ligatvių ir dviračių takų. Ne, 
nesupraskit tiesiogiai, nėra 
taip blogai, bet iki miesto 
centro teko pėdinti pagrio-
viais ir pievomis, miestelėnų 
pramintais takeliais. Net šalia 
puikaus sporto komplekso, 
nėra nei dviračių tako, nei 
šaligatvio. Reik suprasti, kad 
visi darbuotojai, sportininkai 
ir žiūrovai suvažiuoja auto-
mobiliais? Labai „vakarykš-
tis“ požiūris, įspūdis toks, 
kad visi pinigai iš miesto biu-
džeto ir suėjo to sporto centro 
statybai, kaip toj pasakoj: tam 
davė, tam davė ir tam davė, o 
infrastruktūrai neliko. Miesto 
centre pristatyta šiuolaikinių 
bažnyčių: kultūros rūmai, 
„Maxima“, „Senukai“, „Sta-
tybų duona“ ir visos pagrindi-
nėje aikštėje, o štai tos tikro-
sios, vienintelės nėra. Radau 
ją, tik į pagalbą pasitelkęs na-
vigaciją. Užkišta, kaip pelenė 
užpečky, tarp penkiaaukščių 
sovietinių bendrabučių iš tolo 
nepastebima, spindi tik savo 
vidiniu grožiu. Viduj repeta-
vo bažnytinis vaikų choras, 
savo angeliškais balsais pa-
sodinęs kelioms giesmėms 
į suolus. Sugundė nuoroda: 
„Prienų malūnas 0,2km” – 
tiek, laisvai, galima išsukti 

iš kelio. Senovinis vandens 
malūnas, kuriame ilgą laiką 
buvo įsikūręs viešbutis „Re-
vuona“ jau iš tolo pasitiko 
tvoromis ir užrašais: „artintis 
draudžiama“ - dėl avarinės 
padėties. Nuo malūno trum-
putė, už europinius pinigus 
įrengta, promenada vedė link 
tilto per Nemuną, kur kranti-
nėje išdidžiai stovi Lietuvos 
Didysis Kunigaikštis Kęs-
tutis. Čia prieniškiai patai-
kė - tikrai puikus paminklas, 
judrioje vietoje šalia tilto į 
Birštoną. Į kurortą galima 
patekti dviem keliais šalia au-
tomobilių kelio dviračių taku 
arba paslaptingu Žvėrinčiaus 
miško taku, kurį ir kreipia 
Camino Lituano nuorodos.

Žvėrinčiaus miško takas 
išties puikus, kiek čia šeimų 
su dviračiais, riedučiais ir pa-
spirtukais išsiruošę  įkvėpti 
pavasario ir pasidaryti sau iš-
kylą? Kas pusė kilometro pa-
darytos poilsinės, kur įrengtos 
laužavietės, suoliukai, pavė-
sinės, treniruokliai. Tik vie-
no dalyko pasigedau – mal-
kų. Kaip netinka šalia naujų, 
puikiai įrengtų poilsiaviečių, 
laužavietėse išmėtyti, apdegę 
pagaliai, pačių poilsiautojų 
surankioti iš miško sutempti 
žali stuobriai ir šakos. Visur 
tokiose poilsiavietėse tvyro 
lengvas chaosas, žmonės ne 
iš blogos valios padaro barda-
ką. Kiek, tekdavo, seniau, La-
tvijoje važinėti dviračiais ar 
plaukioti baidarėmis Gaujos 
upe, ten net ir sunkiai priei-
namose, neprivažiuojamose 

poilsiavietėse prie laužavie-
čių visada rasdavai sausų 
malkų, tuo rūpinasi girininki-
jos. Viskas labai paprasta pri-
žiūri aplinką, išveži šiukšles, 
atveži malkų. Lietuvoje, gal 
kažkur ir yra stebuklų, bet 
iki tokių paprastų sprendimų 
dar niekaip neužaugame, bet 
nepraraskime vilties. Kažkur 
Žvėrinčiaus miško vidury 
mane aplankė nušvytimas: 
ko man eiti į Birštono miestą, 
kai ten viskas šimtą kartų ma-
tyta, geriau sukti ienas link 
Birštono apžvalgos bokšto, 
ant kurio dar nebuvau kojos 
užkėlęs. Pasakyta padaryta – 
tik keletą kilometrų sukorėm 
papildomai, reikėjo tiesiai 

eiti, dviračių taku, kuris ša-
lia pagrindinio kelio. Lygiai 
300 laiptelių aukštyn ir tu 
vėjo gairinamo bokšto viršū-
nėje, iš kur atsiveria nuosta-
būs vaizdai į Nemuno kilpas, 
į Vytauto sanatoriją ir į patį 
Birštoną. Ilgai neišbūsi, ant 
tokios vėjo pagairės, kelios 
fotkės ir žemyn...

Nemajūnus pasiekėm 
vienu atsikvėpimu, labai 
vaizdingu, įsimintinu keliu. 
Ypač pasigėrėtini vaizdai 
nuo aukštojo senojo Nemuno 
kranto į garsųjį Punios šilą, 
kur mėgdavo medžioti Didie-
ji Lietuvos Kunigaikščiai, o 
labiausiai Vytautas, vasaras 
leisdavęs Punios miestelyje. 

Prieš pat Punią kelią pasto-
ja srauni, tarsi, kalnų upė, 
Punelė. Jos aukšti skardžiai 
primena kanjonus. Nakvy-
nę gavom Svečių namuose, 
miestelio centre, tokiame 
didžiuliame sovietiniame 
pastate, kur, šiais laikais, su-
telpa visi miestelėnų porei-
kiai: seniūnija, benruomenės 
namai, paštas. Įsikūrėm ir 
bėgte ant Pilėnų piliakalnio, 
čia yra pagrindinis Punios 
traukos objektas. Buvau gal 
penktokas, kai su mokyklos 
ekskursija čia apsilankiau 
pirmą kartą, daugiau neteko, 
nuo to laiko širdy Punia – tai 
Pilėnai ir Margirio auka. Pa-
galiau praregėjo ir mūsų val-

džia, skyrusi pinigų Pilėnų 
piliakalnio didybei įprasmin-
ti. Pagaliau čia dirba darbi-
ninkai: akmenimis grindžia 
takus, mūsų visų patogumui 
daro laiptelius, o svarbiausia 
šalina menkaverčius krūmus 
nuo piliakalnio šlaitų, kad 
atsivertų tas pasakiškas vaiz-
das ir ta stulbinama erdvė, 
kuri atsiveria nuo viršūnės 
žvelgiant į ramiai sruvenantį 
Tėvelį Nemuną, ar kaip, į ne-
klaužadą vaiką, triukšmingai 
čiurlenančią ir piliakalnį juo-
siančią Punelę. Tikėkimės, 
kad darbininkai žino, ką daro 
ir nepakartos tų klaidų kurias 
darė ant Gedimino kalno, kai 
po stiprių liūčių nuslinko pi-
liakalnio šlaitas.

Atsisėsim saulės prikai-
tinto piliakalnio viršūnėj, 
atsidarysim butelį vyno ir į 
Punios šilą leidžiantis saulei, 
pakelsim tostą už tuos didvy-
rius, kurie su kunigaikščiu 
Margiriu priešaky pasirinko 
mirtį, ne vergiją. Mirė laisvi 
ir išdidūs. Pilėnų auka, tur-
būt, įkvėpė ir pokario parti-
zanus, pasirinkusius geriau 
neišvengiamą pralaimėjimą, 
negu vergystę sovietiniam 
tironui ir Sibiro lagerius. Tik 
visų partizanų pasipriešini-
mo kovose paaukotų gyvy-
bių sukrauto aukuro liepsna 
įkvėpė mus laisvės ir nepri-
klausomybės siekiui. Dėka 
jų ir mes šiandien vaikštome 
laisvi, išdidūs, aukštai pakel-
ta galva. Vėl turim valstybę, 
apie kurią, svajojo ir 1863-
ųjų Paberžės kunigo Antano 
Mackevičiaus vadovaujami 
sukilėliai. Tokios tad istorijos 
ir sąsajos užkoduotos mūsų 
Kelyje – tik spėk gaudyti...

Keturioliktas etapas: Prie-
nai – Birštonas – Nemajūnai 
– Punia. Šiek tiek nukrypus 
nuo kurso 30km 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

Rajono savivaldybės taryba birželio 25 d. priėmė sprendimą 
Nr. TS-158 ,,Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. 
liepos 26 d. sprendimo Nr. TS-158 „Dėl Energinio efektyvumo 
didinimo Rokiškio rajono daugiabučiuose namuose programos 
patvirtinimo“ programos priedo papildymo. Sprendimas skelbia-
mas savivaldybės interneto puslapyje www.rokiskis.lt (žr. Teisės 

aktai / Tarybos sprendimai).

Užs. 1385

IEŠKO DARBO

• Ieškau sezoninio darbo likusiai 
vasaros daliai. Nesiūlyti už 
Rokiškio miesto ribų.  
Tel. 8 607 95 424. Rokiškis
• Ieškau darbo vasarai. 17 m. Namų 
ruoša, auklės darbas (patirties 
turiu). Laibgaliai, Rageliai, Lašai. 
Tel. 8 691 40 279.
• Ieškau bet kokio darbo Rokiškyje. 
Galiu dirbti ir pagalbinius darbus. 
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

Kavoliškis. Tel. 8 606 24 569.
• Mišrūnus triušius.  
Tel. 8 684 35 054. Rokiškis
• Antro veršelio veršingą karvę. 
Vesis liepos pirmoje pusėje. 
Kaina 850 Eur. Tel. 8 652 35 854. 
Rokiškis
• 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. 

• Darbšti moteris ieško darbo. 
Siūlyti įvairius variantus. Geriausia 
būtų bendrauti žinutėmis. 
Sudominus, paskambinsiu.  
Tel. 8 654 52 907. Rokiškis
• Ieškau darbo vasarai. 15 m., iš 
Rokiškio. Galiu skaldyti malkas, 
pjauti žolę ir dirbti kitus panašius 
darbus. Tel. 8 675 65 887.  
Rokiškis
• Vyras ieško darbo. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 637 65 139. 
Rokiškis

• Ieškau papildomo darbo, turiu C 
kategorijos vairuotojo pažymėjimą. 
Tel. 8 628 43 910.  
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmogų arba 
slaugyti ligonį. Tel. 8 626 90 489. 
Rokiškis
• Vyras ieško darbo.  
Tel. 8 608 28 256. Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo Pandėlyje. 
Turiu traktorininko pažymėjimą. 
Dirbęs miškuose Fiskaru. Galiu 
pjauti malkas, žolę.  
Tel. 8 624 53 501. Rokiškis
• Ieškau darbo. Turiu B kategorijos 
vairuotojo pažymėjimą.  
Tel. 8 695 28 930. Rokiškis
• Ieškau darbo vasarai, 16 metų. 
Tel. 8 606 96 423. Rokiškis
• Vyras ieško darbo. Siūlyti įvairius 

variantus. Tel. 8 676 76 509. 
Rokiškis

• Reikalingas darbininkas sukrauti 
malkas. Vienai dienai mokėsiu 30 
Eur. Tel. 8 614 25 831.  

Rokiškis
• Ieškau kas galėtų pastatyti 
pavėsinę ir malkinę.  
Tel. 8 698 13 122. Rokiškis
• Ieškau Rokiškyje siuvėjos darbo. 
Tel. 8 646 81 861. Rokiškis
• Ieškau moters ligonei prižiūrėti 
porai dienų per savaitę.  
Tel. 8 692 59 814. Rokiškis
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• Reikalingas trinkelių klojėjas 200 

kv. m. Tel. 8 614 69 505. 
 Rokiškis
• Siūlome darbą norinčiam 
dirbti ir uždirbti. Darbo pobūdis 
automobilių, mikroautobusų 
važiuoklės remontas. Gebėjimas 
dirbti ratų suvedimo stendu 
(apmokome). Tel. 8 646 04 035. 
Rokiškis
• Ieškoma moteris ligonei slaugyti 
Kamajuose. Tel. 8 610 10 410. 
Rokiškis

• Skubiai reikalingi maisto 
gamybos darbuotojai darbui 
Norvegijoje, Levanger mieste. 
Reikalinga panašaus darbo patirtis. 
Atlyginimas – 193,55 NOK/
val. bruto, mokamas kas mėnesį. 
Pirmenybė teikiama turintiems D 
ar ID numeri ir galintiems vykti 
mašina. Kaina 2800 Eur.  
Tel. 8 629 97 089. Rokiškis
• Reikalinga slaugytoja dirbti su 
dviem ligoniais namuose. Gyventi 
su jais kaime. Darbas savaitėmis. 
Tel. 8 672 27 507. Rokiškis
• Ieškau plytelių meistro darbui 
Vilniuje. Apgyvendinu nemokamai. 
Pietūs apmoku. Duodu darbo 
drabužius. Kaina 2000 Eur.  
Tel. 8 604 74 745. Rokiškis
• Ieškau žmogaus, galinčio surinkti 
metalinį sandėliuką.  
Tel. 8 609 35 064. Rokiškis
• Reikalingi dažytojai ir pagalbiniai 
darbininkai. Darbas Vilniuje. 
Apgyvendinu nemokamai. 
Kiekvieną darbo dieną pietūs 
nemokamai darbe. Kaina 2000 Eur. 
Tel. 8 604 74 745. Rokiškis
• Reikalingas dviračių meistras 
nepilnai darbo savaitei. Gali 
būti antraeilininkas, studentas, 
moksleivis ar ieškantis papildomo 
darbo. Tel. 8 611 27 116.  
Rokiškis
• Ieškome vilkiko vairuotojo. 
Darbas tentine priekaba. Lietuva-
Latvija-Estija. Darbo vieta 
Gargždai. Atlyginimas nuo 1000 
Eur į rankas. Tel. 8 612 79 274. 
Gargždai
• Ieškomas ekskavatorininkas 
Vilniuje. Būtinas B ir SM 
vairuotojo pažymėjimas. Darbo 
laikas nuo 7:00 val. iki 16:00 val. 
Atlyginimas nuo 900 Eur į rankas. 
Tel. 8 612 79 274. Vilnius
• Ieškome pakuotojų su regos 
negalia Klaipėdoje. Privalo 
turėti regos negalią patvirtinantį 
pažymėjimą. Darbo laikas nuo 7:00 
val. iki 15:30 val. Atlyginimas 
nuo 660 Eur. Tel. 8 612 79 274. 
Klaipėda
• Ieškome stogdengio šlaitinių 
stogų, (gegnių, čerpių, classick) 
dangos montavimas, bei 
vėjalenčių, lietvamždžių, latakų, 
parapetų, kraigų ir kt. skardinimo 

darbų atlikimas. Reikalavimai 
darbuotojui: nuo 1 metų patirtimi. 
Kandidatai iš Klaipėdos rajono. 
Kaina 1200 Eur. Tel. 8 612 79 274. 
Palanga
• Reikalingi darbuotojai darbui 
prie pastolių Klaipėdos uosto 
teritorijoje, Klaipėda.  Pastolius 
nešioti, padavinėti ir kt. Darbo 
laikas nuo 7:00 val. iki 19:00 val. 
Darbo užmokestis į rankas 65 Eur 
už 11 darbo val. Tel. 8 612 79 274. 
Rokiškis
• Ieškomas ekskavatorininkas. 
Būtina patirtis. Atlyginimas pagal 
susitarimą. 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

PASLAUGOS

• Mini ekskavatoriaus nuoma su 
operatoriumi. Visi žemės kasimo 
ir lyginimo darbai, biologinių 
nuotekų, drenažo, lietaus sistemų 
montavimo darbai.  
Tel. 8 622 06 975.  
Rokiškis
• Įmonė nemokamai kerta, valo 
krūmais ir medžiais apaugusius 
laukus, pievas. Iškirstus krūmus 
išsivežame. Domina didesni 
plotai nuo 1 ha. Tel. 8 696 19 043. 
Rokiškis
• Autovežio paslaugos. Vežame 
įvairią techniką ir kitus krovinius 
iki 2,5 t. Tel. 8 689 05 448. 
Rokiškis
• Atliekame visus namų/butų 
apdailos ir remonto darbus. 
Statome terasas, pavėsines, tvoras. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 607 75 224. 
Rokiškis
• Ieškinių, procesinių dokumentų, 
taikos sutarčių rengimas teismui, 
įvairių prašymų, pretenzijų, 
skundų rengimas. Konsultacijos, 
dokumentų rengimas darbo 
ginčų komisijoms. Kitos teisinės 
paslaugos. Taikos g. 19, Rokiškis. 
Tel. 8 693 66 229. Rokiškis
• Savivarčio paslaugos iki 5 t. 
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• 20 a sklypą Jakšto g., Rokiškyje. 

Dirbame ir savaitgaliais.  
Tel. 8 696 19 043. Rokiškis
• Įvairios technikos paslaugos 
Rokiškyje. Savivarčio, 
mikroautobusiuko, mini 
ekskavatoriaus. Tel. 8 675 24 721. 
Rokiškis

PAŽINTYS

• Perku elektros variklius. Būklė 
nėra svarbi. 1 kg - 0,55 Eur.  
Tel. 8 626 22 325. Rokiškis

PERKA

• Perka brokuotus spygliuočių 
rąstus. Arba eglės, pušies 
sausuolius, vėjovartas. Nusikerta, 
atsiskaito iš karto.  
Tel. 8 620 64 968. Rokiškis
• Perku automobilius Rokiškyje 
ir aplinkiniuose miestuose. Gali 
būti daužti, išregistruoti nurašyti, 
nevažiuojantis, be numerių. Siūlyti 
įvairius variantus.  
Tel. 8 627 05 835. Rokiškis

KITA

• Prekybinį kioską. 2x5 m, 
apšiltintas, apsauginės žaliuzės, 
elektra. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 699 61 320. Rokiškis
• Naują, nenaudotą, elektrinę avių 
kirpimo mašinėlę. Yra atsarginės 
dalys. Modelis N1J- GMO4-76,  
220-240 V, 690 W.  Obeliai. 150 
Eur. Tel. 8 686 87 492.  
Rokiškis
• Naujus stiklus šiltnamiui 
(storesni). Tel. 8 610 10 342. 
Rokiškis
• Mažai naudotą funkcinę lovą 
–380 Eur, vaikštynę – 60 Eur, 
tualeto kėdę – 50 Eur.  
Tel. 8 683 57 715. Rokiškis
• Sausas malkas, medienos  
atraižas. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• Šių metu šieną ritiniuose, 
apviniotą tinkliuku. Matmenys: 
1.25/1.30. 5 Eur/vnt. Galime 
pakrauti. Tel. 8 624 11 926. 
Rokiškis

• Vokišką vienfazį suvirinimo 
aparatą. Puikiai virina. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 659 64 181.  
Rokiškis
• Du bilietus VIP vietose į SEL 
koncertą. Kaina 160 Eur. Vilniuje, 
Kalnų parkas. Rugsėjo 4 d.  
Tel. 8 645 80 634. Rokiškis
• 20 litrų talpos butelį. Tinka laikyti 
sultims, vynui. Kaina 19 Eur.  
Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• Naujus klausos aparatus. Siunčiu. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis
• Naujus žvejybos tinklus. 
Pristatome. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Dujų balioną su reduktoriumi. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 647 15 502. 
Rokiškis
• Lenkišką naudotą grūdų valymo 
įrenginį, su elektros variklių. Galiu 
atvežti į reikiamą vietą.  
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis
• Beržo rąstus ir pigiai kvietrugius. 
Tel. 8 612 92 690. Rokiškis
• Ūkininko ūkis parduoda 
kokybiškai pagamintus šieno 
ir šienainio ritinius. Yra pašarų 
tinkamų arkliams. Dideliais ir 
mažais kiekiais. Galime pristatyti. 
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
• Šviežią, ekologišką medų.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Šieną ir šiaudus ritiniais.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Gerai veikiantį nešiojamąjį 
kompiuterį ASUS X553. Kaina 140 
Eur. Tel. 8 694 01 027.  
Rokiškis
• Gerai veikiantį planšetinį 
kompiuterį LENOVO YOGA Yt3-
x50l. Naujas krovimo lizdas. Kaina 
90 Eur. Tel. 8 694 01 027.  
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Medų Rokiškyje. 1 kg kaina 5 
Eur. Tel. 8 648 85 881.  
Rokiškis
• Mėlynes, pristatau į namus. Kaina 
6 Eur. Tel. 8 624 01 986.  
Rokiškis
• Braškes, trešnes, šilauoges, 
grybus (šiuo metu voveraites). 
Greitai bus sunokusių aviečių.  
Tel. 8 643 29 176. Rokiškis
• 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

MOBILIEJI TELEFONAI

• Samsung A52. Mažai naudotas, 

juodas, garantinis 2 m., ekrano 
draudimas. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 608 28 256. Rokiškis
• Redmi Note 10. Baltas - 4/64 GB. 
Žalias - 4/128 GB. Nauji.  
Tel. 8 601 14 335. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį 
telefoną Samsung Galaxy S8, 
64 GB. Pilna komplektacija. 
Dokumentai. Pirktas naujas 
Lietuvoje. Domina keitimas. 
Kaina 160 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis
• Geros būklės, mobilųjį telefoną 
iPhone 7, 128 GB. Spalva Rose 
Gold. Dokumentai, dėžutė, 
dėkliukas. Domina keitimas. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują mobilų 
telefoną iPhone 7, 32GB. Spalva 
Rose Gold. Dokumentai, dėžutė, 
dėkliukas. Domina keitimas. 
Kaina 170 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
mobilųjį telefoną iPhone 6s, 16GB. 
Spalva Rose Gold. Dokumentai, 
dėžutė, dėkliukas, ausinės. Domina 
keitimas. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Geros būklės, mobilųjį telefoną 
iPhone X. Dokumentai, dėžutė, 
kroviklis, ausinės, dėkliukas. 
Siunčiu. Domina keitimas. Kaina 
330 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį 
telefoną iPhone 6s, 16GB. Spalva 
auksinė. Kroviklis. Domina 
keitimas. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį 
telefoną iPhone 7 32 GB. Spalva 
auksinė. Dokumentai. Dėžutė. 
Dėkliukai. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• iPhone 7. 32 GB, juodas. Domina 
keitimas. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį 
telefoną iPhone 5S, 16GB. Spalva 
auksinė. Yra dokumentai, dėžutė, 
dėkliukai. Domina keitimas. Kaina 
70 Eur. Tel. 8 602 16 269.  
Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį 
telefoną iPhone 6s, 16GB. Spalva 
sidabrinė. Kroviklis, dėkliukai. 
Domina keitimas. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują mobilų 
telefoną iPhone 7, 256 GB. Spalva 
Rose Gold. Kroviklis, ausinės, 
dėkliukas. Domina keitimas. 
Kaina 170 Eur. Tel. 8 602 16 269. 

Rokiškis
• Apple iPhone 8 Plus. 64 GB. 
Labai geros būklės. Su pilna 
komplektacija. Puikiai veikiantis. 
Kaina 220 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
mobilųjį telefoną Huavei P2O 
64 GB. Pirktas naujas iš salono. 
Dėžutė, dokumentai, kroviklis, 
ausinės. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Samsung Galaxy A7. 64 GB. 
Geros būklės, pasitepliojęs. 
Yra dėžutė, dėkliukas, ausinės, 
kroviklis. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 616 27 809. Rokiškis
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Ieškokite  prekybos centruose!
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05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Daiktų istorijos
07:00 Išpažinimai
07:30 Kelionių atvirukai
07:45 Kapitonas 
Šarkis
09:00 Labas rytas,
 Lietuva
11:00 Beatos virtuvė
11:55 Mongolija. 
Kraštutinumų šalis
12:45 Vidurinių Rytų 
gamta
13:35 Komisaras 
Montalbanas. 
Keturiasdešimt trečiųjų 
dienoraštis
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 Tesėsiu, kol norėsiu
00:10 Majamio policija
02:20 Mongolija. Kraštutinumų 
šalis
03:10 Kelionių atvirukai
03:20 Komisaras Montalbanas. 
Keturiasdešimt trečiųjų 
dienoraštis
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 Arabija
12:20 Kenoloto
12:22 Laukinė Arabija
12:35 102 dalmatinai
14:35 Princesė nuotaka
16:45 Ekstrasensų mūšis
17:20 Kenoloto 
17:22 Ekstrasensų mūšis
18:30 TV3 žinios 
19:30 Ilgai ir laimingai: 
Pelenės istorija
19:35 Eurojackpot
19:40 Ilgai ir laimingai: 
Pelenės istorija
22:10 21
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 21
00:45 Žiulio Verno 
Paslaptingoji sala
02:40 Fantastiškas ketvertas 
04:50 Havajai 5.0
05:35 Tarp mūsų 
mergaičių

05:10 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:50 Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai
07:20 Bunikula 
07:50 Padūkėlių lenktynės 
08:20 Šaunusis Skūbis-Dū 
08:50 Tomas ir Džeris 
09:20 Beprotiškos 
melodijos
09:50 Avelės ir vilkai
11:30 Pokštas arba 
saldainis
13:20 Mažieji genijai
15:15 Dama furgone
17:25 Žalia šviesa
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Karatė vaikis
22:20 Kvailių nėra
00:35 Vakarėlių laivas
02:25 Hankokas

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

09:00 Sveikatos kodas
10:05 Kova už būvį
11:15 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu 
12:20 Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos 
katastrofos 
13:40 Ekstrasensų mūšis 
15:50 Gordono Ramzio 
virtuvės košmarai. 
Revizija
17:00 Spec. būrys. 
Išlieka stipriausi 
18:10 Nusikaltimų tyrėjai 
19:30 Kaukės
22:05 Įkalintas
00:15 Trintukas
02:30 Pasala

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 Laisvės TV valanda
20:00 Žinios
20:30 „Faktas”
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
00:00 „Pėdsakas“ 
02:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:35 Laisvės TV valanda
04:20 Laikykitės ten
05:00 Gyvenimas
05:40 Vantos lapas
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13 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 (Ne)emigrantai
19:30 Nacionalinė 
ekspedicija
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
00:35 Šventadienio mintys
01:00 LRT radijo žinios
01:05 (Ne)emigrantai. Socialinė 
dokumentika
02:05 Nacionalinė ekspedicija
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 Nakties klajūnai 2
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Nakties klajūnai 2
23:50 Naktinė pamaina
00:50 Havajai 5.0
01:50 Rouzvudas
02:50 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 Žinios
22:30 Šilumos smūgis
00:25 Strėlė
01:25 Ties riba į rytojų 
03:25 Volkeris, Teksaso reindžeris
04:55 Kalnietis

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 Laiko įkaitai
23:15 Žvaigždžių kelias. Į begalybę
01:35 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai
02:30 FTB

05:30 Nauja diena
06:30 Kaimo akademija
07:00 „Netikėtas teisingumas“ 
08:00 „Paslaptys“ 
09:00 „Pėdsakas“ 
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių
12:30 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 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje“. Gražina Pigagaitė
04:50 „Reali mistika“ 
05:30 Nauja diena
.
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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 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 (Ne)emigrantai
19:30 Daiktų istorijos
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 Išpažinimai
01:00 LRT radijo žinios
01:05 (Ne)emigrantai
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 Jeloustounas
20:30 Meilė be sienų
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Juodoji aušra
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Juodoji aušra
00:05 Naktinė pamaina
01:05 Havajai 5.0
02:05 Rouzvudas
03:05 Vieniši tėvai
03:35 Tarp mūsų mergaičių
04:50 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 Žinios 
22:30 Ties riba į rytojų
00:45 Strėlė
01:45 Traukinių žymėjimas 2 
03:45 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 Žvaigždžių kelias. 
Į begalybę
23:25 Mirtinas ginklas
00:25 Legendų biuras
01:45 Karo vilkai. 
Likvidatoriai VII
02:45 FTB

05:20 Mažos Mūsų Pergalės
05:30 Krepšinio pasaulyje
06:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2021"
06:30 Vantos lapas
07:00 „Netikėtas teisingumas“ 
08:00 Senjorų avilys
08:30 Inovacijų DNR
09:00 „24/7“
10:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
11:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
12:00 TV parduotuvė
12:15 Mažos Mūsų Pergalės
12:30 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“ 
05:30 Nauja diena
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1 05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Aš tikrai myliu 
Lietuvą
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. 
Kiauliaganys
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Susipažink su mano 
pasauliu
11:55 Prie Gangos su Sue 
Perkins
12:50 Salų gamtos 
slėpiniai
13:45 Puaro
15:30 Žinios

15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Veranda
17:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“
17:30 Žinios
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Premjera. Viktorija
21:50 Otilijos fon Faber-Kastel 
istorija 
23:25 Raitelis iš Aukštųjų 
lygumų 
01:10 Tesėsiu, kol norėsiu
02:55 Susipažink su mano
 pasauliu
03:20 Kelionių atvirukai
03:30 Puaro
05:15 Ponių rojus

05:35 Tarp mūsų mergaičių 
06:35 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga 
07:30 Galingasis 6

ieškotojai
07:05 Bunikula
07:30 Sniego karalienė 3
09:15 Troškimų akmuo
11:05 Ko nori mergina
13:15 Žiedų valdovas. 
Karaliaus sugrįžimas
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Nekenčiu žvaigždės
20:30 Laisvas smūgis
21:40 UEFA EURO 2020 futbolo 
čempionatas. Finalas
00:00 Laisvas smūgis
00:30 Traukinių žymėjimas 2
02:45 Kvailių nėra

06:00 Varom! 
07:00 Pričiupom! 
07:30 Baltijos komandinis 
galiūnų čempionatas.
 Radviliškis
08:30 Tauro ragas
09:00 Lietuvos galiūnų čempionato 
I etapas. Žagarė

10:05 Kova už būvį
11:15 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu 
12:25 Padėtis nevaldoma. Žmonijos 
katastrofos 
13:35 Ekstrasensų mūšis 
15:50 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai. Revizija 
17:00 Spec. būrys. Išlieka 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 Įkalintas
02:55 Trintukas

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 Laisvės TV valanda
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
05:30 Krepšinio pasaulyje

08:00 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys
08:30 Svajonių ūkis 
09:00 La Maistas. Vasara 
09:30 Ratai 2
11:30 Laukinė Arabija 2
12:20 Kenoloto
12:22 Laukinė Arabija 2
12:30 Sugalvok norą
14:15 Džiunglių karalius
16:10 Kobra 11 
17:20 Kenoloto 
17:22 Kobra 11 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Persis Džeksonas ir Olimpo 
dievai: žaibo vagis
22:00 Narkotikų karas
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Narkotikų karas
00:35 Fanatikė
02:20 21 
04:55 Havajai 5.0
05:45 Vieniši tėvai

06:35 Broliai meškinai. Nuotykių 
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Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• 3-jų kambarių butą antrame 
aukšte. Tekstilininkų g. 13, 

Juodupė. Tel. 8 614 91 562. 
Rokiškis
• Labai geroje vietoje, Panemunėlio 
gelž. st., namą su ūkiniais pastatais 
ir 0,28 ha žemės. Kaina 12900 Eur. 
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• 3 kambarių butą Rokiškyje. 
Privalumai: rami, tvarkinga 
kaimynystė, rūsys, plastikiniai 
langai, įstiklintas balkonas. 
Trys erdvūs kambariai + atskira 
virtuvė. Vonia ir tualetas atskirai. 
Renovuota laiptinė. Vieta 
automobiliui. Kaina 45000 Eur.  
Tel. 8 622 21 385. Rokiškis
• 2 kambarių butą Dirbtuvių g. 12, 
Obeliuose. 2016 m. renovuotas, 
1974 m. statytas namas. Aukštas 1 
iš 4. Bendrasis plotas 47,38 kv. m. 
Reikia remonto. Kaina 13000 Eur. 
Tel. 8 610 33 114. Rokiškis
• Vieno kambario butą Aukštaičių 
g., Rokiškis. Pirmas aukštas, 
30,59 kv., didelis balkonas, dalinai 
remontuotas. Kaina 29000 Eur.  
Tel. 8 610 41 005. Rokiškis
• Rokiškio senamiestyje dviejų 
aukštų namą su 6 arų sklypu. 
Patogi vieta - šalia ligoninė, 
mokykla, turizmo objektai. Miesto 
vandentiekis ir kanalizacija, 
šildymas centrinis, kietuoju kuru. 
Kaina 43000 Eur.  
Tel. 8 682 64 545. Rokiškis
• 2 vieną šalia kito esančius sodus 
Kavoliškyje. 4 ir 6 a. Kaina 3000 
Eur. Tel. 8 629 13 120.  
Rokiškis
• 2 kambarių butą. Vilties g., 
9 aukštas. Stiklintas balkonas, 
plastikiniai langai, yra rūsys. Kaina 
22000 Eur. Tel. 8 618 33 846. 
Rokiškis
• Namą Juodupėje. Yra garažas, 
nauja malkinė (malkos kitam 
sezonui), centrinis šildymas, 
šildomos grindys. Reikia remonto. 

Galime keisti su priemoka. Kaina 
16000 Eur. Tel. 8 652 45 715. 
Rokiškis
• Du žemės ūkio paskirties sklypus 
Ragavos k., Jūžintų sen., Rokiškio 
raj., prie Sartų ežero. Viso 10,7295 
ha. 2,0966 ha su Sartų ežero 
pakrante apie 150 metrų, iš jų 
0,29 ha miško, našumo balai 34,7. 
8,6329 ha našumo balas 39,4. 
Kaina 7000 Eur/ha.  
Tel. 8 618 36 236. Rokiškis
• 0,6155 ha žemės ūkio paskirties 
sklypą prie pagrindinio kelio 
Kavoliškio k., Rokiškio raj. (sodų 
pabaigoje važiuojant link Pandėlio). 
Kaina 10000 Eur.  
Tel. 8 618 36 236. Rokiškis
• Namo dalį Kaune, Petrašiūnuose. 
Namo dalies plotas 16 kv. m, 
sklypo plotas 5 a. Yra garažas, 
šulinys, rūsys, šildoma krosnimi. 
Vanduo, dušas, tualetas viduje. 
Reikia remonto. Be tarpininkų. 
Papildomas tel. +370 683 50194. 
Kaina 22000 Eur.  
Tel. 8 602 34 821. Kaunas
• 3 kambarių butą, 2 aukšte, 
Kavoliškyje. Buto plotas 66,67 kv. 
m. Atliktas kapitalinis remontas. 
Šildomas kietuoju kuru arba 
dujomis. Grindinis šildymas, 
plastikiniai langai, šarvo durys, 
įstiklintas balkonas. Kaina 36000 
Eur. Tel. 8 618 60 304.  
Rokiškis
• Dviejų kambarių butą Panevėžio 
g., ketvirtas aukštas iš devynių. 
Namas renovuojamas, butas ne 
kraštinis,  langai abiejose pusėse. 
Tel. 8 600 26 451. Rokiškis
• 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
• 2 kambarių butą. 40 kv. m. Su 
daliniais patogumais, Rokiškio 
centre. Pirmas aukštas. Kaina 
20000 Eur. Tel. 8 622 37 821. 
Rokiškis
• Gamybines patalpas, stalių cechas 
su visais įrengimais, yra pastatas 
- sandėlis. Teritorijos plotas 1,16 
ha. Išsamesnė informacija telefonu. 
Tel. 8 612 67 388. Rokiškis
• 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 Rokiškje. 
Strategiškai patogioje vietoje.  
Tel. 8 623 01 338. 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 nekampinis. 
Plastikiniai langai, didelis rūsys. 
Netoliese mokykla, darželis bei 
parduotuvės. Kaina 32000 Eur.  
Tel. 8 641 64 818. Rokiškis

NUOMA

• Išsinuomočiau arba pirkčiau žemę 
Kriaunų, Jūžintų seniūnijose.  
Tel. 8 629 49 995. Rokiškis
• Šeima ieško 2-3 kambarių buto 
tik ilgalaikei nuomai. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 670 21 793.  
Rokiškis

• 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

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Tvarkingą traktoriuką su 12,5 hp 
varikliu. Pavarų dėžė mechaninė. 
Deka nauja, pjovimo plotis 107. 
Kaina 980 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
• Tvarkingą sodo traktoriuką 
Partner su 12,5 hp varikliu. Deka 
tvarkinga, storo metalo, be rūdžių, 
pavarų dėžė mechaninė. Kaina 
1000 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
• Naują trimerį 3.1. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Benzininį kultivatorių.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Scorpena A povandeninio 
nardymo kostiumą. Naudotas kelis 
kartus. Juodas, atviros poros, 7 mm 
storio neoprenas – universaliausia, 
ką gali pasirinkti pradedantis, 
povandeninėms medžioklėms. 
Naujo kaina 160 - 200 Eur. Kaina 
120 Eur. Tel. 8 611 68 404. 
Rokiškis
• Dviratį. Kaina 17 Eur.  
Tel. 8 675 63 386. Rokiškis
• Tvarkinga, mažai naudota 
elektrinį paspirtuką. Į SMS 
neatsakinėju. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 605 03 189. Rokiškis
• Vokišką daugiafunkcinį 
treniruoklį. Daugiau kaip 45 
pratimai. Svoriai nuo 5 kg iki 60 
kg. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 692 70 660. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Baltas silikatines ir raudonas 
skylėtas plytas. Tel. 8 698 26 187. 
Rokiškis
• Medines duris su staktomis. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 614 56 408. 
Rokiškis
• Drenažinį vamzdį 50 m, 55/65. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 600 52 867. 
Rokiškis
• 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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• VW Polo 1,2 l, 2003 m. 
Techniškai tvarkingas ir gražus 
automobilis. Rida 65 000 km. 
Kaina 800 Eur. Tel. 8 674 38 573. 
Rokiškis
• Automobilį. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 695 28 930. Rokiškis
• Qinki Scooter Tribal mopedą. 
Be dokumentų. Galimai švediški 
numeriai. Padangos naujos, 
nesudėvėtos. Reiktu išvalyti ir 
sueguliuoti karbiuratorių. Užsiveda 
ir kojele. ir starteriu.  Šaltas sunkiai 
užsiveda. Yra senas karbiuratorius 
. Kaina 150 Eur. Tel. 8 699 81 051. 
Rokiškis
• Audi 80. 1990 m., 1,8 l, 66 kW, 
TA 2022-05. Prižiūrėta, yra smulkių 
kėbulo rūdijimo ir važiuoklės 
defektų. Variklis dirba puikiai. 2020 
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Liepos 9-oji, 
penktadienis, 

28 savaitė
Iki Naujųjų liko 175 dienos

Saulė teka 4.53 val., 
leidžiasi 21.54 val. 

Dienos ilgumas 17.01 val. 
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Algirdas, Algirdė, Leonarda, 

Leonardas, Sirgaudas, Sirgaudė, 
Sirmantas, Sirmantė, Verė, 

Veronė, Veronika.
Rytoj:  Amalija, Amelija, Eirimė, 

Gilvainas, Gilvainė, Melė, 
Neikantas, Neikantė, Neimantas, 

Neimantė, Sigutė.
Poryt: Benediktas, Pijus, Šarūnė, 

Vilma, Vilmantas, Vilmantė, 
Žutarta, Žutartas, Žutautas, 

Žutautė.

Dienos citata
„Pavydas - viso labo kvailas 

išdidumo kūdikis 
arba bepročio liga" 

(P. Bomaršė).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1816 m. Argentina paskelbė 
savo nepriklausomybę nuo Ispa-
nijos.

1877 m. įvyko pirmasis Vim-
bldono teniso turnyras..

1915 m. per Pirmąjį pasaulinį 
karą Luiso Botos vadovaujamos 
Pietų Afrikos pajėgos privertė 
pasiduoti vokiečių armiją Pietva-
karių Afrikoje.

1960 m. sovietų lyderis Nikita 
Chruščiovas įspėjo JAV susilaikyti 
nuo invazijos į Kubą ir pabrėžė, 
kad sovietų armija rems kubiečius.

1993 m. ištyrę DNR genetinę 
sudėtį, britų mokslininkai "atpa-
žino" nužudytojo Rusijos caro 
Nikolajaus II ir jo šeimos narių 
palaikus.

1997 m. boksininkui Maikui 
Taisonui už nesportišką elgesį - 
per kovą dėl pasaulio sunkaus 
svorio čempiono vardo nukando 
priešininko Evanderio Holifyldo 
ausies galiuką - buvo paskirta 3 
mln. JAV dolerių bauda bei už-
drausta metus boksuotis.

2001 m. Čilės teismas nu-
sprendė, kad buvęs diktatorius 
Augustas Pinočetas yra per sil-
pnos psichinės sveikatos, kad ga-
lėtų būti teisiamas už žudymus.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1988 m. Vilniaus Vingio parke 
vyko daugiatūkstantinis Sąjūdžio mi-
tingas, kuriame buvo pasitikti 19-os-
ios TSKP konferencijos delegatai.

Post scriptum
Ir velnias turi viršininką.

Rabarbarų uogienė
Ingredientai:
• Rabarbarai, stambiai pjaustyti, 500 
gramų
• vienos citrinos sultys
•„Dansukker“ cukrus uogienėms, 
250 gramų
• Kardamonas, maltas, 0.5 arbatinio 
šaukštelio
 
Gaminimas:
Kardamonai ir rabarbarai – tobulas va-
sariško skonio derinys. Sumaišykite visus 
produktus prikaistuvyje ir nuolat maišy-
dami pavirkite 4 min. Išpilstykite į šiltus 

sterilius stiklainius. Uždarykite ir laikykite šaldytuve.

LAISVALAIKIUI

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

m., rudenį buvo pakeistos vožtuvų 
gumelės ir tepalai su filtrais. 2018 
m., rudenį pakeisti visi diržai. 
Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 608 96 623. Rokiškis
• Tvarkingą Volvo S40. 2004 m., 
1,8 l, 90 kW, benzinas, TA iki 
2022.02. Ratlankiai R15, el. langai, 
yra kablys. Užsiveda ir dirba gerai. 
Turi smulkių kėbulo defektų. SDK 
yra. Rida tikra 199306 km. Kaina 
derinama. Išsamesnė informacija 
telefonu, į SMS neatsakau. Kaina 
850 Eur. Tel. 8 605 03 189. 
Rokiškis
• Tvarkingą, prižiūrėtą Lexus 
RX450h. 2009 m. Elektra/benzinas. 
Atskirai parduodami lengvojo 
lydinio ratlankiai su žieminėmis 
padangomis Continental 4vnt. 
- 1000 Eur (plotis 235 mm., 
skersmuo R19, aukštis 55 %). 
Kaina 12500 Eur.  
Tel. 8 654 62 037. Raseiniai
• Opel Zafira. 2 l, 74 kW. 
Neužsiveda, važiuojant 
įjungus laisvą pavarą užgeso ir 
nebeužsiveda. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 621 68 168. Rokiškis
• Motociklą Yamaha 1200 CC.  
Tel. 8 686 24 612. Rokiškis
• Priekabą. Nesavivartė, su 
dokumentais. Dokumentai 
savadarbės priekabos. TA iki 
2022.04 Kupiškis. Tel. nr. 
868420231. Priekaba mano vardu. 
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• 2pts-4 priekabą be dokumentų. 
Tel. 8 622 69 546. Rokiškis
• VW Tauran. 2005 m. Dyzelinis, 
juodas. Kaina 1800 Eur.  
Tel. 8 621 72 973. Rokiškis
• Tvarkingą ir puikiai važiuojantį 
Mitsubishi Space Star 2004 m., 
1,9 l, 75 kW, dyzelinas. Nėra TA. 
Visa paruošta, kad būtų atlikta TA. 
Kaina 800 Eur. Tel. 8 623 10 770. 
Rokiškis
• Tvarkingą automobilį Citroen 
Evasion. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 682 19 195. Rokiškis
• 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

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• T40 priekinį tiltą. 
 Tel. 8 651 51 222. Rokiškis
• VW Polo. 2001 m., 1,9 l, 50 kW. 
Tinkama dalimis.  
Tel. 8 608 04 003. Rokiškis
• Juodus ratlankius R16 7.0J ET38 
112x5 su 2019 m., Hankook 205/55 
vasarinėmis padangomis (0,5-
0,6mm). Kaina 250 Eur. Tel. 8 641 
84 387. Rokiškis
• Padangas su ratlankiais. Kaina 

200 Eur. Tel. 8 614 56 408. 
Rokiškis
• Ratlankius su žiedais 2PTS4, 
padangos dvi geresnės, dvi 
prastesnės. Komplektas 280 Eur. 
Tel. 8 617 04 976. Rokiškis
• Dalimis 1998 m., Audi A4 1,9 l,  
81 kW. Turbina, starteris, galiniai 
žibintai, dėžė, siurblys ir kitos 
dalys. Tel. 8 614 87 836.  
Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• Dalimis 2002 m., Opel Zafira, 
Astra 2 l, 74 kW.  Sankaba, greičių 
dėžė, starteris, žibintai, vairo 
kolonėle ir kitos dalys.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Automobilinį kompresorių. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 602 16 269.  
Rokiškis
• BMW automobilio R19 Ronal 
lietus ratlankius su 255/50 M+S 
Nokian padangomis. Tarpai 
120/72,1. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Lietus ratlankius. Tinka Audi, 
VW. R16, 5×112. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 650 33 384. Rokiškis
• Ratlankius Audi Q5 R16, R17, 
R28, R19. Turiu su padangomis 
R17 235 geros vasarinės.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• 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

VAIZDO TECHNIKA

• Geros būklės televizorių Philips. 
66 cm įstrižainės. Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis
• Gerai veikiantį televizorių 
Samsung. 81 cm įstrižainės. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 694 01 027.  
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Savadarbį traktorių su 
dokumentais. Nauja TA. Traliukas, 
padargai. Kaina 1900 Eur.  
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• Elektros variklį 7,5 kW, ZID 
variklį, didžiąsias akėčias, lenkišką 
dalgį, dujų  balionus, plūgą dviejų 
korpusų, grėbtuvą.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Presą (spudulų). Kaina 260 Eur. 
Tel. 8 656 24 754. Rokiškis
• MTZ 952 ir T25 dalis. Puikiai 
veikiančios. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 695 68 560. Rokiškis
• T25A 1995 m.,  2200 mot. val. 
su padargais ir priekabą. Priekaba 
dokumentais ir TA. Yra freza 160 
cm, plūgas, vagotuvas šienapjovė. 
Iš galo kabinamas kaušas. Kupiškis. 
Kaina 5300 Eur. Tel. 8 675 88 304. 
Kupiškis
• Šienapjovę. Kupiškis. Kaina 
derinama. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 675 88 304. Rokiškis

• Fiskars firminį 2 korpusų 
plūgą su atpjovėjais. Kaina 380 
Eur. 1 korpuso Fiskars plūgą be 
ratuko. Kaina 180 Eur. Plūgai iš 
Švedijos. Suktos verstuvės, lengvai 
traukiami. Arba keičiu i bulvių 

kasamąją. Kupiškis.  
Tel. 8 675 88 304. Rokiškis
• MTZ-82 UK, 1992 m., 
neperdažytas, kaina 6700 Eur. 
Priekabos ratus R16x12, stebules. 
Tel. 8 607 48 852. Rokiškis

• Lenkišką 2 m pločio smulkintuvą, 
820 Eur, T-25 variklį, 270 Eur, T-25 
rėmą, 80 Eur. T-40 šonines pavaras, 
priekinį tiltą dalimis.  
Tel. 8 607 48 852.  
Rokiškis

Laisvalaikis miške: ką reikia žinoti, kad poilsiautume atsakingai
Vasara metas, kai dauge-

lis žmonių renkasi aktyvias 
pramogas gamtoje. Vieni 
skuba prie vandens telkinių, 
kiti mėgaujasi miško teikia-
momis gėrybėmis ir gaiva. 
Aplinkos apsaugos departa-
mento specialistai primena, 
kad mišką reikia tausoti bei 
tinkamai elgtis bei dalijasi 
patarimais, kaip miške poil-
siauti atsakingai.

„Šylant orams vis daugiau 
žmonių lankosi miške. Vieni 
renkasi aktyvų poilsį, grybau-
ja, uogauja, leidžiasi į žygius. 
Kiti – pasyvų. Tiesa visiems 
lankytojams, norisi primin-
ti, kad miške privalu laikytis 
taisyklių bei reikalavimų“, – 
sako Aplinkos apsaugos de-
partamento Miškų kontrolės 
departamento l. e. p. direkto-
rius Tadeuš Ablačinskij.

Pasak T. Ablačinskij miške 
bet kur stovyklauti negalima. 
Pagal dabar galiojančią tvar-
ką poilsiui apsistoti miškuose 
galima tik įrengtuose viešojo 
naudojimo poilsio objektuose: 
poilsiavietėse, atokvėpio vie-
tose, stovyklavietėse, kempin-
guose ir pan.

„Taip pat lankymosi miške 
taisyklės nustato, kad moto-
rinėmis transporto priemo-
nėmis įvažiuoti į mišką ir po 
jį važinėti galima tik keliais. 
Statyti transporto priemones 
miškuose galima tik tam skir-
tose transporto priemonių sto-
vėjimo (parkavimo) aikštelėse 
arba kelio pakraštyje, užtikri-
nant galimybę keliu važiuoti 
kitoms transporto priemo-
nėms. Statant transporto prie-
monę kelio pakraštyje, būtina 
stengtis neužvažiuoti ant sa-
manų, kerpių, uogienojų. Jei 
šių reikalavimų nesilaikoma, 
tai gali užtraukti įspėjimą arba 
baudą iki 140 eurų. O jei miš-
ko paklote sužalota ar sunaiki-
nama, tai gali užtraukti ir iki 
300 eurų baudą“, – primena T. 
Ablačinskij.

Pasak aplinkosaugininko, 
vairuotojai turi žinoti, kad te-

ritorija, kurioje, sprendžiant 
iš tam tikrų požymių, dažnai 
važinėjama ar statomos mo-
torinės transporto priemonės, 
nėra laikoma keliu ar aikštele. 
Taigi išvažinėta pieva ar miš-
ko paklotė nėra kelias.  

Lankantis miške svarbu 
nepamiršti, kad taisyklės fi-
ziniams asmenims draudžia 
kurti laužus ir naudoti atvirą 
ugnį (išskyrus viešojo naudo-
jimo poilsio objektuose įreng-
tas ir atitinkamai pažymėtas 
laužavietes), mėtyti neužge-
sintus degtukus, nuorūkas ir 
kitus daiktus, galinčius sukelti 
gaisrą. Pažeidus šiuos reika-
lavimus asmenims taikoma 
atsakomybė – įspėjimas arba 
20–50 eurų bauda. Taip pat 
gali būti skiriama 50–110 
eurų bauda juridinių asmenų 
vadovams arba kitiems atsa-
kingiems asmenims.

„Atsakingiems poilsiau-
tojams tikrai nereikia kalbėti 
apie tai, kad šiukšlinti nega-
lima. Deja, tokių situacijų pa-
sitaiko, taigi primename – už 
šiukšlinimą galite gauti 20–50 
eurų baudą.

Be to, jei aplinka nedelsiant 
nesutvarkoma ir nustatoma, 
kad padaryta reali žala, pa-
žeidėjai turi atlyginti aplinkai 
padarytą žalą ir sumos tokiais 
atvejais gali būti nemenkos“, 
– sako T. Ablačinskij.

Miško lankytojams prime-
name, kad miške draudžiama: 

• kirsti ar kitaip žaloti me-
džius, krūmus, kitus augalus ir 
grybus, ardyti miško paklotę;

• gaudyti, naikinti lauki-
nius gyvūnus, juos gabenti, 
rinkti kiaušinius, ardyti gyvū-
nų būstus (olas, dreves, lizdus, 
skruzdėlynus, inkilus ir pan.);

• gadinti želdinių apsaugos 
priemones, poilsiaviečių ir 
kitą rekreacinę įrangą, infor-
macinius (įspėjamuosius) žen-
klus, kvartalinių linijų stulpus, 
geodezinius ženklus, ribožen-
klius ar kitus įrenginius;

• paleisti miške šunį be 
antsnukio (antsnukis nebūti-
nas, kai šuo vedamas už pava-
dėlio);

• triukšmauti ar kitaip trik-
dyti laukinius gyvūnus;

• trukdyti asmenų, besilan-
kančių miške, poilsį;

• plauti transporto priemo-
nes miške;

• teršti ar šiukšlinti mišką.
Lankymosi miške taisyklė-

se, taip pat numatyta, kad miš-
ko lankytojai privalo, pastebė-
ję gaisrą, nedelsdami pranešti 
bendruoju pagalbos telefonu 
112 ar VĮ Valstybinių miškų 
urėdijai.

AAD ragina piliečius elgtis 
atsakingai ir primena, kad apie 
pastebėtus aplinkos apsaugos 
pažeidimus, kitus nustaty-
tų reikalavimų nesilaikymo 
atvejus, pastebėtus aplinkos 
apsaugos teršimo ar nioko-
jimo atvejus galima pranešti 
skubiosios pagalbos tarnybų 
telefonu 112 arba tiesiogiai 
AAD telefonu 8 (5) 2732995.

Aplinkos apsaugos
departamento 

inform.
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Liepos 9 d. Naktį 19

Dieną 32
P, 
5-10 m/s

Liepos 10 d. Naktį 18
Dieną 31

P,
4-9 m/s

Liepos 11 d. Naktį 18
Dieną 29

PV,
4-9 m/s

Liepos 12 d. Naktį 19
Dieną 29

PV,
3-8 m/s

Orų prognozė liepos 9-12 d.

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

atminimo. 
Nuoširdžiai užjaučiame Vytautą Mažeikį 

dėl brolio Algio staigios mirties. 
Bendradarbiai

Liepos 2-osios kryžiažodžio atsakymai
Vertikaliai: Šilas. Arbata. Bio. Kirvarpa. Vakaro. Skaičius. Ir. Vis. Ieva. Da. MA. Atėminys. 

Os. Tarkuos. Ratas. Asla. Mi. Kuo. Alm. Irs. LD. Udė. Kastos. Kaolinas. Tas. Ujo. Eis. Kasa.
Horizontaliai: Taksi. Talka. Riksmas. As. Bra. Arlis. Avi. Kartu. Tačiau. Soj. Karietom. SO. 

Puvėsis. Basam. Ke. Irklai. Šova. Naudos. Ryto. Liko. Sa. Ik. Sauna. Skrido. Ldas. Oras. Mėsa.
Pažymėtuose langeliuose: Korvetė.

A. Bilotaitė: fizinis barjeras karščiausiose 
pasienio vietose – dar šią savaitę

Vidaus reikalų ministrė 
Agnė Bilotaitė sako, kad fi-
zinis barjeras karščiausiose 
Lietuvos pasienio su Balta-
rusija vietose bus pradėtas 
tiesti jau šią savaitę.

Ministrė taip pat užsimena 
apie du naujus angarus mi-
grantams apgyvendinti, juos 
statyti padeda kariškiai.

„Su Krašto apsaugos minis-
terija sutarėme dėl bendradar-
biavimo suvaldant neteisėtos 
migracijos srautus pasienyje 
su Baltarusija. Ketiname pa-
sitelkti kariuomenę, kuri teiks 
pagalbą pasienyje. Artimiau-
siu metu prie Valstybės sienos 
apsaugos tarnybos pareigūnų 
kariai turėtų prisijungti pasie-
nio užkardose, o šią savaitę  
karščiausiuose pasienio ruo-
žuose prisidės prie fizinio bar-
jero tiesimo“, – savo feisbuko 
paskyroje trečiadienį informa-

vo A. Bilotaitė.
Ji taip pat teigia, kad ka-

riai padės įrengti du angarus, 
skirtus apgyvendinti neteisėtai 
sieną kirtusius migrantus. 

Valstybės sienos apsaugos 
tarnybos (VSAT) atstovas 
spaudai Giedrius Mišutis BNS 
patvirtino, kad vienas angaras 
Druskininkų užkardoje jau 
baigtas statyti ir pabėgėlius 
priims nuo ketvirtadienio, ki-
tas artimiausiomis dienomis 
turėtų atsirasti Kabelių užkar-
doje. Kiekviename angarų bus 
galima apgyvendinti apie 70 
migrantų.

A. Bilotaitė pirmadienį 
tvirtino, kad dar šią savai-
tę turėtų atsirasti palapinių 
miestelis migrantams, vidaus 
reikalų viceministras Arnol-
das Abramavičius teigė, kad 
jame bus apie tūkstantį vietų. 
Taip pat šiuo metu dairoma-
si vietos dar vienai migrantų 

stovyklai – modulinių namelių 
statybai, tačiau nei ministerija, 
nei VSAT kol kas planų nede-
talizuoja. 

Premjerė Ingrida Šimonytė 
anksčiau patvirtino, kad VSAT 
pareigūnams siekiant suval-
dyti  situaciją pasienyje padės 
kariškiai, o būsimas fizinis 
barjeras, anot jos, bus „tam 
tikras atgrasymo veiksmas ne-
legalių migracijos srautų orga-
nizatoriams“.

Lietuva pastaraisiais mė-
nesiais susiduria su keliolika 
kartų išaugusiais nelegalių 
migrantų srautais Baltarusijos 
pasienyje, šiemet jau sulai-
kyta per 1,4 tūkst. užsienie-
čių, daugiausiai – iš Artimųjų 
Rytų, Afrikos valstybių. Lie-
tuvos pareigūnai teigia, kad 
tai – organizuota Baltarusijos 
režimo hibridinė ataka prieš 
Lietuvą.

BNS inform.

EK iki 3,8 proc. padidino šių metų 
Lietuvos BVP augimo prognozę

Naujausi ekonominiai 
nuotaikų rodikliai, ypač su-
siję su paklausos lūkesčiais 
paslaugų sektoriuje, rodo 
tolesnį Lietuvos ekonominį 
augimą šių metų antraja-
me ketvirtyje, o per visus 
šiuos metus šalies bendrasis 
vidaus produktas (BVP) tu-
rėtų išaugti 3,8 proc., pro-
gnozuoja Europos Komisija 
(EK).

Šiemet gegužę EK 2021-ai-
siais prognozavo 2,9 proc. ša-
lies BVP augimą. Pasak Ko-
misijos, 2022 metais jis turėtų 
siekti 3,9 proc. (gegužės pro-
gnozė – 3,1 proc.).

Anot EK, spartesnis Lietu-
vos ekonomikos atsigavimas 

yra susijęs su akivaizdžiu pan-
demijos suvaldymo priemonių 
sušvelninimu ir padidėjusiu 
paskiepytų gyventojų skaičiu-
mi, o pagrindinis ekonominės 
plėtros veiksnys prognozės 
laikotarpiu  turėtų būti didelis 
vidaus paklausos atsigavimas.

Numatoma, kad vidutinė 
metinė infliacija, pernai buvu-
si 1,1 proc., šiemet išaugs iki 
2,3 proc., tačiau 2022 metais 
sumažės iki 2 proc. (gegužės 
prognozė – po 1,9 proc.).

EK prognozuoja, kad Euro-
pos Sąjungos (ES) ekonomika 
taip pat atsigaus greičiau, nei 
buvo numatyta anksčiau, nes 
veikla pirmąjį metų ketvirtį 
viršijo lūkesčius, o dėl page-
rėjusios sveikatos padėties 

antrąjį ketvirtį buvo greičiau 
sumažinti pandemijos kontro-
lės apribojimai.

Prognozuojama, kad šiais 
metais ES ekonomika augs 
4,8  proc., o 2022 metais – 4,5  
proc. (gegužės prognozė – ati-
tinkamai 4,2 proc. ir 4,4 proc.). 

Numatoma, kad infliacija 
ES šiais metais vidutiniškai 
sieks 2,2 proc. (0,3 proc. punk-
to daugiau, palyginti su pa-
vasario prognoze), o 2022 m. 
– 1,6 proc. (0,1 proc. punkto 
daugiau). Prognozuojama, kad 
infliacija euro zonoje šiemet 
vidutiniškai sieks 1,9 proc. 
(0,2 proc. punkto daugiau), o 
2022 metais – 1,4 proc. (0,1 
proc. punkto daugiau).

BNS inform.

Svarbu planuojantiems vykti į „Sodrą“: 
nepamirškite užsiregistruoti

Pasibaigus karantinui, 
tačiau besitęsiant ekstre-
maliai situacijai, „Sodra“ 
klientų aptarnavimo sky-
riuose ir toliau priims tik 
iš anksto užsiregistravusius 
gyventojus.

Tiems mūsų klientams, 
kurie dėl įvairių asmeninių 
ar sveikatos priežasčių ne-
gali pasinaudoti paslaugomis 
per nuotolį, reikia kontakti-
nių paslaugų. Nuo birželio 
1 d. atsidarius klientų aptar-
navimo padaliniams, juose 
kasdien apsilanko apie 1700 
gyventojų.

Kviesdami iš anksto re-
gistruotis apsilankymui 
„Sodros“ klientų aptarna-
vimo skyriuose, ne tik už-

tikriname gyventojų ir mūsų 
darbuotojų saugumą, bet ir 
efektyviau planuojame darbą. 
Be to, klientai sutaupo laiko, 
nes nereikia priėmimo laukti 
eilėje“, – sako Evaldas Mi-
kutis, „Sodros“ Klientų ap-
tarnavimo valdymo skyriaus 
vedėjas.

Registruotis vizitui galima 
užpildžius registracijos for-
mą „Sodros“ internetiniame 
puslapyje www.sodra.lt/regis-
tracija, paskambinus telefonu 
1883 arba (+370) 5 250 0883. 
Kiekvienas klientas, užsire-
gistravęs konsultacijai, gaus 
patvirtinimą ir bilieto numerį 
su tiksliu apsilankymo laiku. 
Į priimamojo skyrius atvyku-
sius gyventojus pasitiks „So-
dros“ specialistai.

Klientai, atvykstantys į 
„Sodros“ skyrius, kaip ir 
anksčiau privalo dėvėti ap-
saugines veido kaukes, de-
zinfekuotis rankas, laikytis 
saugaus atstumo.

Daugeliu klausimu kon-
sultuotis su „Sodros“ spe-
cialistais galima ir telefonu 
1883. Per dieną „Sodros“ in-
formacijos centras sulaukia 
apie 4 tūkst. skambučių.

Prisijungęs prie asme-
ninės „Sodros“ paskyros 
www.sodra.lt/gyventojui 
arba www.sodra.lt/draudėjui  
kiekvienas vartotojas gali 
pateikti prašymus, paklau-
simus, bendrauti realiuoju 
laiku (chat), suformuoti rei-
kiamus duomenis.

„Sodros“ inform.

AUGALAI

BALDAI

• Miltus, traiškytus grūdus 
gyvuliams, paukščiams. Atvežu į 
namus. Tel. 8 652 80 328.  
Rokiškis

• Masažuojantį čiužinį ligoniui nuo 
pragulų. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 604 09 285. Rokiškis
• Naudotą, minkštą, ištiesiamą 
kampą. Geros būklės. Alyvinės 
spalvos. Kaina 130 Eur.  

Tel. 8 604 09 285. Rokiškis
• Virtuvinį stalą 74×93 cm. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 614 72 694.  

Rokiškis
• Odinį supamą fotelį. Kaina 60 
Eur. Tel. 8 614 56 408.  
Rokiškis
• Staliuką.  Stalviršis sendinto 
ąžuolo, kojos Singer siuvimo 

mašinos. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Daugiau nei 100 m. antikvarinę 

sofą. Yra smulkių defektų. Kaina 
90 Eur. Tel. 8 687 75 328.  
Rokiškis

• Valgomojo stalą, pilko atspalvio 
su šešiomis pilkomis kėdėmis. 
Stalas praiilginamas. Yra defektų, 
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ANEKDOTAI
– Neerzink, nematai, kad aš 

uždarytas?
– O tu šok iš balkono.
– Aga, o paskui snukis bus 

kaip tavo.
***
Breiko konkursą laimėjo 

gestų kalbos vertėjas, bandęs 
perspėti apie gaisrą.

***
– Mano žmona išlaikė 

egzaminą, dabar laksto kaip 
žaibas.

– Ji taip greitai važinėja?
– Ne, vis į kokį medį 

pataiko.
***
– Vyrai, kuriems patinka 

dėvėti moteriškas pėdkelnes, 
yra...

– Iškrypėliai!
– Ne, plėšikai.
***
Suvalkietis pas kaimyną:
– Klausyk, aš ruošiuosi 

kiaulę skersti. Gal galėtum 
man paskolinti...

– Peilį?
– Nea, kiaulę.
***
Kai mirė pikta uošvienė, 

šeima parašė epitafiją ant 
paminklo: „Ji ramybę surado 
čia, o mes –  namuose“.

***
Kadangi Dievas negalėjo 

visų iš karto susekti, jis sutvėrė 
močiutes ir suoliukus.

***
Jei per gimtadienį jums 

padovanojo ne tai, apie ką 
svajojote, tai kitąmet tiesiog 
svajokite garsiau. 

***
Velykų rytas. Bažnyčios 

šventoriuje buvo išdėlioti 
margučiai tikinčiųjų vaikams. 
Netyčia ten užklydo kaimynų 
gaidys. Kasydamas koja 
skiauterę, sako:

– Atrodo, šitą klausimą reiks 
rimtai aptarti su kaimynų povu.

***
„Lietuvos paštas“ – mes 

išradome džiovintus vaisius!
***
Žmona vyrui:
– Indus suplauk, gyvuly!
– Negaliu, kanopos kliudo.

Petriukas ateina pas 
močiutę pasisvečiuoti. 
Močiutė klausia:

– Tai ką, vėl tėvai riejasi?
– Aha. Mama iš 

komandiruotės atvežė kažkokį 
sifilį. Tada jį perdavė tėvui, 
kaimynui Jonui ir savo 
viršininkui Antanui. Dabar jie 
visi riejasi ir rėkia vieni ant 
kitų. O aš taip ir nesuprantu – 
ar mažai parvežė, ar padalino 
nelygiai...

***
– Kodėl Haris Poteris 

turi žaibo formos randą ant 
kaktos?

– Nes kai jis buvo mažas jį 
partrenkė Opelis.

***
Turguje žmogelis klausia 

pardavėjo:
– Po kiek agurkai?
– Po penkis penkiasdešimt.
– Susikišk juos į gerą vietą 

už tokią kainą!
– Negaliu. Ten jau 

pomidorai po šešis 
penkiasdešimt.

Sako, kad pinigai neatneša 
laimės. Bet kiek jie džiaugsmo 
suteikia!

***
Kaimyninės šalies biatlono 

žvaigždė ilsisi pas tėvus kaime. 
Tėvas barasi:

– Tu vėl girtas patingėjai 
eiti iki tualeto! Vėl apšlapinai 
braškių lysvę?!

– O iš kur tu žinai?
– O tu mūsų braškes matei? 

Moliūgų dydžio?
***
– Ar jūs mokate skaityti 

mintis?
– Tik savo. Ir tik su žodynu.
***
Blogiausia, kai valdžiai jau 

nebeturim jokių klausimų, tik 
atsakymus.

***
Ne toks velnias baisus, kaip 

moteris, besilaikanti dietos.
***
– Jei tu manęs nevesi, aš 

mirsiu.
– Gerai jau gerai, einam 

pirkti.
– Žiedus?
– Ne, karstelį.
***
Kalbasi du velniai:
– Žinai, o mūsų 

striukauodegis vakar prisigėrė 
iki žalių angelų.

***
– Keista jūsų špaga, pone?
– Tai laužtuvas.
***
Žmona žiūri į save 

veidrodyje:
– Taip jam ir reikia!
***
Izraelio karys fronto linijoje 

žurnalistams rodo į priešo pusę:
– Va ką tik iššovė priešo 

snaiperis.
– O kodėl jūs jo 

„nenuimate“?
– O kam? Jis čia jau du 

mėnesius ir dar nekur nepataikė. 
O „nuimsi“ – tai juk taiklesnį 
gali atsiųst.

***
Buldogas loja kaimynų 

pudeliui balkone:
– Ei tu, einam palakstyt, pas 

kales nulėksim?

***
Orkestro repeticijoje, 

dirigentas burba nepatenkintas 
mušamaisiais grojančiu 
orkestrantu:

– Jeigu žmogus visiškai 
negali groti jokiu instrumentu, 
jam duoda dvi lazdeles ir padaro 
būgnininku!

Iš orkestro teatrališkas 
šnibždesys:

– O jeigu žmogus ir to 
nesugeba, iš jo vieną lazdelę 
atima ir jis tampa dirigentu!

***
– Mama, mama! Kodėl tėtis 

po lova sėdi?
– Tyliai, dukra! Tėvas namie 

šeimininkas – kur nori, ten ir 
sėdi.

***
– Ar galiu tavo nuotrauką 

pasidėti spintoje?
– O kam?
– Kad vaikai saldainių 

neimtų.
***
Naujasis rusas pareina namo. 

Žmona klausia:

– Vakarieniausi?
– Norėčiau. O ko turime?
– Omarai, lašiša, raudonieji 

ikrai, šampanas...
– Gal gali man iškepti 

bulvių?
– Neturime bulvių.
– Kaip neturime bulvių?
– Uždirbtum kaip visi 

normalūs žmonės, būtų ne tik 
bulvių, bet ir lašinių.

***
– Aš tvarkiau namus! Viskas 

čia savo vietoj!
– Taip? O dulkės?
– Ten svarbūs numeriai.
– Na taip, o tas voras kampe?
– Neliesk Brisiaus, jis niekuo 

nekaltas!
***
Jei jūs sukniaukėte, o 

dubenėlyje neatsirado maisto, 
vadinasi, jūs – ne katinas. Teks 
eiti dirbti.

***
Skundas: „Išimkite iš porno 

tinklalapio cigarečių ir lošimų 
reklamą. Ją gi vaikai mato!“

***
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KAI ROKIŠKYJE
KARŠTIS
SPAUDŽIA...

DIENOS 
POKŠTAS

Kai karščio atplaukia banga
Tai Rokiškis lyg Palanga.
Visos pakrantės telkinių
Apgultos vietinių žmonių.

Linksmybių čia šaunių netrūksta
Štai ežere batutai stūkso.
Jau užmaršty seniai dumblynai
Dabar  vandenyje tramplinai!

O jeigu akyse kvadratai
Kavos išgelbės aparatai.
Jėgas atgavęs, pailsėjęs
Vėl nerk į vandenį kaip vėjas.

Esi tinklinio Tu fanatas?
Tai laukia tuoj čempionatas!
Velykalnis užsukti kviečia –
„Durpynkėj“ veiksmo nusišviečia.

Tad išsiilgę pramogų
 Surasite jų su kaupu.
Ir rokiškėnai ir svečiai
Čia laiką leis nenuobodžiai.

Greta Paliulionytė

naudotas. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 674 44 147. Rokiškis
• Fotelį su miegojimo funkcija. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 694 01 027. 
Rokiškis
• Pietų stalą su aštuoniomis 
minkštomis kėdėmis. Labai geros 

būklės. Tel. 8 699 06 136.  
Rokiškis
• Beveik naują spintelę prie lovos. 
Kaina 17 Eur. Tel. 8 675 33 768. 
Rokiškis
• Neištiesiamą 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

BUITINĖ TECHNIKA

• Naudotą keramikinę virtuvinę 
ir naują vonios plautuvę, melsvos 
spalvos. Tel. 8 604 09 285. 
Rokiškis
• Naują vandens šildytuvą. 50 l 
talpos. Tel. 8 610 10 342.  
Rokiškis
• Naujus ketaus radiatorius. 6 vnt. 
Tel. 8 610 10 342. Rokiškis
• Naudotą Liebherr šaldytuvą. 
Veikia gerai. Galime atvežti. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 685 73 763.  
Rokiškis
• Dulkių siurblį. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• Gerai veikiantį momentinį 
elektrinį vandens šildytuvą. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 694 01 027.  
Rokiškis
• Domo Clip 2 in 1 DOH 112 mažai 
naudotą garų šluotą. Veikia puikiai. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 695 68 560. 
Rokiškis
• Vokišką daugiafunkcinį puodą. 
Yra iešmas išimamas (kepama 
višta ant iešmo). Indas gilus, tinka 
bulvytėms fri, troškina. Supakuotas 
dėžėje, iš Vokietijos. 45 Eur. 
Kupiškis. Siunčiu paštu.  
Tel. 8 675 88 304.

PREKĖS VAIKAMS

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


