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Taikos gatvėje lazda mirtinai uždaužytas šuo
Rokiškyje, Taikos g. 

rastas negyvas šuniu-
kas. Kaip Rokiškio Si-
renai pasakojo gyvūnų 
globos atstovai, prie 
Taikos g. 3 namo esan-
čių konteinerių buvo 
rastas negyvo šuns kū-
nelis, šalia - lazda. 

Žmonės pasakojo, lie-

Rokiškio rajone rasta karo 
laikų granata
Rokiškio rajone sekmadienį 
aptikta Antrojo pasaulinio 
karo vokiška rankinė granata, 
pranešė Panevėžio apskrities 
policija. 
Sprogmuo Kseveravos kaime 
rastas 12 val. 33 min., o 13 
val. 10 min. įvestas planas 
„Skydas“, kuris po maždaug 
trijų valandų buvo atšauktas.

Vairavo neblaivus ir
be vairuotojo 
pažymėjimo 
Liepos 5 d., apie 22.10 
val. Rokiškio r., Gediškių 
k., neblaivus (2.02 prom. 
girtumas), neturintis teisės 
vairuoti vyras (gim. 1967 
m.) vairavo automobilį 
„VW GOLF“. Įtariamasis 
sulaikytas.

Panevėžio VPK inform.

KRIMINALAI

Namo neįgaliesiems statybos: kaimynai entuziazmu netrykšta, 
tačiau psichikos negalią turinčių žmonių nesibaido

Skemų socialinės globos namų direktorius Gintaras Girštautas susitiko su A. Jakšto ir aplinkinių gatvių gyventojais. Pokalbio tema: ketinami šioje gatvėje 
statyti neįgaliųjų grupinio gyvenimo namai.                                                                                                                                                L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Prieš maždaug pusmetį į 
grupinio gyvenimo namus 
Kęstučio gatvėje išsikraus-
tė pirmieji dešimt Skemų 
socialinės globos namų gy-
ventojų. Jei viskas klostysis 
gerai, tai iki metų pabaigos 
į naują namą A. Jakšto ga-
tvėje išsikels dar dešimt 
psichikos negalią turinčių 
žmonių. Pasklidus žiniai 
apie tai, vadinamojo V. Ku-
dirkos kvartalo gyventojai 
liepos 3-ąją sušaukė skubų 
susitikimą su Skemų socia-
linės globos namų direkto-
riumi Gintaru Girštautu.

Klausimų buvo daug...
A. Jakšto ir aplinkinių 

gatvių gyventojai į susitiki-
mą atėjo gausiai. Stebėtis jų 
aktyvumu nederėtų: tai nau-
jausias ir jauniausias miesto 
kvartalas. Jame namus statosi 
jaunos šeimos. Todėl vos iš-
girdus apie galimus kaimy-
nus, naujakuriams kilo daug 
klausimų. Pirmiausia, kodėl 
jie informuoti, kaip sakoma, 
post factum. Kodėl iš dviejų 
galimų variantų Skemų soci-
alinės globos namų direkto-
rius pasirinko būtent sklypą 
jų kvartale. Norėta ir detaliau 
sužinoti apie būsimuosius 
kaimynus, grupinio gyveni-
mo namų gyventojus: kiek jų 
bus, kaip jie bus prižiūrimi, 
ką veiks.

Kvartalo gyventojai neslė-
pė: psichikos negalią turinčių 
žmonių jie diskriminuoti ne-
ketina ir nesibaido. Juolab, 
kad visoje Europoje yra tokia 
tendencija: kiek įmanoma in-
tegruoti tokias negalias turin-
čius žmones į bendruomenę. 
„Nė vienas nežinom, kas gali 
nutikti. Taigi, mes neketina-
me kaip nors diskriminuoti 
šių žmonių“, – toną diskusijai 
uždavė kvartalo gyventojai. 

Problema opi
Neįgaliųjų žmonių, tu-

rinčių psichikos negalią, 
integracija į visuomenę ne 
rožėmis klota. Antai pernai 
Žiežmarių, o vėliau ir Kretin-
gos gyventojai, buvo nusitei-
kę priešiškai, kad jų kaimy-
nais bus tokie žmonės. Esą 
bus nesaugu, esą nuvertės 
sklypai. Dvejonių dėl sklypų 

vertės turėjo ir V. Kudirkos 
kvartalo žmonės. G. Girš-
tautui pabandžius aiškinti, 
kad neįgalieji yra tokie pat 
žmonės, jie atsakė: „Mes tuo 
net neabejojame. Mes matė-
me, kaip vienas vyrukas ką 
tik darbavosi, tvarkė sklypą. 
Bet sklypą perkantis žmo-
gus greičiausiai nė nebandys 
domėtis neįgaliaisiais. Jis 
tiesiog nepirks sklypo šiame 
kvartale“.

Kitas opus klausimas: ir 
naujojo namo, ir apskritai 
kvartalo gyventojų saugu-
mas. Mat kvartale nutiestas 
vienas žvyrkelis, skambiai 
vadinamas gatve. O ir tas 
pats, gyventojų teigimu, jų 
pačių lėšomis. Nėra nei ap-
švietimo, nei šaligatvių. „Ru-
denį ar žiemą čia tamsu, nors 
į akį durk. Aš pati dėl savo 
vaikų bijau, kad jie nepakliū-
tų po kaimynų automobilių 
ratais. Nuoširdžiai bijau, 
kad aš nepastebėjusi tamso-
je neužkliudyčiau neįgalaus 
žmogaus. Mums neramu dėl 
jų saugumo. O ypač, jei bus 
apgyvendinti žmonės, turin-
tys ir judėjimo negalią. Kaip 
jiems tokiu keliuku pasiekti 
bažnyčią, neįgaliųjų draugiją. 
Juk mūsų kvartalas atokus, ir, 
atvirai sakant, neįgaliesiems 
nepritaikytas“, – sakė viena 
A. Jakšto gatvės gyventojų. 

Gyventojai domėjosi, ko-

dėl iš dviejų galimų buvo 
pasirinktas būtent šis skly-
pas. Skemų socialinės globos 
namų direktorius G. Girš-
tautas teigė, kad pasirinkti 
buvo galima iš dviejų sklypų. 
Vienas jų – šis, o kitas – Pa-
gojės gatvėje. Jis yra vidury 
pliko lauko ir atsivesti miesto 
komunikacijas būtų labai su-
dėtinga: antai elektros kabelį 
tektų tiesti net per du kelius. 
Po pokalbio kartu su G. Girš-
tautu nuvažiavome apžiūrėti 
kito pasiūlytojo sklypo. Net-
gi paviršutiniškai žvelgiant, 
sklypas Pagojės kvartale yra 
gerokai prastesnis: plyname 
lauke, iki komunikacijų ir 
kaimynų – pora šimtų metrų. 

Gyventojai atvirai klausė, 
ką reikia padaryti, kad būtų 
pasirinktas tas kitas sklypas. 
Mat jie daro prielaidą, kad 
jei Skemų socialinės globos 
namų direktorius atvyko į 
susitikimą, vadinasi, gal dar 
yra miglota galimybė. G. 
Girštautas atviras: tas sklypas 
nėra toks tinkamas neįgalie-
siems, kaip šis. Tad ir pasirin-
kimo kriterijus būtent toks. 
Jis pabrėžė, kad  iš privataus 
asmens sklypą neįgaliųjų na-
mui būtų galima įsigyti ne-
bent tuomet, jei nebūtų laisvų 
valstybinių.

„Rokiškio Sirena“ po susi-
tikimo tiesiai šviesiai paklau-
sė G. Girštauto: ar įmanoma 

pakeisti sprendimą? Jis atvi-
rai atsakė – ne. Ir netgi raštas 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijai, kuriai priklauso 
Skemų socialinės globos na-
mai, ne ką šiuo atveju tepa-
keistų. 

Kodėl neatsiklausė?
Labiausiai A. Jakšto ir ap-

linkinių gatvių gyventojus 
piktino tai, kad jie nebuvo 
informuoti apie tai, jog čia 
bus statomi grupinio gyve-
nimo namai. G. Girštautas į 
tai atsakė klausimu: „O jūsų 
kaimynas, kai perka gretimą 
sklypą, juk irgi jūsų neklau-
sia, ar galima jį pirkti“. Pasak 
pašnekovo, informuoti kai-
mynų neprivaloma. Ir Skemų 
socialinės globos namai tą 
daro gera valia, suprasdami, 
kad greta šių žmonių teks gy-
venti, būtent į šią bendruome-
nę neįgaliesiems ir teks įsilie-
ti. Todėl greta kitų kriterijų, 
renkantis vietą neįgaliųjų na-
mams, buvo tai, kad čia gy-
vena jauna, pasaulio mačiusi 
bendruomenė, kuri bus atvi-
resnė kitokiems žmonėms. Ir 
iš tiesų, kvartalo gyventojai 
ne kartą pabrėžė, kad jie šių 
žmonių nebijo.

Kas atsakys, jei...
Taigi, minėtame sklype 

bus statomi grupinio gyve-
nimo namai pagal tipinį So-

cialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos parengtą projek-
tą. Pasak G. Girštauto, šiuo 
metu vyksta projekto „priri-
šimas“ prie minėtojo sklypo. 
Toliau jau seks viešųjų pirki-
mų procedūros, ir jei viskas 
klostysis sėkmingai, tai jau 
apie Naujuosius metus gali-
ma tikėtis ir įkurtuvių. Name, 
planuojama, gyvens dešimt 
negalią turinčių žmonių. Jie 
bus ganėtinai savarankiški: 
lydimi socialinių darbuotojų 
eis į parduotuves, bažnyčią, 
įvairius lavinamuosius užsi-
ėmimus. Sklype planuojama 
pasodinti sodą, įrengti daržą. 
Ne todėl, kad gyventojams 
stigtų daržovių ar vaisių, o 
todėl, kad jie turėtų kuo už-
siimti. Kiek įmanoma delika-
čiau V. Kudirkos kvartalo gy-
ventojai teiravosi, kokiomis 
ligomis sergantieji bus apgy-
vendinti jų kaimynystėje. G. 
Girštautas paaiškino: tai bus 
ramūs žmonės, pavyzdžiui, 
turintieji Dauno sindromą, 
sergantys senatvine demenci-
ja ar Alzheimerio liga. Socia-
linės globos namų direktorius 
pabrėžė: už auklėtinius dieną 
ir naktį asmeniškai atsakin-
gas ir jis pats, ir socialiniai 
darbuotojai. Taigi, nėra ko 
baimintis. „Mes ir nebijome, 
kad jie ką padarys. Labiau 
bijome, kad jiems netyčia kas 
nenutiktų: nepakliūtų tamsio-

je neapšviestoje gatvėje po 
ratais, tamsoje neįkristų į kai-
mynų kūdras“, – prie saugu-
mo klausimo grįžo kvartalo 
gyventojai. Jie neslėpė, kad 
naujuosius kaimynus sutiktų 
daug mieliau, jei vietoj sava-
rankiškai nutiesto keliuko čia 
būtų normali asfaltuota ga-
tvė, su žibintais, šaligatviais 
ir greitį ribojančiais kelio 
ženklais. G.Girštautas teigė, 
kad to galima prašyti rajo-
no savivaldybės, suvienijus 
jėgas. „O ar ne geriau būtų, 
jei pirma atsirastų normali 
gatvė, kad tiems žmonėms 
būtų saugu?“ – klausė kvarta-
lo gyventojai. Jie pageidavo, 
kad su jais susitiktų ir rajono 
vadovai.

Kodėl namas statomas, 
o ne perkamas?
Kvartalo gyventojai užda-

vė šį klausimą. Mat perkant 
namą, prie jo ir privažiavi-
mas įrengtas, ir komunikaci-
jos vietoje. G. Girštautas pa-
aiškino, kad pirmasis namas 
grupinio gyvenimo namams 
Kęstučio gatvėje buvo išties 
nupirktas ir pritaikytas neį-
galiųjų reikmėms. Socialinės 
globos namai jau buvo nusi-
žiūrėję keletą tinkamų pasta-
tų: vieną Topolių, kitą – Spor-
to gatvėje, sulaukė ir daugiau 
pasiūlymų. G. Girštautas 
neslepia: dideli dviaukščiai 
namai Rokiškyje nėra pa-
klausūs, todėl jų savininkai 
ir skuba pasiūlyti savo būstą 
socialinės globos namams.

Tačiau Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerija, dėl 
karantino sukeltos ekonomi-
nės krizės dabar laikosi kitos 
politikos: tokius namus ne 
pirkti, o statyti, taip gaivinant 
ekonomiką valstybiniu užsa-
kymu. 

Kokios tokių grupinės glo-
bos namų perspektyvos? G. 
Girštautas atviras: jei niekas 
nepasikeis, ilgainiui Rokiš-
kyje reikės bent dešimties 
tokių namų. Taigi, plėtra ne-
išvengiama. Be to, ir statyti jų 
bet kur negalima: tai būtinai 
turi būti miesto teritorija, be 
to, vienoje gatvėje negali būti 
dviejų tokių namų.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

pos 5-osios naktį, apie 23 
val., girdėję šuns cypimą, 
tačiau niekas į įvykio vie-
tą nenuėjo patikrinti kas 
ten vyksta. Įtariama, kad 
šuo buvo mirtinai uždau-
žytas.

Šunelio šeimininkai ras-
ti, įtariamųjų kol kas nėra.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.
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Valstybės diena: trumpa, bet įspūdinga šventė

Šiemet Valstybės (Lie-
tuvos karaliaus Mindaugo 
karūnavimo) dienos šventi-
niams renginiams pasirink-
ta nauja erdvė – Velykalnio 
bendruomenės parkas. Pa-
sirinkimas itin sėkmingas: 
žiūrovai juokais klausė, 
kiek spektaklio „Mindau-
gas“ kūrybinei komandai 
kainavo susitarti su dan-
giškuoju apšvietėju. Mat 
dramos įtampą puikiai 
iliustravo įspūdingo grožio 
saulėlydis.

Rinkosi šimtai
Šiemet Valstybės diena 

buvo švenčiama kukliau, nei 
įprastai. Nebuvo šventinių 
renginių Nepriklausomy-
bės aikštėje ir prie Krašto 
muziejaus rūmų. Ir šventės 
laikas trumpesnis: tik nuo 
pavakario. Ir renginio erdvė 
pasirinkta netradicinė – Vely-
kalnio bendruomenės parkas. 
Nuo 18 val. iki pat „Tautiškos 
giesmės“ giedojimo 21 val. 
šis parkas šurmuliavo žaidi-
mais, edukacijomis, amati-
ninkų turgeliu.

Artėjant 21 val. rokiškėnai 
plūste plūdo į Velniakalnį. 
Vedini vaikais ir augintiniais, 
nešini trispalvėmis ir istori-
nėmis Lietuvos vėliavomis. 
Buvo ir pasidabinusių tauti-
niais drabužiais. 

Parko širdyje, ant natūra-
lios scenos – kalvelės šalia va-
dinamosios Lurdo koplyčios 
– išsirikiavo Kultūros centro 
choras „Medeina“. Jų vedami, 
šimtai rokiškėnų, kartu su viso 
pasaulio lietuviais lygiai 21 
val. pradėjo giedoti savo vals-
tybės himną. Himnas buvo 
giedamas ne tik Rokiškyje: 
Kazliškio ir Pandėlio centruo-
se, Panemunėlio seniūnijoje 
esančiame Struvės geodezi-
niame punkte ir daugelyje kitų 
rajono miestelių bei kaimų.

Po himno Velykalnio par-
ke skambėjo tradiciniai ra-
jono vadovų sveikinimai. Ir, 
žinoma, ilgai lauktas spekta-
klis – Justino Marcinkevčiaus 
„Mindaugas“, sukurtas re-
žisieriaus Jono Buziliausko. 

Ir suvaidintas jungtinėmis 
Rokiškio ir Anykščių teatralų 
pajėgomis. Pagrindinis Min-
daugo vaidmuo patikėtas ro-
kiškėnui Linui Pauliukui.

Režisieriaus sprendimas
Pasak Rokiškio kultū-

ros centro direktorės Vaivos 
Baltrūnaitės-Kirstukienės, 
pasirinkti šventei Velykalnio 
bendruomenės parką buvo 
režisieriaus J. Buziliausko 
idėja. Jis ieškojo erdvės, tin-
kamos dramai „Mindaugas“. 
Įprastos erdvės, tokios kaip 
Krašto muziejaus kiemas, 
žinoma, netiko: viduramžiai 
labai jau ryškiai rezonuotų 
su klasicistinio stiliaus dvaro 

rūmais. „Spektakliui reiktų 
ieškoti vietos, panašios į šią. 
Dar tiktų koks piliakalnis. 
Bet kaip tada suorganizuoti 
žiūrovams galimybę atvykti“, 
– svarstė režisierė. Tad buvo 
pasirinkta būtent ši rokiškėnų 
pamėgta vieta.

Velykalnio parkas išspren-
dė nemažai scenografijos už-
davinių. Kalvelė – puiki vieta 
sutalpinti gausius rajono sa-
viveiklininkus, vaidinusius 
masines scenas. Gotikinio 
stiliaus Lurdo koplyčia kur 
kas labiau tinkama spektaklio 
atmosferai kurti, nei klasicis-
tiniai rūmai. Kalvelė buvo 
puikiai išnaudota ir istorijos, 
kaip kelio per ilgą rankraštį 

metaforai. Ir finalinei spekta-
klio scenai – Daumanto išda-
vystei. Viduramžišką nuotai-
ką puikiai kūrė ir keli laužai, 
tarsi pabrėždami trapią ribą 
tarp Mindaugo Lietuvos kelio 
į krikščioniškąją Europą ir at-
simetimo į pagonybe. 

Be to, labai vykusiai pa-
rinktas laikas spektakliui: 
besileidžianti saulė kraujo to-
nais nuspalvinusi dangų, tapo 
puikia iliustracija spektaklyje 
pasakojamai aistrų ir brolžu-
diškos kovos istorijai.

Abejingų nepaliko ir pa-
grindinių aktorių vaidyba. 
Gerai susitvarkyta ir su įgar-
sinimo iššūkiu. Sėkmingai 
įveiktas ir svarbiausias iššū-

kis: aktualiai papasakoti šią 
jau daug kartų įvairių šalies 
teatrų vaidintą dramą. J. Bu-
ziliauskui tai, be abejonės, 
pavyko puikiai. Žiūrovai ją 
palydėjo vieninteliu epitetu: 
„Stipru“. Kita vertus, dabar 
rajono kultūros žmonėms 

mestas ambicingas iššūkis: 
kitąmet surengti tokią pat 
įspūdingą Valstybės dienos 
kulminaciją. Pasitvirtino tai-
syklė: geriau mažiau, bet iš 
esmės, nei daug be akcentų. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Pašventinta Kalvių koplyčia: į šventę susirinko per 300 tikinčiųjų
Dvejus metus trukusios 

statybos baigtos. Kalvių 
gyvenvietėje kalnelyje šalia 
kapinių iškilusi koplyčia 
buvo iškilmingai pašven-
tinta. Šios šventės liudinin-
kais tapo per 300 kalviškių 
bei kraštiečių. Apie iškilmę 
jiems liudys šventinimo ak-
tas, kurio viena kopija liks 
Kamajų šv. Kazimiero pa-
rapijos archyve.

Įspūdingai papuošta 
aplinka
Pirmasis įspūdis atvyku-

siems į Kalvių Švč. Mergelės 
Marijos šeimų karalienės ko-
plyčios šventinimo iškilmę: 
įspūdingai ir išradingai pa-
puošta aplinka. Dešimtys šie-
no spudulų buvo daugiafunk-
ciai: ir šio krašto, garsėjančio 
žemdirbystės tradicijomis, 
simbolis, ir patogūs prisėsti ir 
priklaupti. Jie dailiai ir neįky-
riai įkomponuoti į koplyčios 
aplinką, buvo labai reikalin-
gi, nes tarp gausybės susi-
rinkusiųjų nemažai vyresnio 
amžiaus žmonių. Ne visi drį-
so prisėsti: didžioji šventės 
dalyvių dalis liko stovėti per 
visas iškilmingas šv. Mišias. 

Koplyčią ir jos aplinką 
puošė skoningos lauko ir dar-
želio gėlių bei žolynų puokš-
tės. Kamajiškiai pažino: 
šventei į Kalvius atkeliavo jų 
bažnyčios altorius. Šalia jo 
– gėlėmis išpuoštos dekora-
cijos, simboliškai primenan-
čios statybines plytas: ką tik 
pabaigtų statybų ženklą.

Pati koplyčia nėra didelė, 
joje netilptų nė menka dalis 
susirinkusiųjų į šventę, todėl 
ne vienas kalviškis meldė, 
kad permainingi šio savaitga-
lio orai nesugadintų šventės. 

Dėkojo už iniciatyvą
Iškilmingas šv. Mišias prie 

naujosios koplyčios aukojo 
Panevėžio vyskupas Linas 
Vodopjanovas OFM, taip pat 
vyskupijos generalvikaras 
Eugenijus Styra, Kamajų šv. 

Kazimiero parapijos, kuriai 
priklauso Kalvių kaimas, kle-
bonas Andrius Šukys bei sve-
čiai kunigai: Pandėlio, Pane-
munio ir Skapiškio klebonas 
Albertas Kasperavičius bei 
Rokiškio šv. apaštalo evange-
listo Mato parapijos vikaras 
Dainius Matiukas.

Vyskupas L. Vodopjanovas 
savo pamoksle bendruomenei 
linkėjo tapti pamaldumo židi-

niu, priminė seną šio krašto 
tradiciją: rinktis į gegužines 
pamaldas. Jis dėkojo žmo-
nėms, kurie ėmėsi iniciatyvos 
statyti šią koplyčią.

Šv. Mišiose giedojo Ka-
majų šv. Kazimiero parapijos 
giedotojų ansamblis.

Šventinimo aktą 
pasirašė ir parapijiečiai
Pagal tradiciją koplyčios 

šventinimas užfiksuojamas 
specialiame akte. Jį pasira-
šė Panevėžio vyskupas L. 
Vodopjanovas, Kamajų šv. 
Kazimiero parapijos klebo-
nas A. Šukys, statybų ini-
ciatorius, koplyčiai skyręs 
savo žemę bei dėjęs daug 
pastangų, kad ji taip spar-
čiai iškiltų – Kalvių seniū-
naitis G. Kepalas bei Kalvių 
bendruomenės vadovė Stasė 

Gruoblienė. Vienas šį įvykį 
liudijančio dokumento eg-
zempliorius bus saugomas 
Kamajų šv. Kazimiero para-
pijos archyve, o kitas – Pa-
nevėžio vyskupijos kurijos 
archyve. Po šios iškilmingos 
akimirkos padėkos žodį tarė 
statybų iniciatorius G. Kepa-
las. Jis dėkojo vyskupui už 
palaikymą, parapijos klebo-
nui A. Šukiui už pagalbą ir 
patarimus, taip pat ir aukoto-
jams, rėmėjams.

Po šv. Mišių dauguma 
šventės dalyvių rinkosi Kal-
vių kultūros namų kieme. 
Ten, belaukdami koncerto, 
vaišinosi koše ir gaiviaisiais 

gėrimais, bendravo su Pane-
vėžio vyskupu bei dvasinin-
kais. Buvo proga prisiminti 
ir koplyčios statybos istoriją 
nuo pirmosios plytos 2018 m. 
iki pabaigtuvių. 

Taip pat koncerto metu pa-
dėkota ir aukotojams, kurių 
palaikymu bei pastangomis 
iškilo ši koplyčia. Prie jos 
statybų prisidėjo daugiau nei 
šimtas šeimų bei privačių as-
menų.

Kalvių koplyčia, kaip teigė 
jos statytojai, bus atvira vi-
siems, norintiems pasimelsti, 
pabūti vienumoje. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Panemunėlyje tradiciniai atlaidai – jauki parapijos šventė
Pirmąjį liepos sekmadienį 

Panemunėlio šv. Juozapo glo-
bos parapija tradiciškai šven-
čia Švč. Mergelės Marijos ap-
silankymo atlaidus, liaudyje 
vadinamus tiesiog šv. Elžbie-
tos atlaidais. Jie – pirmoji pa-
rapijos iškilmė po karantino. 
Joje Pirmąją Komuniją pri-
ėmė jaunoji parapijietė Ga-
brielė. O po šv. Mišių jaukų 
ir šiltą kun. Alfonso Lipniūno 
veiklos pristatymą pateikė ro-
kiškėnės Agnė ir Gabija. 

Švč. Mergelės Marijos ap-
silankymo atlaidai kasmet tra-
diciškai į Panemunėlį sukvies-
davo gausų kraštiečių būrį. Ir 
minėti jie ne tik pamaldomis 

ir procesija bažnyčioje, bet ir 
vakaronėmis bei smagiais pa-
sisėdėjimais prie vaišių stalo 
jos pašonėje. 

Šiemetiniai atlaidai kukloki. 
Ne visiškai užpildyta bažnyčia 

liudija: nemažai kraštiečių vis 
dar neskuba į gimtinę. O štai 
vietos žmonės rinkosi noriai. 
Bažnyčioje nemaža ir jaunų 
veidų. Nors aktyvesni parapi-
jiečiai neslepia: jaudulio būta. 

Ir ar užteks tvirtų vyrų nešti 
procesijos vėliavas, ir apskri-
tai, ar šv. Mišių metu bažnyčia 
nebus pustuštė. Beje, panemu-

nėliečiai vis dar gali pasigirti 
tuo, ko jau seniai nebėra ir di-
desnėse parapijose. Čia proce-
sijoje kunigui po kojų gėles vis 

dar beria adoruotojos, o vėlia-
vų kaspinus neša jaunimas. Ne 
išimtis ir šie metai. 

Į 5 p.
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„Pandėlio balsiukių“ koncertas: lenktynės su lietumi
Ketvirtuosius metus 

Rokiškio kultūros centro 
rengiamose „Vasaronėse“ 
praėjusį ketvirtadienį ži-
bėjo „Pandėlio balsiukės“. 
Solistės, pelniusios gausybę 
tarptautinių apdovanojimų. 
Džiuginusios lietuviškomis, 
daugeliui gerai žinomomis 
dainomis, nugludintomis iki 
preciziškumo. Ir staigmena, 
kuri atskleidė, dėl ko šios 
merginos lipa į sceną. Dėl 
ko kiekvieną jų žodį, kie-
kvieną natą gaudo mokyto-
ja Vilma Likienė. Ji neslepia 
labai nemėgstanti žodžio 
„talentas“, mat jis tarsi nu-
vainikuoja daugybės metų 
kryptingas pastangas siek-
ti didžiojo tikslo: dainuoti, 
dainuoti, dainuoti...

Niekas nenori į salę
Pirmą kartą šių metų Vasa-

ronėms gamta iškėlė iššūkį: 
permainingas ketvirtadienio 
oras taip ir neleido atspėti, 
kur geriau – Liongino Šep-
kos parke po atviru dangumi, 
ar Kultūros centre – rengti 
„Pandėlio balsiukių“ koncer-
tą. Juolab, kad nušniokštė va-
sariškas lietus, o virš galvos 
tebetvyrojo tamsoki debesys. 
Tačiau Kultūros centro direk-
toriaus pavaduotojai Aušrai 
Gudgalienei paklausus, kur 
geriau rengti koncertą, žiū-
rovai labiau norėjo pasilik-
ti lauke, kad ir su skėčiais. 
Todėl, siekiant pabėgti nuo 
lietaus, Vasaronės pradėtos 
dešimčia minučių anksčiau, 
nei skelbta.

Visgi šios priemonės buvo 
perteklinės: koncerto metu 
nelijo.

„Pandėlio balsiukių“ 
solistė – tiesiai 
iš egzamino
Ar svarbu jaunosioms 

„Pandėlio balsiukų“ solis-
tėms dainuoti? Į tą klausimą 
geriausiai atsakyti galėtų abi-
turientė Kristina Citavičiūtė, 
kuri tądien kaip tik laikė pas-
kutinįjį brandos egzaminą. 
Ji žibėjo jaukioje L. Šepkos 
parko salelėje. 

Jautriais dainų pristaty-
mais, pasvarstymais apie 

amžinuosius dalykus: meilę, 
išsiskyrimą, ilgesį „Pandėlio 
balsiukių“ mokytoja Vilma 
Likienė kūrė jaukią, šiltą va-
karo atmosferą, spalvinamą 
jaunųjų talentų, parsivežusių 
ne vieną tarptautinių kon-
kursų prizą, dainomis. Lie-
pos Dabriškaitės atliekamos 
operų, miuziklų arijos, jau-
kios ir nuotaikingos Gabijos 
Dovydėnaitės ir Vaigintės 
Čibiraitės dainos džiugino 
susirinkusiuosius. Rodos, 
viskas gerai, puikus atliki-
mas, puiki nuotaika. Ir mo-
kytoja V. Likienė gaudanti 
kiekvieną savo auklėtinių 
natą. „Jos puikios. Tačiau aš 
negaliu kitaip“, – šypsojosi 
ji. Pašnekovė neslėpė: džiugu 
ir labai atsakinga dainuoti sa-
vojo krašto žmonėms. O dar 
tų repeticijų po karantino taip 
trūksta...

Viena daina turėjo būti 
staigmena žiūrovams: su au-
klėtinėmis prie mikrofono 
turėjo stoti ir mokytoja. Ta-
čiau ji žiūrovų būryje pamatė 
buvusią auklėtinę, šiandie-
ninę Kauno konservatorijos 
studentę Gabiją Citavičiūtę. 
Ir ji buvo pakviesta eksprom-
tu kartu su sese ir kitomis 

„balsiukėmis“ padainuoti 
„Dangus tau dovanojo aukš-
tį“. Ši daina ir atskleidė, ko-
dėl merginos muzikai aukoja 
ilgus vakarus, nuolatinėms 
repeticijoms ir individualiam 
darbui. Jos tiesiog švietė ma-
žoje L. Šepkos parko salelėje. 
Daina buvo įtraukianti savo 
įtaigumu. „Ir tai – ne pirmas 
kartas. Kai ją atlikome dai-
nininkės Dainos Bilevičiūtės 
jubiliejuje, užgniaužę kvapą 
jos klausėsi Lietuvos scenos 
žvaigždės“, – pasakojo V. Li-
kienė.

Talentus skaičiuoja 
ant vienos rankos pirštų
Kodėl kolektyvas pava-

dintas „Pandėlio balsiukais“? 
Tais tolimais laikais, kai jis 
tik žengė pirmuosius žings-
nius ir neturėjo savojo vardo, 
daugelis vaikų pasirodymą iš-
girdusių žmonių stebėdavosi: 
„Na ir balsai, na ir balsiukai“. 
Taip jie ir „pakrikštijo“ V. Li-
kienės auklėtinių kolektyvą.

Pašnekovė neslepia: ji la-
bai nemėgsta epitetų „talen-
tas“, „talentingi“. V. Likienė 
atvira: talentus ir deimančiu-
kus per tris dešimtis darbo 
metų ji galėtų suskaičiuoti ant 

vienos rankos pirštų. G. Cita-
vičiūtė – trečioji iš jų negau-
saus būrelio. O visi kiti? Visi 
tie, kurie laimi tarptautinių 
konkursų prizus, kurie žavi 
giesmėmis, dainomis? „Apie 
talentus galiu pasakyti tiek: iš 
mano mažiausiųjų mokinukų 
grupės tik viena mergaitė šiek 
tiek pataiko į natas. O kiti – 
pro šalį“, – atvirai kalba V. Li-
kienė. Ji teigia, kad su talentu 
dirbti didžiulė atsakomybė: 
kaip bešlifuojant, begludi-
nant nesugadinti deimanto. 
Jos karjeroje jau pasitaikė 
toks atvejis: scenose žibėjusi 
auklėtinė, palikusi „balsiukų“ 
studiją, dėl vėlesnių ugdytojų 
netinkamai parinktos darbo 
metodikos visu savo talento 
grožiu atsiskleidė gerokai vė-
liau, nei galėjo...

O kaip gi su tais, kurie 
neturi tos Dievo kibirkštė-
lės? Mokytoja atvira: su jais 
reikia daug dirbti. Įdomu tai, 
kad dainininkių segtuvuose 
– tik dainų žodžiai, be natų. 
Mokytoja V. Likienė prisipa-
žįsta: ji kažkada bandė mo-
kyti dainuoti skaitant natas, 
tačiau tada labai užsitęsdavo 
pamokos. „O aš noriu, kad 
progresas vyktų čia ir dabar“, 

– sakė ji. Tad kaip gi galima 
dainuoti be natų? Ugdant mu-
zikinę klausą, intelektą. 

Pašnekovė prisipažino: 
pirmiausia ji ugdo ne dai-
nininką. Ji ugdo asmenybę. 
Nuo elgesio scenoje, nuo ap-
rangos, tarties, judesio, nuo 
elgesio ir darbo principų re-
peticijose, nuo atsakomybės. 
„Tada, kai vaikas pamilsta 
mane, ima manimi pasitikėti, 
va tada ir galimas progresas“, 
– sako ji. Tada ir repeticijos 
netampa kančia. Ir jaunieji 
dainininkai ima vertinti kie-
kvieną drauge praleistą minu-
tę. „Štai kai yra individualios 
pamokos, jei vienas mokslei-
vis suserga, sulaukiu net ke-
lių prašymų, kas norėtų ateiti 
į jo vietą“, – sako V. Likienė. 
Ji neslepia: individualaus 
darbo ir individualaus po-
žiūrio čia reikia daug: ateina 
skirtingi vaikai, su skirtingais 
polinkiais, skirtingomis gali-
mybėmis. Dažnai progresas 
stovi vietoje tol, kol ištaiso-
mi klausos, tarties defektai, 
kol išmokoma daina atskleis-
ti savo asmenybę. „Atrodo, 
ir gražiai dainuoja, ir graži 
daina, ir žiūrovams tuokart 
patinka. O va jie klauso ir 
jauti, kad vis dėlto kažkas 
yra ne taip. Dainininkas neat-
siskleidžia dainoje ir ji lieka 
publikos neišgirsta“, – sakė 
V. Likienė. 

Tiems, kurie nenori ir ne-
sistengia, mokytoja drastiškų 
priemonių netaiko. Atsako-
mybės, pareigos auklėja pats 
„Pandėlio balsiukų“ kolek-
tyvas. Mat nemažai kūrinių 
nėra soliniai, tad vieno daini-
ninko klaidos, nenoras steng-
tis atsiliepia ne tik jam, bet 
ir visam kolektyvui. „Todėl 

vaikai greitai išmoksta, kad 
repeticijas lankyti yra būtina. 
Jei kas neateina, draugai pri-
mena, kad visgi reiktų steng-
tis“, – sakė V. Likienė.

Didžiausias išbandymas –
 karantinas
Mokytoja neslėpė, kad per 

jos daugiau nei trijų dešimčių 
metų darbo patirtį didžiau-
sias išbandymas buvo šiemet. 
Karantinas, kaip prisipažino 
V. Likienė, iš pamatų paska-
tino permąstyti, vardan ko ji 
stengiasi. Mat iš pat pradžių 
ši nelaimė atėmė viską, kuo 
buvo paremtas jos darbas: ga-
limybę bendrauti su „Pandė-
lio balsiukais“, gyvai stebėti 
kiekvieno jų pažangą, taisyti 
klaidas, matyti savo darbo 
rezultatus. Žinoma, nuotoli-
nis mokymo būdas buvo tam 
tikra išeitis. Juolab, kad ir 
patys „balsiukai“ labai daug 
individualiai dirbo. Ir netgi 
kelis tarptautinius konkursus 
įsigudrino laimėti. Visgi grįž-
ti prie tikrojo, gyvo bendravi-
mo yra tikra palaima. 

Mokytoja palietė labai 
skaudžią problemą: dažnas, 
baigęs muzikos mokyklą, nu-
stoja dainuoti, pakiša po lova 
ar parduoda savo instrumen-
tą. Ko reikia, kad žmogus ir 
toliau gyventų su muzika? 
Mokytoja V. Likienė neslėpė: 
pirmiausia reikia suformuoto 
ryšio, kai mokomasi ne dėl 
diplomo, ne dėl tėvų norų 
ar pageidavimų, o iš meilės 
muzikai. Tada ir per karan-
tiną nenutrūksta tobulėjimo 
procesas. Ir gavus diplomą 
ugdytiniai drąsiai sako: „Aš 
dainuosiu“.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Panemunėlyje tradiciniai atlaidai – jauki parapijos šventė
Iš  4 p.  
Juolab, kad parapija turi 

progą džiaugtis: atlaidai suta-
po su Pirmosios Komunijos 
švente. Tiesa, jei anksčiau šioje 
šventėje kasmet būdavo būrys 
jaunųjų parapijiečių, tai šiemet 
– tik vienintelė Gabrielė. 

Panemunėlio parapijos 
administratorius, Rokiškio 
dekanato dekanas Eimantas 
Novikas, sveikindamas para-
pijiečius, pasidžiaugė ir kitais 
maloniais dalykais. Štai keti-
nama šalinti avarinės būklės 
medžius. Sovietmečiu buvo 
mada medžiais apsodinti baž-

nyčias, taip bandant užmas-
kuoti jas, kad komunizmo kū-
rėjams akių nebadytų. Per tuos 
dešimtmečius medžiai išaugo 

ir paseno. Todėl jau reikia pa-
šalinti senus ir ligotus, kad 
jie, neatlaikę stipresnio vėjo, 
nenuvirstų ir nepadarytų žalos 

bažnyčiai. Dekanas taip pat 
pranešė tikintiesiems įdomybę: 
šventoriuje pastebėtas įdomus 
paukštis – baublys.

Parapija taip pat dar renka 
lėšas bažnyčios langų remon-
tui. Geros valios žmonės pagal 
išgales kviečiami prisidėti prie 
šio kilnaus tikslo aukomis. Jų 
dėžutė yra bažnyčioje.

Vienas svarbiausių šventės 
akcentų: kun. Alfonso Lipniū-
no veiklos pristatymas. Šiuo 
metu Panevėžio vyskupijoje 
rengiama šio dvasininko beati-
fikacijos byla. Aktyvia veikla ir 
drąsia pozicija tiek sovietinės, 
tiek nacių okupacijos metais 
garsėjęs dvasininkas kartu su 
dešimtimis lietuvių inteligentų 
nacių buvo įkalintas Štuthofo 

koncentracijos stovykloje. Be-
sibaigiant II Pasauliniam ka-
rui, kalinių perkėlimo metu jis 
susirgo šiltine ir mirė Punske. 
Šio dvasininko veiklą panemu-
nėliečiams pristatė rokiškėnės 
Agnė ir Gabija, pasakojimą 
paįvairindamos giesmėmis. 

Po pristatymo bažnyčios 
šventoriuje tikintieji buvo pa-
kviesti pasivaišinti dideliu 
tortu, papuoštu šios bažnyčios 
atvaizdu. „Toks gražus, kad net 
ragauti gaila“, – sakė panemu-
nėliečiai.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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FMK Lituanica kviečia vaikus 
į vasaros stovyklą „Futbolas 
už draugystę 2020 m.“

Futbolo mokykla klubas Lituanica kviečia 6-14 metų 
berniukus ir mergaites turiningai praleisti laiką draugų 
ir bendraminčių kompanijoje, patirti daug teigiamų emo-
cijų. Stovyklos metu vaikai sportuos lauke ir tobulins ne 
tik futbolo, bet ir bendravimo įgūdžius. Stovyklos metu 
ugdysime šias vertybes: draugystė, lygybė, teisingumas, 
sveikata, ramybė, atsidavimas, pergalės siekis, tradicijos, 
garbė.

Stovykla bus vykdoma dviem pamainomis: 11-14 metų 
stovyklautojai pramogaus rugpjūčio 9-14 dienomis, o 6-10 
metų stovyklautojai – rugpjūčio 15-19 dienomis. Vaikų vasa-
ros sporto stovykla įsikurs Žiobiškio turistinėje bazėje, tačiau 
nemažai pramogų vyks išvykose: pramogos vandens batutų 
parke, lenktynės bagiais ir edukacinės programos Rokiškio 
krašto muziejuje bei Obelių istorijos muziejuje.

Nors stovyklą organizuoja futbolo mokykla klubas Litua-
nica, stovyklos metu kitos sporto šakos tikrai nebus pamirš-
tos. Stovyklautojai susipažins su mažuoju beisbolu-5, var-
žysis 3x3 krepšinio mini turnyre, žais badmintoną, tinklinį, 
regbį ir lėkščiasvydį. 

Stovyklos metu vaikai bus maitinami remiantis maisto 
technologės ir mitybos specialistės R. Bogušienės sveikos 
mitybos principais: vienas iš jų matinimas ne rečiau kaip kas 
3.5 val: pusryčiai, pietūs, pavakariai (15:30 val.), vakarienė 
ir vėlyvas užkandis (20:15 val.).

Rokiškio rajono savivaldybė šioje savivaldybėje besimo-
kantiems moksleiviams taiko kompensaciją stovyklos mo-
kesčiui:

6 dienų sporto stovykla 11-14 metų amžiaus mokslei-
viams kainuos 129 Eur,

5 dienų sporto stovykla 6-10 metų amžiaus moksleiviams 
kainuos 105 Eur. 

Išsami stovyklos „Futbolas už draugystę 2020 m.“ progra-
ma ir registracijos forma: t2m.io/9rXU1r81

Papildoma informacija teikiama telefonu 8-679-29025 
arba el. paštu fmklituanica@gmail.com. 

Organizatorių informacija

Dviračių krosas Velniakalnyje driekėsi 
ir senąja motokroso trasa

Rokiškio sporto klubas 
„Viesulas“ liepos 4-ąją pa-
kvietė dviratininkus pasivar-
žyti į tarptautinių „Sėlių tau-
rės“ varžybų antrąjį etapą. 
Tarp važiuojančiųjų: ir dvi-
ratukus minantys mažyliai, ir 
patyrę šios sporto šakos meis-
trai. Velniakalnio kalvų ir kal-
velių nepaniekino ir didžiausi 
rajone dviračių kroso meis-
trai: Artūras Dilys bei Valdas 
Pipikas.

Pirmieji savo dviratukais į 
Velniakalnio trasą išmynė ma-
žieji. Jiems teko įveikti maž-
daug 300 m ilgio ratą: įkalnę į 
kalvelę ir keletą vingrių posū-
kių. Mažesnieji mynė du ratus, 
vyresnieji  – penkis. Nesvarbu, 
kada ir kaip kirto finišo liniją, 
pralaimėjusiųjų nebuvo: kie-
kvieną įveikusį distanciją svei-
kino ir saldžia dovanėle – šo-
koladuku – vaišino motociklų 
ir dviračių sporto entuziastas 
Romas Kišūnas. 

Įdomu tai, kad karštą dieną 
vaikai buvo tikri energijos užtai-
sai: dar iki lenktynių ne vienas jų 
jau buvo numynęs po kelis ratus, 
dar tiek pat mynė ir įveikę trasą.

Po vaikų į trasą išvažiavo 
suaugusieji lenktynininkai. Tu-
ristų grupėje besivaržiusiems 
bei damoms teko įveikti du ra-
tus po maždaug 3 km, o visi likę 
mynė septynis tokius ratus Ve-
lykalnio kalvelėmis ir slėniais. 
Dviratininkai šią trasą įveikė 
maždaug per 1 val. Visų suau-
gusiųjų grupių dviratininkams 
buvo duotas bendras startas. Tad 
žiūrovai nekantriai laukė, kada 
apsukus ratą pasirodys lyderiai. 
Įdomiausia dvikova bendrojoje 
įskaitoje buvo tarp A. Dilio ir Ir-
manto Bartaškos. Pastarasis po 
starto turėjo nemenką pranašu-
mą. Tačiau jau įpusėjus distan-
ciją, A. Dilys perėmė lyderystę 
ir užtikrintai laimėjo.

Belaukiant apdovanojimų 
kilo nemažai diskusijų apie tra-
są. Varžybų šeimininkas, Vely-
kalnio bendruomenės pirminin-
kas Stasys Mekšėnas kartu su 
čia lenktyniavusiu sporto klubo 
„Viesulas“ vadovu R. Kišūnu 
neslėpė: dalis trasos eina senąja 
motokroso trasa, tad joje išlikę ir 
buvusių tramplinų liekanų. Tai-
gi, gerai įsibėgėjus, nuo jų dvira-
tininkams ir į orą pakilti galima.

S. Mekšėnas neslėpė: jei var-
žybos taps nuolatinėmis, tai verta 
apmąstyti ir trasos patobulinimus. 
Visų pirma – jos ilgis. Planuo-
jama, kad ją ramiausiai galima 
pratęsti bent dviem kilometrais. 
Kitas klausimas: jos lygumas. S. 
Mekšėnui užsiminus, kad galbūt 
ją derėtų kažkaip palyginti, pro-
testuoti ėmė dviratininkai, tarp jų 
ir A. Dilys su I. Bartaška. A. Di-
lys pabrėžė, kad nelygus krašto-
vaizdis, miško takeliai, skirtinga 
danga yra didelis privalumas. Dėl 
to trasa tampa įdomesne. Jos įvai-
rovė leidžia ne tik atskleisti spor-
tininko greitį, bet ir jo važiavimo 
technikos tikslumą. 

Juk ir ši trasa turėjo staigme-
nų: leidimasis nuokalnėn ties 
naujuoju tvenkinėliu ir staigūs 
posūkiai ne vienam sportinin-
kui baigėsi griuvimu. O stačios 
įkalnės patikrino, ar per karanti-
ną nenukentėjo sportinė forma.

Gana gausus būrys buvo sve-
čių iš Latvijos. Artimiausi kai-

mynai – vos už 12 km nuo vals-
tybinės sienos esančio Aknystės 
miestelio ekipa. Dar gausesnis 
buvo Livani miestelio dvira-
tininkų būrys, taip pat buvo 
Ilukstės, Jekabpilio sportininkų. 
Jie neslėpė: ir trasa, ir lenktynės 
jiems patiko. 

Belaukiant rezultatų, į varžy-
bas atvyko dar vienas žinomas 
rajono dviračių sporto entuzias-
tas – verslininkas Valdas Pipi-
kas. Jis netyčia supainiojo starto 
laiką: anksčiau buvo planuota, 
kad varžybas suaugusieji pradės 
14 val., tačiau vėliau startas buvo 
dviem valandomis paankstintas. 
O V. Pipikas į šiuos pakeitimus 
tiesiog neatkreipė dėmesio. Tad 
ir atvyko gerokai per vėlai. Kad 
nebūtų veltui sugaišta diena, su 
juo į vieno rato dvikovą, žiūro-
vų džiaugsmui, stojo A. Dilys. 
Varžytuvės buvo draugiškos, 
jose nežymia persvara laimėjo 
pastarasis sportininkas.

Moterų, vyresnių nei 35 m., 

grupėje pirmąją vietą iškovojo 
rokiškėnė Žydrūnė Ališauskie-
nė, antra atvažiavo viešnia iš 
Latvijos, Ilūkstės, Sandra Ma-
cijevska. Moterų iki 18 m. gru-
pėje vienintelė dalyvė buvo Ana 
Gabriela Skruzmane iš Livani 
miesto (Latvija).

Turistų grupės vienintelis da-
lyvis buvo Janis Macijevskis iš 
Ilūkstės. 

Vyrų, vyresnių nei 55 m., 
grupėje varžėsi trys Latvijos 
dviratininkai. Pirmasis trasą 
įveikė svečias iš kaimyninės 
Aknystės Juris Kuznecovs, an-
tras buvo Roberts Malnieks iš 
Livani, o trečias – Leonids Val-
donis, taip pat iš Livani.

45-55 m. amžiaus vyrų gru-
pėje varžėsi keturi dalyviai. 
Artūras Dilys užtikrintai įvei-
kė taip pat rokiškėną Vygantą 
Ališauską (atvažiavo antras), 
taip pat ir du varžovus iš La-
tvijos: Dainį Skruzmanį, iško-
vojusį trečiąją vietą, ir Kaspars 
Lipskį iš Livani. 

35-45 m. vyrų grupėje varžėsi 
keturi sportininkai. Pirmasis atva-
žiavo rokiškėnas Robertas Šnio-
ka, antras – Mindaugas Šarkaus-
kas, o trečias atmynė svečias iš 
Selonia komandos Juris Zlobins.

Gausiausia dalyvių buvo 18-
35 m. vyrų grupė: joje lenkty-
niavo šeši dviratininkai. Pirmasis 
buvo uteniškis Irmantas Bartaška, 
antrasis – Livani atstovas Arman-
das Macijevskis, o trečias – Niks 
Zlobins iš Selonia komandos.

Jaunuolių iki 18 m. grupėje 
varžėsi ir pirmąją vietą iškovo-
jo Arns Fjodorovs, o antras liko 
Kristians Lipskis (abu iš Livani).

Vaikų 10-12 m. grupėje pir-
ma atmynė Katrė Lipska (Jeka-
bpilio atstovė), antras buvo Ma-
tas Adomavičius iš Rokiškio.

5-7 m. vaikų grupėje nuga-
lėtoju tapo Pavels Macijevskis 
iš Ilūkstės, antrąją vietą laimėjo 
vilnietis Henrikas Jermakovas, 
o trečiąją – rokiškėnas Matas 
Minkevičius.

Mažiausiųjų, iki penkerių 
metukų, dalyvių grupėje trasą 
užtikrintai įveikė vienintelis da-
lyvis Kristupas Aleksiejus.

Bendrojoje įskaitoje pirmąją 
vietą iškovojo A. Dilys, antrąją 
– I. Bartaška, trečiąją – A. Fjo-
dorovs. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rokiškio futbolo klubas šventė pergalę
Panevėžio apskrities fut-

bolo federacijos pirmenybių 
trečiojo turo rungtynėse iš-
vykoje Panevėžyje pirmą-
ją pergalę iškovojo Rokiš-
kio futbolo klubo žaidėjai. 
Jie 2:1 įveikė šeimininkų, 
FA-PRSSG u-16, ekipą. Ki-
taip sakant, mūsų sportinin-
kų varžovais buvo Panevėžio 
futbolo akademijos, kurioje 
rengiami būsimi geriausi ša-
lies žaidėjai, komanda.

Pirmasis kėlinys baigėsi 
lygiosiomis 1:1. Antrajame 
persvarą turėjo mūsiškiai spor-
tininkai. Rokiškėnų gretose 
pasižymėjo Laurynas Streikus 
ir Lukas Čeikauskas.

Po šios pergalės rokiškėnai 
surinko 3 taškus ir kol kas tarp 

dvylikos pirmenybėse žai-
džiančių komandų yra devin-
ti. Tačiau mūsiškiai patenka 
į komandų, sužaidusių tik po 
trejas rungtynes, ketvertuką, 
o likusios aštuonios ekipos jų 
žaidė jau po ketverias. Taigi 
mūsiškiai dar turi atsargoje 
vieną susitikimą. Pirmenybėse 
pirmauja FK 2000 komanda, 
surinkusi 10 taškų: trejas rung-
tynes laimėjo, kartą sužaidė ly-
giosiomis. 

Artimiausias rungtynes mū-
siškiai žais namuose, su autsai-
deriais, kol kas nepelniusiais nė 
taško FK Uliūnai. Rungtynės 
numatytos liepos 10 d. 20 val. 
Rokiškėnai sirgaliai kviečiami 
palaikyti savo komandos.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Reikalinga (-as) baldų salono 
administratorė (-ius) – pardavėja (-as) Rokiškyje.

Darbo pobūdis: Baldų salono administravimas, klientų aptarna-
vimas, dokumentacijos ir pasiūlymų ruošimas, klientų apklausų 
vykdymas, statistikos duomenų kaupimas.
Reikalavimai: Atsakingas požiūris į darbą, gebėjimas dirbti ko-
mandoje ir individualiai, pardavimo planų vykdymas.
Atlyginimas: Bruto: 700-900 Eur, priklausomai nuo pardavimų rezultatų.
Siųskite CV: office@lauksva.lt

BUITINĖ TECHNIKA

• Automatinę skalbimo mašiną 
ARDO. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• 4 skylių viryklę su orkaite. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 616 18 300.  
Rokiškis
• Šaldiklį. Geros būklės, viskas 
veikia. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 653 32 231. Rokiškis
• Naują vokišką siuvimo mašiną 
Singer 2282. Tel. 8 693 01 505. 
Rokiškis
• Sulčiaspaudes po 15 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Naudotus, veikiančius Jura, 
Delonghi automatinius kavos 
aparatus. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 650 72 350. Rokiškis
• Šaldytuvą Electrolux. 2 m 
aukščio, pilkos spalvos. Kaina 80 
Eur. Tel. 8 683 27 149.  
Rokiškis
• Naują oro aušintuvą. Kaina 80 
Eur. Tel. 8 682 13 410.  
Rokiškis
• Naudotą ventiliatorių. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 682 13 410.  

Rokiškis
• Naudotą skambimo mašiną Beko. 
Geros būklės, viskas veikia, 5 kg 
talpos. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 674 12 217. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju katytę. Obelių sen., 
Rokiškio raj. Tel. 8 656 28 083. 
• Dovanojame katytę. Labai 
pūkuota, auga namuose, visiškai 
savarankiška, naudojasi dėžute.  
Tel. 8 624 72 776. Rokiškis
• Dovanoju dvivietį fotelį, spintos 
antresoles. Pasiimti patiems.  
Tel. 8 608 02 740. Rokiškis
• Dovanoju gražų katinėlį.  
Tel. 8 694 01 135. Rokiškis
• Dovanojame 2 mėn. kačiuką. 
Obelių sen. arba Rokiškis.  
Tel. 8 681 55 002. 
• Atiduodų nusišienauti pievas 
Sniegių kaime Rokiškio km. sen. ir 
Čeičių kaime, Juodupės sen.  
Tel. 8 678 81 317. 
• Dovanojame baldus. 18 km nuo 
Rokiskio, Čedasuose. Yra ir pora 
sofų. Tel. 8 600 98 909. 
• Pievą nusišienauti Panemunėlio 

gelž. st. Plotas – 2,55 ha.  
Tel. 8 615 10 050. 
• Atiduodu keturių durų spintą. 
Norintiesiems pasiimti, skambinti 
vakare. Tel. 8 675 90 086.  
Rokiškis
• Dovanoju pievą nusišienauti. Prie 
Lašų kaimo, apie 2 ha.  
Tel. 8 650 96 552. 
• Dovanoju šulinio viršutinį ritinį 
su geležimis velenui.  
Tel. 8 458 51 215. Rokiškis
• Dovanojami mažaūgiai šuniukai, 
augs nedideli, ėda savarankiškai,  
maždaug 2 mėn. Yra šuniukas ir 
kalytė. Atiduodame į geras rankas. 
Tel. 8 601 49 181. Rokiškis
• Dovanoju šaldiklį, skalbimo 
mašiną, televizorius su defektais. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Odinius aulinius batus. Nauji, 42-
44 dydis. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• Puošnią raudoną suknelę. 7 Eur. 
Tel. 8 675 33 768. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Kalifornijos sliekus žvejybai ir 
kompostinimui. Tel. 8 605 26 260. 
Rokiškis
• 5 mėnesių jūrų kiaulytę. Ji mėgsta 
būti viena, ir kad ja rūpintųsi 
žmogus. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 675 33 768.  
Rokiškis
• Beragį 2 metų ožį. Tik veisimui. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 656 24 754. 
Rokiškis
• Trijų veršių karvę. Rokiškio raj., 
Obelių sen., Zarinkiškio kaime. 
Kaina 750 Eur. Tel. 8 674 19 499. 
• Grynaveislius pekinų veislės 

šuniukus. Tel. 8 665 74 621. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Vyras ieško darbo. Turiu A, 
B, C vairuotojo kategorijas. 
Traktorininko TR1, TR2, SZ teises, 
nuosavą automobilį.  
Tel. 8 675 72 055. Rokiškis
• Esu 21 metų jaunuolis, turintis 
truputį automobilių remonto 
patirties ir ieškau darbo susijusio su 
tuo. Tel. 8 601 47 459.  
Rokiškis
• 37 metų vyras ieško bet kokio 
darbo. Turiu autokaristo teises. 
Siūlyti įvairius variantus.  
Tel. 8 648 79 299. Rokiškis
• 49 metų moteris ieško darbo.  
Tel. 8 622 67 426. Rokiškis
• 41 metų vyras ieško darbo. Galiu 
ravėti daržus, tvarkyti aplinką.  
Tel. 8 602 21 055. Rokiškis
• 27 m. vyras ieško darbo. Gali 
dirbti statybose, ūkyje, miške 
ar kitokius, pagalbinius darbus. 
Rokiškis. Tel. 8 693 44 129. 
Rokiškis
• 17 metų mergina ieško darbo 
vasarai. Darbo pobūdis nėra 
svarbus. Tel. 8 609 08 933. 
Rokiškis
• Ieškau krovėjo arba pagalbinio 
darbo Rokiškyje. Ne pamaininio, 
nuo 8 iki 18 val. Tel. 8 609 87 231. 
Rokiškis
• 38 metų vyras ieško darbo.  
Tel. 8 697 91 925. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingi meistrai mokantys 
klijuoti plyteles, dažyti, montuoti 
gipsą. Detalesnė informacija 
telefonu. Tel. 8 623 47 265. 

Rokiškis
• UAB Daivida ieško kuteruotojo. 
Skambinti telefonu. Kaina 700 Eur. 
Tel. 8 686 94 750. Rokiškis
• Reikalingas elektrikas. 7 Eur. už 
tašką. Tel. 8 622 06 975.  

Rokiškis
• Reikalingas automechanikas 
turintis greičio dėžių, paskirstymo 
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05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:15 Džesika Flečer 
10:00 Miuncheno 
kriminalinė policija 
10:45 Premjera. Hadsonas 
ir Reksas 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 (Ne)emigrantai
13:00 Įdomiosios 
atostogos
14:00 Žinios
16:30 Šoka Lietuva
16:45 Ponių rojus
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Gimę tą pačią dieną
19:30 Pasaulio puodai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija
22:30 Dviračio žinios
23:00 Kostiumuotieji

23:45 Čikagos policija 3 
00:30 Veranda
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Stilius
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Gimę tą pačią dieną
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Kostiumuotieji 
04:45 Veranda
05:15 Ponių rojus

05:05 Naujakuriai 
05:30 Kobra 11 
06:00 Vieniši tėvai 
06:25 Transformeriai. Kibernetinė 
Visata 
06:55 Stičas 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Viešbutis 
09:00 Šviesoforas
10:00 Palaužti sparnai 
12:00 Tikroji žvaigždė 
13:00 Parduotas gyvenimas 

15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Viešbutis 
20:30 Blogoms merginoms – 
viskas 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Titanas
22:30 Titanas
00:00 Skubi pagalba 
00:55 Kobra 11 
01:50 Rezidentas 
02:40 Vieniši tėvai 
03:30 Skubi pagalba 
04:20 Kietuoliai 
04:45 Naujakuriai 
05:30 Kobra 11

06:30 Iš širdies į širdį 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 
10:00 Rosenheimo policija 
11:00 Nuo... Iki...
11:30 Būrėja 
13:30 Turtuolė varguolė 
14:30 Našlaitės 

15:30 Laukinis miestas 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Stebuklas 
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Turtuolė varguolė 
21:00 Nuo... Iki...
21:30 Žinios
22:30 Juodasis griaustinis
00:35 Rivjera 
01:35 Ikaras
03:05 Volkeris, Teksaso reindžeris 
04:35 Rosenheimo policija

06:25 CSI. Majamis 
07:25 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Sudužusių žibintų gatvės 
09:35 Pėdsakas 
10:35 Įteisintas faras 
11:35 Paskutinis laivas 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės 
13:35 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Sudužusių žibintų gatvės 
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena

17:30 Kobra 11 
18:30 CSI. Majamis 
19:30 Paskutinis laivas 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Gelbėjimo misija 2. Mirtinas 
pavojus
22:50 Įstatymo tarnai
01:20 Kobra 11 
02:10 Ekstremalūs išbandymai 
03:00 Nusivylusios namų 
šeimininkės 
03:45 Visa menanti

05:30 „Merginos iš Ukrainos“ 
06:30 4 kampai
07:00 Laikykitės ten
08:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
09:00 „Pone prezidente” 
09:30 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11:00 „Reali mistika“ 
12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių
12:30 Pone prezidente 
13:00 „Merginos iš Ukrainos“ 

14:00 „Meilės lygtis“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 4 kampai
17:00 Laikykitės ten
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19:30 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Paslaptys“
22:30 Reporteris
23:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
23:30 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:30 „Reali mistika“ 
01:30 „Paslaptys“ 
02:20 4 kampai
02:40 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:30 Laikykitės ten
04:10 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
04:30 „Pone prezidente” 
04:50 „Reali mistika“ 
05:30 „Gluchariovas“
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05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:15 Džesika Flečer 
10:00 Miuncheno 
kriminalinė policija 
10:45 Hadsonas ir Reksas 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Pasaulio puodai
13:00 Įdomiosios atostogos
14:00 Žinios
16:30 Šoka Lietuva
16:45 Ponių rojus
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Stambiu planu
19:30 Pasaulio teisuoliai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija
22:30 Dviračio žinios
23:00 Kostiumuotieji
23:45 Čikagos policija 3 

00:30 Laikinosios sostinės 
fenomenas. „Lietuvos sąžinė“ – 
Petras Leonas
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vakaras su Edita
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Stambiu planu
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Kostiumuotieji
04:45 Laikinosios sostinės 
fenomenas. „Lietuvos sąžinė“ – 
Petras Leonas
05:15 Ponių rojus

05:05 Naujakuriai 
05:30 Kobra 11 
06:25 Transformeriai. Kibernetinė 
Visata 
06:55 Stičas 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Viešbutis 
09:00 Šviesoforas 
10:00 Palaužti sparnai 

12:00 Tikroji žvaigždė 
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Viešbutis 
20:30 Blogoms merginoms – viskas 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 16 kvartalų
00:00 Skubi pagalba 
01:00 Kobra 11 
01:55 Rezidentas 
02:45 Vieniši tėvai 
03:35 Skubi pagalba 
04:20 Kietuoliai 
04:45 Naujakuriai 
05:30 Kobra 11

06:00 Iš širdies į širdį 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
10:00 Rosenheimo policija 
11:00 Nuo... Iki...
11:30 Būrėja 
13:30 Turtuolė varguolė 

14:30 Našlaitės 
15:30 Laukinis miestas 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Stebuklas 
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Turtuolė varguolė 
21:00 Nuo... Iki...
21:30 Žinios
22:30 Kryžius
00:40 Rivjera 
01:35 Juodasis griaustinis
03:10 Volkeris, Teksaso reindžeris 
04:40 Alchemija. VDU karta
05:10 RETROSPEKTYVA

06:25 CSI. Majamis 
07:25 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Sudužusių žibintų gatvės 
09:35 Pėdsakas 
10:35 Įteisintas faras 
11:35 Paskutinis laivas 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės 
13:35 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Sudužusių žibintų gatvės 

16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 
18:30 CSI. Majamis 
19:30 Paskutinis laivas 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Požemių ugnis
23:10 Gelbėjimo misija 2. Mirtinas 
pavojus
00:55 Kobra 11 
01:45 Ekstremalūs išbandymai 
02:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės
03:15 Visa menanti

05:30 „Gluchariovas“ 
06:30 Grilio skanėstai
07:00 Laikykitės ten
08:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
09:00 „Pone prezidente” 
09:30 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11:00 „Reali mistika“ 
12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių

12:30 „Pone prezidente” 
13:00 „Gluchariovas“ 
14:00 „Paslaptys“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Grilio skanėstai
17:00 Laikykitės ten
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19:30 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Paslaptys“ 
22:30 Reporteris
23:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
23:30 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:30 „Reali mistika“ 
01:30 „Paslaptys“ 
02:20 Grilio skanėstai
02:40 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:30 Laikykitės ten
04:10 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
04:30 „Pone prezidente” 
04:50 „Reali mistika“ 
05:30 „Gluchariovas“
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10 05:15 Ponių rojus 
06:00 Hinnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:15 Džesika Flečer 
10:45 Hadsonas ir Reksas 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Pasaulio teisuoliai
13:00 Įdomiosios atostogos
14:00 Žinios
16:30 Šoka Lietuva
16:45 Ponių rojus 
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Visi kalba
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Auksinis protas
22:20 Hobitas: Smogo 
dykynė
00:55 Meilės jūra 
02:45 Klausimėlis

03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Šventadienio mintys
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Beatos virtuvė
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Šoka Lietuva 
05:15 Ponių rojus

05:10 Naujakuriai 
05:30 Kobra 11 
06:25 Transformeriai. Kibernetinė 
Visata 
06:55 Stičas 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Viešbutis 
09:00 Šviesoforas 
10:00 Palaužti sparnai 
12:00 Tikroji žvaigždė 
13:00 Parduotas gyvenimas 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 

16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Mažoji undinėlė
21:10 Iksmenai
23:20 Gringo
01:25 16 kvartalų
03:10 Kaip išsirinkti vyrą 
04:50 Tai – mes 
05:40 Naujakuriai

05:10 RETROSPEKTYVA
06:00 Iš širdies į širdį 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 
10:00 Rosenheimo policija 
11:00 Nuo... Iki...
11:30 Būrėja 
13:30 Turtuolė varguolė
14:30 Našlaitės 
15:30 Laukinis miestas 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis

21:00 Teisingumo angelas. 
Pipirmėtė
23:05 Skvoteriai
01:10 Kryžius
03:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
04:30 Rosenheimo policija

06:25 CSI. Majamis 
07:25 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Sudužusių žibintų gatvės 
09:35 Pėdsakas 
10:35 Įteisintas faras 
11:35 Paskutinis laivas 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės 
13:35 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Sudužusių žibintų gatvės 
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 
18:30 CSI. Majamis 
19:30 Amerikietiškos imtynės 

21:30 Absoliutus blogis 2. 
Apokalipsė
23:20 Požemių ugnis
01:20 Kobra 11 
02:10 Ekstremalūs išbandymai 
03:00 Nusivylusios namų 
šeimininkės 
03:45 Visa menanti

05:30 „Gluchariovas“ 
06:30 Pagaliau savaitgalis
07:00 Laikykitės ten
08:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
09:00 Pone prezidente 
09:30 „Brangioji, aš perskambinsiu” 
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11:00 „Reali mistika“ 
12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių
12:30 „Pone prezidente” 
13:00 „Gluchariovas“ 
14:00 „Paslaptys“ 

15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Pagaliau savaitgalis
17:00 Laikykitės ten
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19:30 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Paslaptys“ 
22:30 Reporteris
23:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
23:30 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:30 „Reali mistika“ 
01:30 „Paslaptys“ 
02:20 Pagaliau savaitgalis
02:40 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:30 Laikykitės ten
04:10 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
04:30 „Pone prezidente” 
04:50 „Reali mistika“

diržų, sankabos remonto ir variklio 
keitimo darbų patirties. Neribotos 
uždarbio galimybės.  
Tel. 8 636 44 447. Rokiškis
• Skubiai reikalingi stogdengiai 
darbui Švedijoje. Darbas su 
čerpiniais, skardiniais arba 
prilydomos dangos stogais. Darbo 
užmokestis 12 – 13 Eur/val., 
atskaičius mokesčius, dengiamos 
transporto išlaidos nuvykti į 
Švediją. Kaina 2080 Eur.  
Tel. 8 655 17 365. Rokiškis
• Reikalinga moteris ligonio 
priežiūrai. Tel. 8 611 18 123. 
Rokiškis
• Pagyvenęs vyras, turintis regos 
negalią, ieško moters galinčios 
gyventi kartu Rokiškio mieste  ir 
padėti buityje. Smulkiau aptarsime 
telefonu. Tik skambučiai.  

Tel. 8 605 59 931. Rokiškis
• Reikalingas meistras, galintis 
atlikti balkono apdailą. Sudėti 
grindis, nudažyti sienas, prikabinti 
plokštę ir t.t. Tel. 8 674 44 147. 
Rokiškis
• Reikalingas žmogus mokantis dėti 
bordiurus, nuolatiniam darbui.  
Tel. 8 646 04 035. Rokiškis

KITA

• Žirgų mėšlą trąšai. Supakuotas 
maišuose. 1 maišas - 3 Eur.  
Tel. 8 670 97 023. Rokiškis
• Storasienę, 5 kub.m cisterną.  

Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Sausas skaldytas eglines malkas. 
Atvežu. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 680 49 599. Rokiškis
• Diagnostikos įrangą automobiliui 
Elm 327. Tel. 8 681 55 002. 
Rokiškis
• Automobilines kolonėles, 2 vnt. 
Magnat. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• Konteinerius bulvėms sandėliuoti. 
Kaina 5 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• Sauskelnes suaugusiems, pako 
kaina 8 Eur. Tel. 8 608 32 153. 
Rokiškis
• Akmenines girnas nuo 50 iki 500 
kg. Tel. 8 698 55 357.  
Rokiškis

• Storasienį metalinį vamzdį. Storis 
8 mm, skersmuo 630 mm, ilgis 900 
mm. Tel. 8 698 55 357.  
Rokiškis
• Malkas kaladėmis ir atraižomis. 
Galiu atvežti. Tel. 8 670 84 095. 
Rokiškis
• Naujus, įvairius klausos aparatus. 
Pagaminti Čekijoje ir Vokietijoje. 
Siunčiu. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus žvejybinius tinklus. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 678 66 028.  
Rokiškis
• Rankinuką. Labai geros būklės. 
Guess. 5Eur. Tel. 8 675 33 768. 
Rokiškis
• Šieną. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 629 38 855. Rokiškis
• Šieno ritinius po 15 Eur, 1.40 m 
skersmens, Maineivų kaimas. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 687 70 463.

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• LG monitorių, 21 colio. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 683 27 149.  
Rokiškis
• Ps4, 500G. Yra pultelis, HDMI, 8 

žaidimai. Kaina 240 Eur.  
Tel. 8 626 11 451. Rokiškis
• GTX 1070 8GB. Pardavimo 
priežastis - klientas atsinaujino į 
2080. Su garantija. Kaina 170 Eur. 
Tel. 8 670 27 844. Rokiškis
• Optimus V Exige. Galingas, 
17.3 colio, desktop-replacement 
žaidimų kompiuteris su Windows 
10 Pro versija. Parametrai: 
i7-4710mq/10gb RAM/gtx 
860m/240GB SSD. Kaina 249 Eur. 
Tel. 8 607 62 364. Rokiškis
• Kaip naują planšetinį kompiuterį 
Acer iconia one 7, B1-750. 
Procesorius inter 4 cores- 1,8 GHZ, 
RAM 1GB. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 693 82 442. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

MAISTO PRODUKTAI

• eSTAR S22 telefoną. Naujas. 
Nenaudotas. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 601 08 208. Rokiškis

• Kaimiškai augintų vištų 
skerdieną. 1 kg - 4 Eur.  

Tel. 8 625 53 308. Rokiškis
• Braškės po 1 Eur/kg, prisiskinti 
patiems. Kasdien nuo 17 val. 
Martiniškenu kaimas, prie 
Moškenų. 12 km nuo Rokiskio į 
Pandėlio pusę. Tel. 8 698 23 123. 
Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Pianiną. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 616 18 300. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Tvarkingą, suremontuotą, 2 
kambarių butą. Šiltas, mūriniame 
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name, 3 aukštas, ne kraštinis. 
Jaunystės g.,10. Kaina 32000 Eur. 
Tel. 8 677 09 334. Rokiškis
• Patalpos. Vanduo ir kanalizacija, 
miesto šildymas vietinis, kietuoju 
kuru. Kiemas 30 a. Salė 200 
kv. m, 6 m aukščio, kita 200 
kv. m, normalaus aukščio. Dar 
daug kambarių, įvairaus dydžio. 
Apžiūrėjus visada susitarsim, 
galima keisti į butą. Kaina 65000 
Eur. Tel. 8 698 31 695.  
Rokiškis
• Sodybą su žeme Lukštų kaime . 
Ūkiniai pastati, sodas.  
Tel. 8 627 78 448. Rokiškis
• Erdvų, tvarkingą, 64,53 kv. m 
butą. 2 balkonai, labai šviesus ir 
šiltas. Stogas renovuotas. Bute 
lieka beveik visi baldai, buitinė 
technika lieka visa. Iš buto atsiveria 
graži Rokiškio panorama. 9 
aukštas. Kaina 35200 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Parduodu 1,5 kambario, 37,20 kv. 
m, 4 aukste, Algirdo g. butą, didelis 
balkonas, ne kampinis. Kaina 
19000 Eur.  
Tel. 8 673 10 835. Rokiškis
• Namo dalį (antrąjį aukštą). 
Statybos g. Plotas 98,5 kv. m. 
Yra du garažai, šiltnamis, ūkinis 
pastatas. Žemės plotas 3 a. Namas 
mūrinis. Vandentiekis, kanalizacija 
– miesto. Šildomas kietuoju kuru. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 659 15 825. 
Rokiškis
• Mūrinį, gyvenamą namą 
Juodupėje. Kaina 10000 Eur.  
Tel. 8 637 04 109. Rokiškis
• Dviejų kambarių butą. 43 kv. m, 
4 aukštas. Rokiškio raj. Juodupė. 
Kaina 4000 Eur. Tel. 8 611 43 448. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą 3 aukšte, 
blokiniame name, Jaunystės g. 
50,65 kv. m. Reikalingas remontas, 
kaina sutartinė. Tel. 8 624 28 222. 
Rokiškis
• Rąstinį namą Rokiškio rajone, 
Obeliuose. Yra 22 a žemės, sodas. 
Dokumentai tvarkingi. Namui 
reikia remonto. Kaina 2900 Eur. 
Tel. 8 685 57 120. Rokiškis
• 1 kambario butą Taikos g. 
5 aukštas, kampinis. Namas 
renovuotas. Butui reikalingas 
kapitalinis remontas. Kaina 11000 
Eur. Tel. 8 626 20 195.  
Rokiškis
• Pusę namo, Panemunėlio 
geležinkelio stotis, Pergalės g., 24. 
Kaina 1500 Eur. Tel. 8 610 40 802. 
Rokiškis
• Sodybą Mickūnų kaime. Medinis 
namas-81 kv. m, tinkamas gyventi 
žiemą. Sklype yra dvi nemažos 
kūdros (reikia valyti), ukinis 
pastatas. Sodybai priklauso 91 aras 
žemės. Už 2 km yra Aukštakalnių 
ežeras. Kaina 15800 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• 2 kambarių butą Vytauto g. 
Rokiškyje. Plotas 62 kv. m. 
Atskiras įėjimas, centrinis 
šildymas, vanduo. Vieta 
automobiliui. Butas yra mediniame 

1 aukšto name. Plastikiniai langai. 
Galimybė įsirengti mansardą. Kaina 
16000 Eur. Tel. 8 606 48 794. 
Vievis
• Sodybą Steponių k.  Labai geras 
susisiekimas su Rokiškiu. Sklypas 
92 a namų valda. Rąstinis namas, 
vanduo, elektros instaliacija 
(trifazė). Ūkiniai pastatai. Rami 
vieta, šalia miškai. Kaina 27000 
Eur. Tel. 8 606 48 794.  
Vievis
• Dalį namo Rokiškyje, 
Respublikos g. Tel. 8 671 23 042. 
Rokiškis
• Tvarkingą 3 kambarių butą. 
57 kv. m. Jaunystės g.,6. 4 
aukštas. Domina keitimas į butą 
renovuotame name, su panašia 
kvadratūra. Galima priemoka, 
domina tik keitimas.  
Tel. 8 645 19 976. Rokiškis

NUOMA

• Išsinuomosiu žemės ūkio 
paskirties žemę. Tel. 8 605 26 260. 
Rokiškis
• Ieškau buto ar namo nuomai. 
Netoliese Rokiškio arba pačiame 
Rokiškyje. Tel. 8 625 31 956. 
Anykščiai
• Tvarkingas vaikinas, 23 metų, 
be žalingų įpročių, ieško nuomotis 
būsto nuo liepos pradžios, maždaug 
2 mėnesiams. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 608 33 563. Rokiškis
• Išnuomosiu vieno kambario butą 
Jaunystės gatvėje, 4-tame aukšte. 

Tel. 8 646 10 831. Rokiškis
• 3 asmenų šeima ieško 2 kambarių 
buto nuomai. Skubiai. Siūlyti 
įvairius variantus, gali būti ir namas 
arba pusė namo. Galime ir sodybą 
prižiūrėti.  
Tel. 8 621 27 025. Rokiškis
• Ieškau dviejų kambarių buto 
nuomai. Esu mama, gyvenu su 
dukryte.  Su baldais. Skubiai. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 683 27 441. 
Rokiškis
• Nuo rugpjūčio 1 dienos bus 
išnuomojamas 1,5 kambario butas 
Rokiškyje, Jaunystės gatvėje, 4 
aukšte, renovuotame name. Maži 
mokesčiai. Su baldais ir buitine 
technika, po kapitalinio remonto. 
Trumpą CV siųsti el. paštu 
ivanauskiener@gmail.com.  
Tel. 8 674 12 217. Rokiškis
• Išnuomoju 1 kambario butą 
mikrorajone. Pirmas aukštas . 
Tel. 8 621 30 924. Rokiškis
• Dviejų asmenų šeima išsinuomotų 
tvarkingą su buitine techniką ir 
baldais 2 kambarių butą.  
Tel. 8 646 74 986. Rokiškis

PASLAUGOS

• Medžių genėjimas, žolės 
pjovimas, krūmų pjovimas, 
gyvatvorių formavimas, medžių 
kirtimas, malkų ruošimas, žemės 
dirbimas, greideriavimas.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Atliekame įvairius statybos 
(mūras, medinės konstrukcijos), 

vidaus patalpų remonto, gerbūvio 
tvarkymo darbus, klojame lauko 
inžinerinius tinklus. Tel. 8 674 41 
113. Rokiškis
• Atlieku įvairius darbus aukštyje 
(tarpblokinių siūlių remontas, 
smulkūs stogo remonto darbai, 

balkonų remontas, lietvamzdžių 
valymas, kaminų valymas ir kiti 
darbai). Dirbu tiek su kopėčiomis, 
tiek virvėmis. Susisiekti 
dirbuaukstyje@gmail.com arba 
telefonu. Tel. 8 625 15 430. 
Rokiškis
• Mini ekskavatoriaus nuoma su 
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Liepos 7-oji, 
antradienis, 
28 savaitė

Iki Naujųjų liko 177 dienos
Pasaulinė šokolado diena

Saulė teka 4.52 val., 
leidžiasi 21.55 val. 

Dienos ilgumas 17.03 val. 
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Amanda, Amandas, Astas, Astė, 
Astijus, Eitautas, Estera, Klausas, 
Klausenė, Metodijus, Sangailas, 
Sangailė, Sangauda, Sangaudas, 

Skinija, Vilgailė.
Rytoj:  JAmarilė, Arnas, Arnoldas, 
Audrius, Elzė, Elžbieta, Vaitautas, 

Valmantė, Virginija.
Poryt: Algirdas, Algirdė, Leonarda, 

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

Veronika.

Dienos citata
„Tautos didybė nematuojama 
jos gausumu, kaip žmogaus 

didybė nematuojama jo ūgiu“ 
(V. Hugo).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1307 m. vykdamas į Škotiją 
malšinti sukilėlių mirė Anglijos 
karalius Eduardas I.

1752 m. gimė prancūzas 
Žozefas Mari Žakardas, išradęs 
žakardo mašiną sudėtingų raštų 
audiniams austi.

1807 m. pasirašyta pirmoji 
Tilžės sutartis, pagal kurią Pran-
cūzija ir Rusija tapo sąjunginin-
kėmis ir draugiškai pasidalijo 
Europą.

1960 m. JAV pademonstruo-
tas pirmas veikiantis lazeris.

1982 m. bedarbis Maiklas 
Faganas pateko į Didžiosios Bri-
tanijos karalienės miegamąjį Ba-
kingamo rūmuose, atsisėdo ant 
lovos ir, prieš policijos suimamas, 
paplepėjo su karaliene.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1572 m. mirė Lenkijos ka-
ralius ir Lietuvos didysis kuni-
gaikštis Žygimantas Augustas.

1840 m. Rusijos caro Ni-
kolajaus I įsakymu panaikintas 
Lietuvos Statutas, Lietuvoje įsi-
galiojo Rusijos įstatymai.

1904 m. Kampiškėse, Rum-
šiškių valsčiuje, gimė Jonas Ais-
tis-Aleksandravičius. Mirė 1973 
m. Vašingtone (JAV).

Post scriptum
Savo kupros nė vienas 

nemato.

LAISVALAIKIS Rūgštynių ir ridikėlių šaltsriubė
Ingredientai: 
• 3  saujos rūgštynių
• 0,7 l kefyro
• 2-3 valgomųjų šaukštų grietinės
•1-2 švieži agurkai: 
•3-5 ridikėliai: 
• svogūnų laiškai
• krapai
• druska
• ~300-400 mililitrų vandens

Gaminimas: Pirmiausia į puodą, su 
verdančiu vandeniu sudedame nu-
plautas nepjaustytas rūgštynes. Vos 
tik rūgštynės apvirs ir pakeis savo 

spalvą, puodą nukeliame nuo ugnies.Kiaurasamčiu išimame rūgštynes ir skystį palie-
kame atvėsti (jo neišpilame). Rūgštynes, peiliu pasmulkiname ir sudedame į dubenį, 
kuriame ruošime savo šaltą sriubą. Svogūnų laiškus, krapus ir agurkus smulkiai su-
pjaustome. Ridikėlius sutarkuojame burokine trintuve ir visą tai sudedame į dubenį 
su rūgštynėmis. Į dubenį supilame atvėsintą skystį nuo rūgštynių, taip pat kefyrą ir 
grietinę. Viską gerai išmaišome ir pagardiname druska. Patarimas: Skystų produktų 
kiekį reguliuojame pagal savo skonį, pagal tai, kokias šaltas sriubas labiau mėgsta-
me, skystesnės ar tirštesnės konsistencijos. Papildomai į šaltsriubę, jeigu norite, prieš 
patiekdami, galite įdėti kietai virtą kiaušinį.

www.rokiskiosirena.lt

operatoriumi.  
Tel. 8 663 53 032. Rokiškis
• Atnaujiname minkštus baldus: 
sofas, lovas, čiužinius, fotelius, 
kėdes, kampus ir kt.  Keičiame 
spyruokles, poroloną, aptraukiame 
gobelenu, eko oda ar natūralia 
oda. Gaminame čiužinius 
pagal užsakymus. el. paštas  
atnaujinkbaldus@gmail.com.  
Tel. 8 610 10 341. Rokiškis
• Liepos 13-17 d.  dienos stovykla 
Zoro kviečia 6-12 metų vaikus į 
didžiausią vasaros nuotykį. Vieta: 
Leokordis. Stovyklos kaina: 75 Eur. 
Daugiau informacijos suteiksime  
telefonu. Tel. 8 612 30 595. 
Rokiškis
• Teikiame fasadų, stogų, 
lietvamzdžių valymo paslaugą.  
Tel. 8 644 04 409. Rokiškis
• Atliekame paciento gydymą po 

ilgalaikio alkoholio vartojimo bei 
esant sunkiam pagirių sindromui 
(detoksikacija, išblaivinimas), 
išsekusio organizmo atstatymą. 
Garantuojamas konfidencialumas. 
Tel. 8 638 00 253. Rokiškis
• Atlieku statybos darbus. Vidaus 
apdaila: santechnika, gipsas, 
plytelės, įvairių paviršių grindų 
dėjimas (laminatas, parketlentės, 
linoleumas) glaistymas, dažymas, 
fasado apdailos darbai ir t.t. 
Tel. 8 665 09 282. Rokiškis
• Stogų, sienų dangos, lietaus 
surinkimo sistemos. Greitai ir 
kokybiškai dengiame stogus, 
atliekame skardinimo darbus, 
gaminame skardos lankstinius, 
tvoras, tvoralentes. Jaunystės g. 12, 
(8-673) 85181. Tel. 8 683 48 737. 
Rokiškis

PERKA

• Nupirksime bet kokios markės 
automobilį. Mokame grynaisiais, 
atsiskaitome vietoje. Gali būti be 
TA. Tel. 8 622 94 107.  
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Prašau padovanoti skalbimo 
mašiną. Tel. 8 602 21 055.  
Rokiškis
• Gal kas turi padovanoti spintą ir 
lauko duris. Jūžintai.  
Tel. 8 620 55 998. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Geros būklės, vaikišką lovytę, du 
čiužinukus ir pataliukus. Skambinti 
po 17 val. Obeliai.  
Tel. 8 673 58 688. Rokiškis
• Pagalvėles su meškučiu, 
žaisliukas-pagalvė 4 Eur,  su 
voveryte 1 Eur. Tel. 8 675 33 768. 
Rokiškis
• Interaktyviają pandutę, beveik 
nauja. Tinka vaikams nuo 2 m 
amžiaus. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 675 33 768. Rokiškis
• Vaikišką lovytę-maniežą. 
Naudotas, bet geros būklės. 
Atvežtas iš Norvegijos. Kaina 30 

Eur. Tel. 8 682 11 257.  
Rokiškis
• Gultuką. 3 padėčių. Kaina 33 Eur. 
Tel. 8 612 47 934. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Pamestas mašinos numeris JCJ 
712. Tel. 8 676 47 757.  
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Naudotą, veikiančią žoliapjovę 
Stiga. Atsiimti Juodupėje. Kaina 70 
Eur. Tel. 8 618 33 095.  
Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Masažuoklį uždedamą ant kėdės. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 613 98 596. 
Rokiškis
• Treniruoklį-dviratį. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 613 98 596. Rokiškis
• Riedučius. 37 dydis. Kaina 25 
Eur. Tel. 8 688 16 223.  
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Mažai naudotą grindų laminatą. 
40 kv. m. Vieno kvadrato kaina 
-2,50 Eur. Tel. 8 616 18 300. 
Rokiškis
• Mūrtašius 15/15, 6 m ilgio, 14 
vnt. ir nebrusuotas, colines lentas, 3 
kub. m. Tel. 8 610 06 145.  
Rokiškis
• Nebrangiai naudotus blokus ir 
perdengimo plokštes.  
Tel. 8 610 01 593. Rokiškis
• Trifazius elektros variklius.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Tvarkingą 2004 m. Opel Zafira. 
Dyzelis. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Du naudotus bėginius dviračius. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 623 03 537. 
Rokiškis
• Moterišką dviratį. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 698 88 214. Rokiškis
• Audi A4, 1997 m. 
Automobilis tvarkingas, TA 
iki 2020.11. Kaina sutartinė.
Tel.867520274,860521127.  
Tel. 8 603 92 992. Rokiškis
• 2002 m. BMW 320 E46, 110 kW, 
automatinė greičių dėžė. Užsiveda, 
važiuoja, dėžė dirba gerai. Kėbulo 

ir kiti defektai. TA iki 2021-04 
mėn. Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 625 15 430. Rokiškis
• VW Transporter, be TA. Kaina 
400 Eur. Tel. 8 638 40 484. 
Rokiškis
• Volvo S70. 2.5 l, TDI, 103 kW. 
Važiuojanti, be TA. Kaina 280 Eur. 
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Labai geros būlės, vyrišką ir 
moterišką dviračius.  
Tel. 8 693 01 505. Rokiškis
• Nissan Almera visą arba dalimis. 
2002 m., 2,2 l, dyzelis. Kaina 140 
Eur. Tel. 8 627 71 703.  
Rokiškis
• Audi 100 C4 visą arba dalimis. 
1994 m., 2,5 l, 85 kW, TDI. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• Ford Mondeo Mk3 2002 m. 
Nenaujas, tačiau prižiūrėtas. 
Reikėtų keisti priekinius stabdžių 
diskus, nes stabdant muša vairą. 
Yra kėbulo defektų. Kaina su rimtu 
pirkėju derinama. Kaina 800 Eur. 
Tel. 8 696 54 263. Rokiškis
• Naudotą moterišką bėginį dviratį. 
Tvarkingas, geros būklės. Siauros 
padangos. Prie jo dovanojame 
kitą tvarkingą, moterišką dviratį, 
kuriam reikalingas kosmetinis 
pagražinimas. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 605 03 189. Rokiškis
• Volvo V70 automobilį. 2005 
m., 2,4 l, 120 kW. FL modelis. 
Techniškai tvarkingas, turi kėbulo 
trūkumų. TA iki 2022.06.04. Kaina 
1400 Eur. Tel. 8 622 94 107. 
Rokiškis
• Peugeot 307. 2 l, dyzelinas, 66 
kW, 2004.09.  TA iki 2021.05. 
Kaina 460 Eur. Tel. 8 613 17 079. 
Rokiškis
• Seat Alhambra. Geros būklės. 1.9 
l, TDI, 81 kW. Tel. 8 612 21 760. 
Rokiškis
• VW Passat. 1997 m., dyzelinas, 
81 kW, techninė apžiūra iki 
2023.03.26. Kaina 750 Eur.  
Tel. 8 693 41 868. Rokiškis
• Automobilį Opel Astra. 1.6 l, 
55 kW, 2000 m. TA iki 2022.02. 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 624 55 670. 
Rokiškis
• Peugeot 406. 2 l, HDI., 
universalas, 7 vietų. TA nėra. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 687 81 555. 
Rokiškis
• ZIL-130 turbo dyzeli,s su MTZ 
varikliu D-245. Gamyklinis, 
savivartis, nėra TA. Galima pirkti 
dalimis. Variklį  galima pirkti 
atskirai, savivartę važiuoklę 
perdaryti į priekabą.  
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• Septynių vietų Toyota Corola 
Verso. 2007 m., 11 mėn., TA iki 

2022 m., pilkos spalvos, dyzelinas, 
2,2 l, 100 kW, tvarkinga. Kaina 
3650 Eur. Tel. 8 621 72 907. 
Rokiškis
• Chrayler Voyager. 2.8 l, dyzelis, 
2005 m. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 622 41 298. Rokiškis
• Seat Leon. Automobilis geros 
būklės, 2012 m., rida 97660 km. 
1,9 l, 140 AG (103 kW), dyzelinas. 
Hečbekas 4/5. Priekiniai varomieji 
ratai, greičių dėžė mechaninė.  TA 
iki 2021.08. Kaina 5900 Eur.  
Tel. 8 611 82 243. Rokiškis
• Vaikišką, 7 bėgių dviratį. Ratų 
aukštis 20 colių, tinka 7-9 metų 
amžiaus, 120 -135 cm ūgio vaikui. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 616 07 141. 
Rokiškis
• VW Passat. 1998 m.,1,9 l, TDI, 
81 kW. TA iki 2021.03. Kaina 500 
Eur. Tel. 8 654 29 300.  
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• 205/65, R15, C, 2 vnt., m+s 
padangų. Likę daug protektoriaus. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• R15, m+s padangas su skardomis. 
Toyota, keturių skylių. Galima 
pirkti ir atskirai. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• 195/65, R15 padangas. Vasarinės, 
su skardomis. 5/100, VW Golf. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• 1999 m. VW Sharan dalimis. 1,9 
l, TDI. 81 kW. Yra ir kablys.  
Tel. 8 646 82 607. Rokiškis
• VW Golf 2 variklį su pavarų 
dėže. 1,6 l, 51 kW. Su turbina, 
yra dar akumuliatorius, beveik 
naujas, dukart važiuota su juo ir dar 
daugiau įvairių dalių. Kaina 123 
Eur. Tel. 8 626 29 774.  
Rokiškis
• R15, 5/112 ratlankius. Tinka 
Audi, Volkswagen . Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Volvo, R16, originalius, gražius, 
be jokių trūkumų ratlankius . 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Garsiakalbius. veikia puikiai. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 605 33 586. 
Rokiškis
• Ford Transit. 2004 m., 2 l, 
dyzelis. Tel. 8 612 48 499.  
Kupiškis
• 185/65, R14 vasarines padangas. 
7 mm, 2 vnt. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• 2012 m. Seat Ibiza ratlankius 
su padangomis. 175/70, R14. 
protektorius 6 mm. Kaina 10 Eur. 
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Netektis pasibeldė į jūsų artimųjų, draugų, kaimynų namus? Negalite 
jų aplankyti ir užjausti asmeniškai? Mes siūlome jums pagalbą – pareikškite 
užuojautą „Rokiškio Sirenos“ puslapiuose. Nuoširdaus palaikymo ir pagarbos 
žodžiai visam laikui liks laikraščio puslapiuose. Siūlome šia galimybe 
pasinaudoti veltui: tereikia ateiti į „Rokiškio Sirenos“ redakciją, jos reklamos 
priėmimo vietas ar atsiųsti užuojautos tekstą elektroniniu paštu.

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

AVINAS. Pa-
lankus metas su-
sitaikyti. Reikė-
tų  bent trumpam 

pamiršti išdidumą: jei vis 
pasvarstote, kaip būtų gerai 
pamiršti nesutarimus, dabar 
atėjo metas žengti pirmą-
jį žingsnį. Atsiprašyti nėra 
taip sudėtinga, kaip gali pa-
sirodyti, o atleidimo galia 
bus dar didesnė nei manote. 
Šiuo laikotarpiu nesivelkite 
į intrigas, ir pagalvokite, ką 
galėtumėte padaryti, kad pa-
saulis taptų gražesnis.

JAUTIS. No-
rėsite poilsio ir 
ramybės, tačiau 
jums likimas pa-

ruošė nemažai staigmenų. 
Visa tai jums bus naudinga 
– nors norėsite tiesiog ra-
miai padrybsoti ant sofos, 
tačiau jūsų laukia neužmirš-
tami nuotykiai. Palankus 
metas planuoti išvykas bei 
kurti ateities planus – atro-
dys, kad sekasi viskas, ko 
tik nusprendžiate imtis, todėl 
netinginiaukite ir susikurkite 
geresnę ateitį.

DVYNIAI. Jūs 
taip pat pagei-
dausite poilsio ir 
ramybės, ir tam 

tikrai turėsite progų. Nors at-
rodys, kad anksčiau pradėti 
darbai niekaip nesibaigia, ir 
net didelės pastangos neduo-
da pageidaujamų rezultatų, 
tačiau pasistenkite šiek tiek 
nuo jų atsiriboti, ir skirki-
te laiko vien tik sau. Net ir 
tuomet, jei nieko neveikdami 
jausite kaltę, atminkite, kad 
poilsis yra toks pat svarbus, 
kaip ir darbas. Pasinaudokite 
proga deramai atgauti jėgas.

VĖŽYS. Pa-
galiau atėjo pa-
lankus metas. Jau 
kurį laiką tikrai 

negalėjote girtis savo sėkme, 
tačiau dabar viskas klostysis 
gerokai palankiau. Tikėtina, 
kad pasirašysite svarbią su-
tartį ar sulauksite tikrai ma-
lonios naujienos – visa tai 
tikrai praskaidrins nuotaiką 
ir vers judėti į priekį. Jei kurį 
laiką vis pagalvodavote apie 
atostogas, dabar bus tikrai 
palankus metas imtis jų pla-
navimo.

Astrologinė prognozė savaitei 
L I Ū T A S . 

Nors jus kankins 
abejonės, tačiau 
šiuo laikotarpiu 

priimsite tinkamus sprendi-
mus. Puikus metas pasirū-
pinti savo ateitimi – pradėti 
naujo darbo paieškas, keisti 
profesinę kryptį ar pradėti 
studijuoti. Net ir labai su-
dėtingi darbai klostysis be 
didelių pastangų, todėl ne-
trukus galėsite džiaugtis iš 
tiesų puikiais rezultatais. Jei 
dvejosite dėl savo pasirinki-
mų, pasitarkite su savo arti-
maisiais – jie tikrai negailės 
patarimų.

M E R G E L Ė . 
Darbo bus dau-
giau nei tikėjotės, 
todėl gali tekti 

atšaukti ar koreguoti pla-
nus. Nors tai erzins, tačiau 
uždirbsite daugiau pinigų, 
kuriuos galėsite skirti ke-
lionėms ar kitai mėgstamai 
veiklai. Atradę laisvą minu-
tę paskambinkite savo arti-
miausiems draugams ar susi-
tikite puodeliui kavos – net ir 
trumpos poilsio akimirkos ti-
krai suteiks daug džiaugsmo.

S VA R S T Y -
KLĖS. Atrodė, 
kad ne klostosi 
pagal jūsų su-

kurtą planą, tačiau dabar 
turėsite galimybę šiek tiek 
atsikvėpti ir tiesiog paleisti 
ilgai spręstus reikalus ir ra-
mybės neduodančius rūpes-
čius pasroviui. Gali pavykti 
įgyvendinti net ir pačius ne-
tikėčiausius sumanymus, to-
dėl išnaudokite likimo siun-
čiamas galimybes. Turėsite 
progų atnaujinti nutrūkusius 
ryšius, susitikti su seniai ma-
tytais bičiuliais bei tiesiog 
pasimėgauti buvimu viena-
tvėje.

S K O R P I O -
NAS. Tikėtina, 
kad pajusite jėgų 
trūkumą, tačiau 

likimas pataria su tuo neko-
voti. Nors gali atrodyti, kad 
dar šiek tiek pasistengus 
galiausiais pavyks pasiekti 
savo tikslą, tačiau dabar ge-
riausia nuo visko atsiriboti, 
ir šiek tiek laiko skirti vien 
tik sau ir savo artimiesiems.  
Atidėkite reikalus į šalį. Pa-

ilsėję į darbus galėsite kibti 
su visai nauja jėga, todėl 
projektų įgyvendinimas eisis 
gerokai sklandžiau.

ŠAULYS. Li-
kimas gali pamė-
tėti tokių užduo-
čių, su kuriomis 

anksčiau neteko susidurti. 
Būsite maloniai nustebin-
ti savo galimybėmis: nors 
iatrodys, kad darbai yra pa-
prasčiausiai neįveikiami, ta-
čiau labai greitai suprasite, 
kad nėra nieko neįmanomo. 
Jei įdėsite pakankamai daug 
pastangų, netrukus pajusite 
pasididžiavimą ir įgausite 
motyvacijos judėti pirmyn.

OŽIARAGIS. 
Galimi nesuta-
rimai šeimoje, 
kurie neigiamai 

atsilieps ir kitose srityse. 
Jei turite galimybę šiek tiek 
atsikvėpti, būtinai ja pasi-
naudokite. Palankus metas 
trumpoms išvykoms ir susi-
tikimams su giminaičiais – 
būtent dabar pavyks išspręsti 
senus kivirčus. Pasistenkite 
per daug nesikarščiuoti ir 
ieškoti kompromisų – tai pa-
dės išspręsti problemas.

VANDENIS. 
Daugiau laiko 
skirkite artimie-
siems. Darbinėje 

veikloje naujų iššūkių nebus, 
todėl turėsite galimybę lai-
ko skirti vien tik sau ir savo 
artimiesiems. Jei vis pas-
varstydavote apie galimybę 
susiplanuoti kelionę, dabar 
tikrai turėsite progų tai įgy-
vendinti. Nors ir manote, kad 
poilsis visada gali palaukti, 
tačiau jūs tikrai nusipelnėte 

šiek tiek pailsėti.
ŽUVYS. At-

rodys, kad stovi-
te vietoje, todėl 

norėsite imtis naujų idėjų 
įgyvendinimo. Tam metas 
palankus, todėl išnaudokite 
galimybes. Net ir tada, jei 
atrodys, kad tam tikrų tikslų 
įgyvendinimas bus pernelyg 
sudėtingas, nenuleiskite ran-
kų ir judėkite pirmyn. Jokiu 
būdu nesiskolinti ir neskolin-
ti pinigų, nes jų grąžinimas 
gali būti pernelyg keblus ir 
sukelti virtinę bereikalingų 
konfliktų.

Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• 2008 m Opel Astra vasarines 
padangas. 205/55, R16 su 
ratlankiais. protektorius 4 mm. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 612 81 356. 
Rokiškis
• Padangos. 195/50, R15, 4 vnt. 
protektorius 6 mm. Kaina 5 Eur. 
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• Ford, 4 skylių lietus ratus su 
vasarinėmis padangomis. 6 mm, 
4 vnt. 195/60, R15. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• Audi buferį. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• VW Passat dangtį, kapotą ir 
buferį. Tel. 8 627 71 703.  
Rokiškis
• VW Caravelle priekinį kilimą. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• VW Passat B5 dalimis. 1,9 l, 81 

kW,  85 kW. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Mažai naudotą automagnetolą-
navigaciją. Tel. 8 608 47 310. 
Rokiškis
• Dalimis 2002 m. BMW. Galinis 
tiltas, reduktorius, stabdžių diskai, 
granatos. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Lietus ratus su padangomis. 
BMW 5, R16, Volvo, R15, Nisan, 
R17. Tel. 8 614 87 836.  
Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
•  3 pralaidas. 2 metrų ilgio, 
30 cm skersmens ir du ratus su 
padangomis. Tel. 8 627 58 218. 
Rokiškis
• Dalimis 2000 m. Opel Astra, 
Zafira 2 l, 74 kW. Žibintus, 

sėdynes, dėžę, spyruokles, kuro 
siurblį 011 ir kitas dalis.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• 205/50/R16, vasarinių padangų 
komplektą. Beveik naujos, 
važinėtos nepilnai vieną sezoną. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 611 33 413. 
Rokiškis
• R17, Opel ratlankius su palange. 
5/110, galimas uždėjimas ant 112. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• R18 ratlankius. Audi, originalūs, 
5/112. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• R16, 5/112, Volkswagen 
ratlankius su padangomis. Kaina 
150 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• R15, 5/112, Audi, Volkswagen 
ratlankius. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis

• Dalimis 1998 m. VW Pasat B5. 
Juodas. Dėžę, vairo kolonėlę, kablį, 
starterį ir kitas dalis.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Televizijos priedėlį TvStar. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 683 27 149.  
Rokiškis
• Senesnio nešiojamojo 
kompiuterio DDR3 RAM nuo 10-
15 Eur. Tel. 8 609 57 194.  
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Ritininį presą, grėblį, šienapjovę. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Tel. 8 689 76 415. Rokiškis
• Vienašę 5 t priekabą su 
dokumentais. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 615 11 205. Rokiškis
• Veikentį kombainą KLAS konsul, 
pjaunamoji 3,7 m. Kaina 4500 Eur. 

Tel. 8 615 11 205. Rokiškis
• 5 m pločio kultivatoriaus dalis. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• 4 vagų, bulvių sodinamosios 
riboženklį. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Trakotrių, bulviasodį ir 
bulviakasę. Kaina derinama.  
Tel. 8 610 43 253. Rokiškis
• Kultivatorių KPS401 su 
akėčiomis. Bulvių sodinamą 
(dvivagė, rusiška). Grėblį Dobilas 
3. Trąšų barstytuvą (talpa 700 kg). 
Naują grūdų kėlimo sraigę.  
Tel. 8 616 02 964. Rokiškis
• Traktorių T-25 1992m. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 699 19 989. 
Rokiškis
• Traktorių trosus. 4,6 m ir 20 m 
ilgio. Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Jumz 6. Yra tik 1 ir atbulinis 
bėgiai. Variklis geras, spaudimas 
4. Tvarkinga šviesų instaliacija. 

Tiltas nekaukia. Kaina derinama. 
Galiu atvežti. Dusetos Tel.nr. 
+37069955273. Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 679 44 231. Rokiškis
• Spudulinį presą ir mėšlo kratytuvą 
Rou-6, visiškai paruoštas darbui. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 622 69 546. 
Rokiškis
• Senovišką grėblį. Tinkantis 
naudotis pagal paskirtį arba sodo 
puošimui. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 611 33 413. Rokiškis
• MTZ variklį D-245 iš ZIL 
sunkvežimio. Originalus, mažai 
dirbęs, pilnas komplektas. Kaina 
1500 Eur. Tel. 8 641 57 036. 
Rokiškis
• Lenkišką  šieno rinktuvą, vokiška 
grūdų sėjamąją, purkštuvą 600 l, 
dviejų vagų bulvių sodinamąją, 
vibracinę bulvių kasamąją, 
šienapjovą KSF, 2.1l. Technika 
yra Panemunėlio gel. st, Rokiškio 
rajone. Tel. 8 688 94 476. Rokiškis

Griežtinama prekiautojų turgavietėse kontrolė
Valstybinės mokesčių 

inspekcijos skaičiavimais, 
turgavietėse  gali būti nusle-
piama net trečdalis pajamų 
arba beveik 10 mln. eurų, 
todėl valdžia, šiemet šiek 
tiek jau sugriežtinusi pre-
kiautojų kontrolę ir apskai-
tos reikalavimus, nuo kitų 
metų žada įvesti elektroni-
nį apskaitos žurnalą, kuris 
būtų privalomas prekiau-
jant ne tik turgavietėse, bet 
ir kitose viešosiose vietose, 
praneša portalas lrt.lt.  

Taip pat, kad mažiau būtų 
šešėlio, siūloma pakelti va-

dinamąsias pridėtinės vertės 
mokesčio mokėtojo lubas.

Beveik dešimtmetį šis mo-
kestis privalomas, jeigu asmuo 
už parduotas prekes gauna 45 
tūkst. eurų per metus. Finan-
sų ministerija prašo Europos 
Komisijos leidimo ją pakelti 
tik 10 tūkst. eurų. Smulkiojo 
verslo organizacijos siūlo šią 
ribą didinti beveik dvigubai. 

 Nuo šio kovo sugriež-
tinti prekiautojų kontrolės ir 
apskaitos reikalavimai: tie 
prekybininkai, kurie  turėjo 
kasos aparatus, galėjo žurna-
lų nepildyti. Tačiau kadangi 
neatsiskleidžia visa informa-

cija iš kasos aparatų, tai tuos 
žurnalus įpareigoti pildyti ir 
kasos aparatų turėtojai. Tokią 
apskaitą turi vesti ir parduo-
dantys bulves, pomidorus, 
agurkus, braškes, išimtis - 
ūkininkams prekiaujantiems 
savo išauginta produkcija.

Turgaviečių prekiauto-
jai sako, kad tai pertekliniai 
reikalavimai, žlugdantys jų 
verslą.

Naujienų agentūros BNS 
informaciją atgaminti vi-
suomenės informavimo prie-
monėse bei interneto tinkla-
lapiuose be raštiško UAB 
BNS sutikimo draudžiama.

VRK patvirtino apylinkių ribas Seimo rinkimams – jų sumažėjo 34-iomis
Vyriausioji rinkimų ko-

misija (VRK) penktadienį 
patvirtino Seimo rinkimų 
apylinkių ribas, jų per šiuos 
rinkimus sumažėjo 34-io-
mis. Vienos apylinkės neliko 
ir Rokiškio rajone.

„Palyginti su 2019 metais, 
rinkimų apylinkių sumažė-
ja, vietoj buvusių 1972 lieka 
1938, sumažėjimas yra 34 
apylinkės“, – pranešta per 
VRK posėdį.

Rinkimų apylinkių padau-
gėjo Utenos rajone ir Vilniaus 
mieste. Kretingos, Marijam-
polės, Rokiškio, Šakių, Šven-
čionių, Tauragės ir Trakų ra-
jonuose sumažėjo po vieną 
apylinkę, Akmenės rajone ir 
Palangos mieste – po dvi apy-
linkes.

Kauno mieste, Kaišiadorių, 

Mažeikių, Pakruojo rajonuo-
se mažėja po tris apylinkes, 
Alytaus rajone bus keturiomis 
apylinkėmis mažiau, Lazdijų 
rajone – penkiomis, Ignalinos 
– šešiomis.

Pasak VRK vadovės Lau-
ros Matjošaitytės, kai kurios 
apylinkės jungiamos dėl mažo 
rinkėjų skaičiaus, kai kurių 
atsisakoma, nes patalpos nėra 
pritaikytos neįgaliesiems, 
kaip reikalauja įstatymas.

„Įstatyme numatyta, kad 
visos balsavimo patalpos turi 
būti pritaikytos asmenims su 
negalia, savivaldybės per-
sižiūri turimas patalpas ir 
kurios nėra pritaikytos, jų at-
sisakoma. Kai kurios mažos 
apylinkės sujungiamos, kai 
kurios didelės apylinkės su-
skaidomos į kelias, kad būtų 
patogiau rinkėjams ir komisi-

jų nariams, bet faktas, kad per 
šiuos Seimo rinkimus turėsi-
me mažiau rinkimų apylinkių 
nei per praėjusius prezidento 
rinkimus“, – BNS sakė VRK 
vadovė.

Pasak jos, Seimo priimti 
įstatymo pakeitimai leis atida-
ryti daugiau balsavimo vietų, 
jei to reikėtų dėl pandeminės 
situacijos, tačiau jos privalės 
būti tose pačiose patalpose 
kaip ir balsavimo apylinkė.

Iš viso Seimo rinkimuose 
balsuojama 71-oje vienmandat-
ėje apygardoje, jos suskirstytos 
į mažesnes apylinkes. Seimo 
rinkimams pirmą kartą suda-
rius Pasaulio lietuvių apygardą 
balsuojantiems užsienyje, Lie-
tuvoje lieka 70 apygardų.

Eiliniai Seimo rinkimai 
vyks spalio 11 dieną.

BNS inform.
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

penkiolika metų.
– Ir kodėl jūs taip 

apgailestaujate, kolega?
– Nes manęs žiūrėti šito 

filmo būtų tiesiog neįleidę.
***
– Sovietmečiu mano tėvai 

gyveno geriau, nei mes dabar.
– Kodėl taip manai?
– Tėvų virtuvėje tarakonai 

buvo riebesni.
***
Naujasis rusas sako:
– Kaip aš mėgstu dovanoti 

ir gauti dovanas. O labiausiai 
man patinka žmonės. Gaila, 
kad jų nuo 1861 m. nebegalima 
dovanoti.

***
Grįžta vyras iš žvejybos. 

Atsargiai krebždina duris. 
Atidaro žmona. Vyras 
pašnibždomis:

– Katinas namie?
Žmona:
– Eik drąsiai, aš jam kilkės 

nupirkau.
***
Jei rinktis tarp baltųjų 

mirčių, tai cukrus ir druska 
mane mažiau baugina, nei, 
tarkim, baltoji meška.

***
Jei jūs norite 

eksperimentuoti su gyvomis 
būtybėmis, gal eikite dirbti į 
laboratoriją, o ne į Seimą.

***
II pasaulinis karas. Rusų 

pulko vadas ir zampolitas 
rašo raštą dėl apdovanojimo. 
Zampolitas:

– Galima, aš įrašysiu, kad 
jūs asmeniškai nudėjot 50 
fricų?

Vadas:
– Rašyk 100. Nėra ko tų 

fricų gailėti.
***
Šliužas – tai sraigė, kuriai 

bankas nedavė paskolos 
nameliui.

***
Žmonės, kurie ateina 

pavalgyti į parką, praėjusiame 
gyvenime tikriausiai buvo 
balandžiai.

***
Miškas. Genys stuksena 

medį. Iš uokso išlenda 
užsimiegojusi pelėda ir sako:

– Gal gerbiamasis 
kaimynas galėtų ir mažiau 
triukšmauti. Juk kažkam 
darbas naktinę pamainą.

***
Kas anksti savaitgaliais 

keliasi, tam Dievas 
dovanoja... grąžtą.

***
Sako, kad laimės nei 

pasversi, nei išmatuosi... Bet 
va akušeriams tai kažkaip 
pavyksta.

***
Teismas. Teisėjas klausia 

liudininkės:
– Kiek jums metų?
– Visi man 18-ka duoda.
– Klausykit, ponia, dar 

kartą čia pameluosit, aš jums 
iki gyvos galvos duosiu.

***
Veganas pasikvietė draugę 

į svečius ir sako:
– O pietums bus 

vegetariška žvėriena.
– Kokia dar žvėriena.
– Kiškučių ir meškučių 

formos makaronai.
***
Skelbimas ligoninėje: 

„Be siuntimo – tik pas 
patalogoanatomą!“

***
Žmogus, parašęs knygą 

apie keturis muškietininkus 
ir pavadinęs ją „Trys 
muškietininkai“ – prastas 
pavyzdys jaunimui.

Pacientas skundžiasi 
gydytojui, kad jam pastoviai 
skauda galvą. Gydytojas:

– Geriate?
– Niekada gyvenime!
– Rūkote?
– Net nebandžiau.
– O kaip dėl moterų?
– Apsaugok, Viešpatie! 

Net negalvoju apie jas.
– Tai jūs, ponas, esat 

šventas žmogus! Turbūt 
Jums, galvą aureolė 
spaudžia...

***
– Girdėjau, vakar su 

žmona susimušei?
– Taip, bet ji paskui ant 

Orų prognozė liepos 7-9 d.

kelių atsiklaupusi manęs 
atsiprašinėjo.

– Ir ką ji sakė?
– Lįsk iš po lovos, kvaily!
***
Čiukčia ir geologas renka 

akmenukus Arkties vandenyno 
pakrantėje. Staiga mato tiesiai 
į juos atlekiančią alkaną baltąją 
mešką. Šautuvų neturi. Čiukčia 
griebia slides ir paskubomis 
segasi apkaustus.

Geologas:
– Be reikalo. Bet kokiu 

atveju neįmanoma bėgti 
greičiau nei lokys.

– O man ir nereikia bėgti 
greičiau nei lokys. Man reikia 

bėgti greičiau už tave!
***
– Spiritizmu nesidomite?
– Ne, tik alumi..
***
Pakelia sunkią galvą Jėzus 

po paskutinės vakarienės, 
mato – visi apaštalai išlūžę, 
vyno prilaistyta, asočių 
pridaužyta... Pakelia galvą ir 
Petras:

– Oi, kaip gerti noriu...
Jėzus:
– Palauk, tuoj paduosiu 

vandens.
Petras:
– Na jau ne. Vandens tu gal 

geriau nebeliesk...

***
Važiuoja suvalkietis taksi 

per kalnus. Staiga taksi 
nuslysta nuo skardžio ir lekia 
į prarają. Suvalkietis pradeda 
rėkti ant vairuotojo:

– Po velnių, nors skaitliuką 
išjunkite!

***
Močiutė skrybėlių 

parduotuvėje nusižiūri ypač 
prašmatnų modelį.

– Su ja jūs iš karto 
atjaunėjote 20 metų, - giria 
pardavėja.

Anūkas močiutei:
– Tada jos nepirk. Neteksi 

pensijos.
***
Ištraukė senis tinklą iš jūros 

ir rado joje vieną vienintelę 
žuvelę, kuri jam tarė:

– Paleisk mane. Aš tris tavo 
norus išpildysiu...

Ir suprato senis, kad japonai 
apie Fukušimą dar daug ką 
nutyli...

***
– Dėstytojau, ką manote 

apie studentes, gausiai 
naudojančias kosmetiką?

– Man jos patinka, nes 
gavusios blogą pažymį, 
nepradeda žliumbti.

***
Prieš mirtį vienas žmogelis 

paprašė, kad pakviestų jo 
gydytoją ir advokatą, ir kad 
jie atsistotų iš abiejų jo lovos 
pusių. Abu ateina. Gydytojas 
neištveria ir klausia:

– O kodėl tu mus čia 
pasistatei?

– Aš noriu mirti kaip Jėzus 
Kristus, tarp dviejų plėšikų, – 
paaiškino žmogelis.

***
Kino kritikas skundžiasi 

kolegai:
– Kaip gaila, kad man ne 

8-699-606608-699-60660

DIENOS BBQ! DIENOS BBQ! 

Staliukų rezervacija bei  užsakymai į namus tel.
Darbo dienomis 11-15 val.Darbo dienomis 11-15 val.

BALDAI

• Du fotelius. Tel. 8 615 53 423. 
Rokiškis
• Geros būklės rašomąjį stalą. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 605 90 025. 
Rokiškis
• Svetainės stalą su šešiomis 
kėdėmis (riešutmedis iš Vokietijos, 
mažai naudotas, kaina 360 Eur) 
arba (300 Eur su keturiomis 
kėdėmis). Tel. 8 607 01 199. 
Rokiškis
• Naudotą sofos ir dviejų fotelių 

komplektą. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 612 65 163. Rokiškis
• Spintą ir sofą-lovą.  
Tel. 8 611 05 828. Rokiškis
• Spintą su dviem spintelėmis. 
Kaina 65 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Staliuką už 25 Eur, dvi komodas 
po 30 Eur. Tel. 8 616 18 300. 
Rokiškis
• Žurnalinį, itališką staliuką. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 600 30 766.  
Rokiškis
• 4 vnt. minkštų, gražių kėdžių ir 

stiklinį staliuką. Po 80 Eur.  
Tel. 8 600 30 766. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Kolonėlę Marquant. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 606 09 423. Rokiškis
• Senovinius radijo imtuvus Mende, 
Sakta ir kt. Tel. 8 698 55 357. 
Rokiškis
• Radijo techniką. Skamba puikiai, 
viskas originalu. Nebrangiai, 
galima parinkti ir stiprintuvą. Kaina 
90 Eur. Tel. 8 693 04 817.  
Rokiškis


