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Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos abiturientams 
egzaminais išbandymai nesibaigė

4 p.
Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija šiemet išleido šešias klases, 148 abiturientus.                                                                                                                                                                                                            L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Įvairių rajono bendruomenių korio tortui paruoštus iškeptus mažyčius sausainėlius  svėrė Laura Viduolytė-Pupelienė, skaičiuodama, kiek reiks virti sirupo 
jiems visiems sulipdyti.                                                                                                                                                                                   L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Juodupėje bendruomenių korį lipdė 
gausios visuomenininkų pajėgos

5 p.

3 p.

Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje – 
„Pagiriamasis žodis kalbai" 
konkurso nugalėtojų ir dalyvių apdovanojimai
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Rokiškio savaitės įvykių apžvalga

Sigitas Daščioras – apie įdomiausius savaitės įvykius.

Praėjusios savaitės pro-
gnozė, kad ralis privers po-
litikus racionaliau išnaudoti 
savo ir rinkėjų laiką, nepa-
sitvirtino. Rajono tarybo-
je buvo sprendžiami išties 
„globalūs“ klausimai: pa-
vyzdžiui, pirties paslaugos 
įkainiai. 

Opozicija linksminosi: ir 
vandens skaitiklių parodymus 
fiksavo, ir vandens kiekį „ant 
lankytojo galvos“ skaičiavo. 
Tik veltui: kainos numušti 
nepavyko. Priimtas kompro-
misinis sprendimas: įkainis 
nepakito ir su PVM viršija 8 
Eur. Tačiau už tiek turkštis 
bus nebe valandą, o kiek tik 
nori: kad ir visą dieną. Kom-
promisas toks įdomus: „iš 
reikalo“ taip sakant: vis tiek 
„Rokiškio komunalininkas“ 
neturi priemonių skaičiuoti, 
kiek asmuo toje pirtyje sėdi. 
Na o bet tačiau: jei jau pirties 
lankytojams nėra iš ko laikro-
dukų, fiksuojančių ten pra-
leistą laiką nupirkti, kyla ki-
tas įdomus klausimas: o tai iš 
kur tada artimiausiu metu bus 
surinkta 100 tūkst. Eur šio so-
vietinio pastato atnaujinimui? 

Politiniai debatai neturėjo 
nė menkiausio šanso laimėti 
prieš rajono savaitės vini-
mi buvusį ralį. Net didžiausi 
niurzgos turėjo kuo pasi-
džiaugti: finišo nepasiekė net 
36 ekipažai. Nors praėjo jau 
savaitė, tačiau ir dabar feis-
buke tebesidalinama įspū-
dingiausiais avarijų vaizdais. 
Ralio organizatoriams derė-
tų pagalvoti apie kokią nors 
specialią nominaciją, pavyz-
džiui, „Laimės kūdikis“. Šis 
prizas šiemet, be abejonės, 
turėjo atitekti Mariaus Žiuke-
lio ekipažui: jų automobilio 
priekinį stiklą jau pirmąją ra-
lio dieną persmeigė didžiulis 
mietas. Laimė, sportininkai 
atsipirko mėlyne.

O štai rajono valdžiai teko 
gerokai pažagsėti: ir už laiku 
nepaskelbtą žinią apie už-
darytas miesto gatves, ir už 

„nykštukų namelių“ trūkumą, 
tiksliau, visišką nebuvimą 
miesto ruože.

Ką jau čia apie būdeles, 
jei net mūsų meras ralio metu 
buvo kažkoks... ne toks. Būtų 
galima įtarti, kad per karanti-
ną svorio priaugo ir per tary-
bos posėdį opozicija šukuo-
seną pakoregavo. Na bet vis 
tiek kažkoks jau labai į save 
nepanašus...

O Lašų duonai nepakanka 
būti vien tik ralio rėmėja. Ji 
nori būti jo dalyve. Todėl į 
damų ralį šiemet deleguoja 
net du ekipažus. Tikėkimės, 
kad damos startuos sėkmin-
gai ir laimės kokį prizą. 
Juolab, kad abiejų komandų 
dalyvės jau sukaupė nemažą 
patirtį. 

Štai kamajiškiai niekaip 
neapsisprendžia: ar jų mieste-
lio centre esantys statiniai yra 
„viešos pagarbos vertybės“, ar 
labiau tinka siaubo filmų sce-
noms. Jei simfoniniam orkes-
trui gamtos sukurta duobė prie 
scenos gali būti kiek mažoka, 
tai kino scenoms apie apoka-
lipsę – kuo puikiausiai tiks.

Ir siužetas apokalipsės is-
torijai jau yra – matematikos 
egzamino neišlaikė trečdalis 
šalies abiturientų. Kaip dan-
guje, taip ir ant žemės: rajone 
šis skaičius netgi didesnis: 
36 proc. O ir išlaikiusiųjų 
vidurkis – vos 20 balų šim-
tabalėje skalėje. Nebemoka 
rokiškėnai skaičiuoti... Ir pro-
gramuoti ne ką geriau sekasi. 

Rokiškėnų surinktų balų vi-
durkis tik nepilni 37...

O miesto gatvėse gyve-
nimas slenka įprastu ritmu. 
Rokiškėnai vairuotojai ne 
ketvirtadienį vadina mažąja, 
o šeštadienį – didžiąja ka-
mikadzių diena. Mat turgaus 
dienomis į miesto gatves iš-
lenda „kurmiai“, nematantys 
nei ženklų, nei horizontaliojo 
ženklinimo linijų. Vairuojan-
tys pagal geležinę taisyklę:  
„mano kelias tiesiai, vadinasi, 
pagrindinis“...  Tačiau ir kito-
mis savaitės dienomis nede-
rėtų atsipalaiduoti nei pėstie-
siems, nei vairuotojams. Mat 
kai kas įsigudrina sankryžą 
pravažiuoti degant draudžia-
mam šviesoforo signalui. Ir 
dar „apžergęs“ ištisinę. 

Policija greitai rado pažei-
dėją. 82 metų senolį. Klausi-
mas, kaip šviesoforo spalvų 
neskiriantis žmogus apskri-
tai galėjo gauti medicininės 
komisijos verdiktą „vairuoti 
gali“, lieka atviras...

Ir kitų linksmybių kaimuo-
se ir miesteliuose netrūksta. 
Vieni miesto centre savo pei-
lių kolekcijos geriausią eg-
zempliorių demonstruoja. 

Kiti nė tiek nesivargina: 
savo tiesą įrodinėja kumš-
čiais. Kad jau garantuotai 
oponentą „išjungtų“, dar ir 
damą į pagalbą pasikviečia.

Jei žeme vaikščioti ir važi-
nėti reikia atsargiai, tai dan-
gaus keliuose rokiškėnai tikri 
asai. „Pugos“ parasparninin-

kai varžybose Alytuje susiš-
lavė ir sidabro, ir bronzos 
medalius. Su pergale derėtų 
pasveikinti Saulių Rudoką ir 
Konstantiną Aleinikovą. 

Padangių skrajūnams ne-
nusileidžia ir sporto karalie-
nės – lengvosios atletikos – 
talentai. Baltijos šalių mače 
disko metikės Sonata Rudytė 
ir Paulina Stuglytė pelnė auk-
so medalius. O ir kiti rokiš-
kėnai: rutulio stūmikai, kūjo 
metikai, trišuolininkai, nors 
medalių ir nepelnė, Lietuvos 
komandai atnešė daug įskaiti-
nių taškų. Beje, šioms varžy-
boms rajono treneriai Riman-
tas Šinkūnas ir Valentinas 
Čereška parengė net dešimt 
sportininkų. 

Džiugūs pokyčiai Rokiškio 
centre: apie gražiausias krašto 
vietas miesto svečiams pasa-
kos modernūs informaciniai 
stendai. Norintieji pakeliauti, 
informaciją ras net naktį – 
stendai švies tamsoje.

O nukeliauti galima... kad 
ir į Bradesius. Ten laukia at-
naujinta poilsiavietė. Permai-
nų vėjai jai palankūs. Tiesa, 
šiemet ji rajono turizmo poli-
tikos kuratoriams teikia dau-
giau išlaidų nei pelno: ir tin-
kinio aikštelę teko tvarkyti, ir 
į kamuolius, šašlykinę su ieš-
mais, netgi vystumo staliuką 
teko investuoti. Bet, ilgainiui, 
tikimasi, investicijos į stovy-
klavietės gerbūvį atsipirks. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Pažeidėjui surašytas protokolas

Rugpjūčio 4 d. Rokiškio Sirenai pasidalinus vaizdo įrašu, kuriame vairuotojas pažeidė kelių eismo taisykles, Rokiškio 
policijos pareigūnai operatyviai sureagavo ir surado pažeidėją. 

Automobilio vairuotojui (gim. 1938 m.) surašytas LR ANK protokolas dėl kelių eimo taisyklių pažeidimų.
„Rokiškio Sirenos“ inform.

Dovana Kamajų 
mažiesiems

Šie metai dėl įvairiausių priežasčių daugeliui iš mūsų 
yra kitokie: visuomenei - dėl pandemijos, duokiškėnams 
– dėl asfaltuojamo kelio į jų miestelį, kamajiškiams – dėl 
galimybės leisti vaikus į ikimokyklinio ugdymo įstaigą 
vasaros metu...

Kadangi ikimokyklinukų lauko žaidimų aikštelė vis dar 
išmontuota, grįžo ilgokai kirbėjusi idėja - įrengti vaikams 
aktyvaus judėjimo kalnelį.

Sumanymą įgyvendinti padėjo Lietuvos kelių statybos 
įmonė UAB „Fegda“, vykdanti paruošimo asfaltavimui ke-
lio į Duokiškio miestelį darbus. Formuojant pakelės griovius 
į ugdymo įstaigos kiemą buvo atgabentos trys sunkiasvorės 
mašinos žemių. Ekskavatorininkas – mašinistas Saulius 
Narbutas iš supiltos žemių krūvos suformavo kalnelį. Kalne-
lis nedidelis, bet ir vaikai juk maži. Užbėgti, nubėgti, užlipti, 
nučiuožti, o gal nuriedėti,- manau, kad minčių ir idėjų, ką 
smagaus ir prasmingo ant jo galima nuveikti, tikrai netrūks.

Ačiū UAB „Fegda“ statybos vadovui Gedeminui Bačė-
nui, vairuotojams, ekskavatorininkui Sauliui Narbutui, se-
niūnijos darbuotojams už geranorišką bendravimą ir bendra-
darbiavimą.

Mūsų bendrystės rezultatas – vaikams dovanotas akty-
vaus judėjimo kalnelis!

Kamajų seniūnė Lina ZOLUBIENĖ

Audi automobilyje – 
galimai narkotinės medžiagos

Rugpjūčio 6 d.,  21.20 val. Rokiškyje, Jaunystės g., pati-
krinimui sustabdytas automobilis „AUDI A6 AVANT“ kurį 
vairavo, neturėdamas teisės vairuoti vyras (gim. 1989 m.).  
Patikrinus automobilį, rastas plastikinis maišelis, kuriame 
įtariam, augalinės kilmės narkotinės medžiagos.

Panevėžio vyriausiojo policijos komisariato inform.

Automobilyje užsitrenkė 
mažametis

Rugpjūčio 7 d., 17:36 val. gautas pranešimas, kad nuo-
savo namo kieme esančiame automobilyje užsitrenkė ma-
žametis vaikas.

Atvykę gaisrininkai per langą pateko į namą ir įleido sa-
vininkę, kad pasiimtų atsarginius automobilio raktelius. Auto-
mobilis atrakintas, vaikas nenukentėjo.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento 
Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inform. 
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Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje – 
„Pagiriamasis žodis kalbai" 
konkurso nugalėtojų ir dalyvių apdovanojimai

Rokiškio rajono savi-
valdybės Juozo Keliuočio 
viešojoje bibliotekoje vyko 
konkurso „Pagiriama-
sis žodis kalbai“ rezulta-
tų paskelbimas. Renginys, 
skirtas lietuvių poezijos 
pradininko Antano Straz-
do 260-osioms gimimo me-
tinėms, sukvietė konkurso 
laimėtojus, dalyvius ir lite-
ratūros mėgėjus jaukiai po-
ezijos popietei.

Renginys prasidėjo nuotai-
kinga Kriaunų krašto žmonių 
paruošta Antano Strazdo eilių 

kompozicija „Reiškiu, gie-
du, linksminu“ (rež. Audronė 
Telšinskienė). Vėliau vienas 
po kito buvo pristatyti kon-
kurso laimėtojai ir dalyviai, 
gyvai skaitę savo pačių kon-
kursinę kūrybą.

Konkurso kriterijai buvo 
paprasti: sukurti tekstą, skir-
tą lietuvių kalbai ir jame pa-
naudoti Antano Strazdo eilių 
citatas, motyvus ar interpre-
taciją.

Pirmąją vietą iš penkioli-
kos rajono dalyvių pergalin-
gai užėmė buvęs Kamajų šv. 
Kazimiero parapijos klebo-

nas (dabar – Leliūnų parapi-
jos klebonas) Andrius Šukys, 
antroji vieta atiteko Audronei 
Telšinskienei, o trečioji – Jo-
lantai Augulienei.

Nugalėtojai buvo apdo-
vanoti diplomais, gėlėmis ir 
dailininkės Astos Keraitienės 
kurtais dirbiniais.

Rokiškio Juozo Keliuočio 
biblioteka maloniai kviečia 
visus dalyvauti artėjančiuose 
bibliotekos renginiuose – po-
eto Pauliaus Širvio metinių 
minėjime, atvirose tapybos 
parodose bei kituose.

Evelina JASIULIONYTĖ

Juodupėje užaugo rekordinio 
aukščio pluoštinė kanapė

Dalinamės skaitytojos atsiųsta nuotrauka - Juodupėje 
užaugo rekordinio dydžio pluoštinė kanapė. Jos aukštis - 
net 377 cm, kai įprastai pluošinės kanapės užauga nuo 50 
iki 180 cm aukščio.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Degė beveik 0,5 hektaro ražienų
Rugpjūčio 6 d., 18:01 gautas pranešimas, kad Panemunio 

kaime (Pandėlio sen.) dega ražiena. Atvykus gaisrininkams 
jau degė apie 0,5 ha ražienų. Savininkas kol kas nenustatytas.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento 
Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inform. 

Motorizuotų parasparnių varžybų 
prizininkai – entuziastai iš Rokiškio

Rugpjūčio 2 dieną į Aly-
tuje vykusias ASA taurės 
varžybas, jau tryliktą kar-
tą rinkosi motorizuotų pa-
rasparnių entuziastai. Šiais 
metais varžybose dalyvavo 
pilotai iš „Puga“, „Orlė-
kio", „Sky Virus", „Vilniaus 
eskadrilės" bei „Penktojo 
vandenyno" motorizuotų 
parasparnių klubų.

Rokiškio skraidymo aso-
ciacijai „Puga“ atstovavo 
du pilotai – septintus metus 
parasparniu skraidantis Sau-
lius Rudokas ir pirmus metus 
sportuojantis Konstantinas 
Aleinikovas. Varžybų daly-
vių gausu nebuvo – norinčių 
dalyvauti gretas praretino 

Prizininkai  rokiškėnai S. Rudokas ir K. Aleinikovas.                                                              Asmeninio archyvo nuotr.

siaučiantis virusas.
Universalių varžybų metu 

dalyviams teko įveikti net 10 
rungčių. Vertinant rezultatus 
buvo atsižvelgiama į greitį, 
navigaciją, tikslumą.

Abu šiose varžybose da-
lyvavę rokiškiečiai iškovojo 
prizines vietas ir namo grįžo 
su medaliais. Susumavus vi-
sus taškus Saulius Rudokas 
iškovojo antrą vietą, Kons-
tantinas Aleinikovas – trečią.

Kaip sakė varžybose Sau-
lius Rudokas, padarytos ke-
lios klaidos lėmė, kad pirmą-
ją vietą teko užleisti varžovui 
iš klubo „Penktasis vande-
nynas“ - Tomui Raibikiui. 
Įsitvirtinti lyderio pozicijoje 
T. Raibikiui padėjo tikslesnis 

„Lėktuvnešio“ rungties iš-
pildymas. S. Rudokas nepra-
lenkiamas buvo „Slalomo“ 
rungtyje.

Jau nuo pirmų skraidymo 
metų varžybose dalyvau-
jantis S. Rudokas džiaugėsi 
savo kolegos K. Aleiniko-
vo pergale. „Konstantinas 
skraido pirmus metus, yra 
mano mokinys. Šiose varžy-
bose norėjo išbandyti savo 
jėgas ir iš karto prizinė vie-
ta. Mano vertinimu, tai labai 
geras rezultatas“- sakė S. 
Rudokas.

Rugsėjo 5-6 dienomis 
planuojama organizuoti Lie-
tuvos motorizuotų paraspar-
nių varžybas Rokiškyje.

Enrika PAVILONIENĖ

Jau sutvarkė audros „Laura“ nusiaubtus miškus:
didžiausi nuostoliai Rokiškio regioniniame padalinyje

Kovo viduryje praūžusios 
audros „Laura“ ir po jos se-
kusių ypač vėjuotų orų pada-
riniai Lietuvos miškams pa-
darė didžiulės žalos. Lietuvos 
miškai neteko apytiksliai 90 
futbolo stadionų dydžio miš-
ko masyvų. Sunaikinti ne tik 
seni, bet ir pusamžiai, dauge-
lį metų augti galėję medynai, 
skelbia Valstybinių miškų 
urėdija.

Iš viso po audros suskai-
čiuota daugiau kaip 205 tūkst. 
kubinių metrų išverstų, išlau-
žytų medynų kiek didesniame 
nei 2,5 tūkst. ha miško plote. 
Tai beveik tiek pat, kiek sudaro 
bendras Kauno ir Šiaulių mies-
tų plotas.

Daugiausia vėjalaužų ir vė-
javartų medienos apskaičiuota 
Rokiškio regioniniame padali-
nyje – 21,7 tūkst. m3. Taip pat 
daug pažeistų medynų buvo 
Telšių (17,7 tūkst. m3), Kretin-
gos (17,7 tūkst. m3) ir Taura-
gės (17 tūkst. m3) regioniniuo-
se padaliniuose.

Miškininkai audros nu-
niokotus miškus sutvarkė itin 
greitai, nors darbus apsunkino 
tai, jog daugiausia vėjavartų ir 
vėjalaužų buvo ypač sunkiai 
prieinamose, drėgnesnėse vie-
tose.

Suplanuotiems tvarkymo 

darbams įtakos turėjo ir prasi-
dėjusi koronaviruso pandemi-
ja, tačiau laikantis saugumo 
priemonių ir sklandžiai orga-
nizuojant veiklą, miškininkai 
audros padarinių likvidavimą 
įvykdė sėkmingai. Pirmiausia 
imtasi atlaisvinti medžiais už-
verstus kelius, vėliau tvarkyti 
išversti ir išlaužyti medynai.

Miškininkai dalį miško 
sodinimo darbų pradės jau šį 
rudenį, o pavasarį tikimasi me-
dynų atkūrimą pabaigti.

Iš vėjalaužų ir vėjavartų 
medienos gaminami standartus 
atitinkantys, tačiau kiek pras-
tesnės kokybės medienos sor-
timentai, kurie yra parduodami 
pagal Žaliavinės medienos ir 
(ar) miško kirtimo liekanų pir-
kimo-pardavimo sutartis.

Labiausiai Lietuvoje nuken-
tėjo medžiai su paviršine šaknų 
sistema – tai yra eglės, taip pat 
medžiai su tankia ir masyvia 
laja. Daugiausia medžių iš-
versta drėgnesnėse vietose, 
šalia proskynų, elektros linijų. 
Uraganiniam vėjui medžius 
išversti lengviau ir tuomet, kai 
nėra įšalo, dirvožemis minkš-
tas. Jeigu medžiai Lietuvoje 
jau būtų sulapoję – audros 
nuostoliai būtų dar didesni.

Primename, 1993 m. sau-
sio 12 d. vėtra išvertė apie 700 
tūkst. m³ medienos. Vėjavartos 
likviduotos pačių miškų urėdi-
jų jėgomis. Būtent po šių vėja-
vartų kilo masinė žievėgraužio 
tipografo invazija.

2005 m. sausio 8–9 d. ura-
ganas „Ervinas“ išvertė apie 

600 tūkst. m³ medienos (tai 
sudarė apie 12 proc. metinių 
kirtimo apimčių). Nukentėjo 
Žemaitijos miškų urėdijos, iš 
jų labiausiai Mažeikių, Joniš-
kio, Telšių, Kuršėnų, Šiaulių 
miškų urėdijos. Švedijoje ura-
ganas nuniokojo 75 mln. m.³ 
(90 proc. metinių kirtimo ap-
imčių), Latvijoje 7,4 mln. ku-
binių metrų. (60 proc. metinių 
kirtimo apimčių), stipriai nu-
niokojo Vokietijos ir Austrijos 
šalių miškus. Tada miškų urė-
dijos susidūrė su darbo jėgos 
trūkumu, nes daugelis kirtėjų 
išvyko į Skandinavijos šalis li-
kviduoti audros padarinių. Ne-
paisant to, uragano padariniai 
buvo likviduoti.

2010 m. rugpjūčio 8–9 
d. škvalas išlaužė ir išvertė 
apie 900 tūkst. m³. Labiausia 
nukentėjo pietryčių ir pietų 
Lietuvos miškų urėdijos (Du-
bravos, Valkininkų, Prienų, 
Varėnos, Kauno, Trakų). Sie-
kiant išvengti medienos koky-
bės praradimo ir užkertant ke-
lią medienos kenkėjų plitimui, 
labiausiai nukentėjusių nuo 
audros miškų urėdijų miškuo-
se buvo pasitelkti papildomi 
medienos ruošos rangos darbų 
pajėgumai bei kitų miškų urė-
dijų pagalba. Padariniai buvo 
likviduoti per 6 mėnesius.

Lrytas.lt inform.



Nepriklausomas rajono laikraštis

4 psl. 2020-08-11

Pirmoji staigmena: auklėtojo Egidijaus Kundroto muzikinis sveikinimas. 

Akimirka, prieš pakylant į dangų balionėliams, simbolizuojantiems jaunųjų rokiškėnų viltis ir svajones.                                            L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Šimtukus pelniusiems gimnazistams – rajono mero Ramūno Godeliausko 
dovanos.

Brandos atestatas – daugkartiniam Lietuvos, Europos bei Pasaulio jėgos 
trikovės čempionatų prizininkui Nojui Konstantinui Čypui. 

Jaunimą palaimino Rokiškio dekanato dekanas Eimantas Novikas. 

Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos abiturientams egzaminais išbandymai nesibaigė

Karštą rugpjūčio 7-osios popietę Rokiškio krašto muziejaus kiemas buvo pilnas jaunimo, besidžiaugiančio 
daugiau ar mažiau sėkmingai įveiktu pirmuoju išbandymu: brandos egzaminais. Išlydėti jų į savarankišką, 
naujomis patirtimis ir galimybėmis viliojantį gyvenimo etapą rinkosi šeimos, draugai, mokytojai. 

Ši jaunystės ir grožio šventė jaunimui tapo ir išbandymu: ryškiai žydras pavakario dangus simbolizavo ne 
tik ateitį be debesėlių, bet ir plieskė negailestinga kaitra. Ji koregavo ir šventinį scenarijų: vos gavę brandos 
atestatus, abiturientai skubėjo ieškoti šešėlio. 

Išbandymų metai
Šiemet Juozo Tumo-Vaiž-

ganto gimnazijos Senųjų 
rūmų padalinys išleido 96-
ąją, o „Romuvos“ padalinys 
– 48-ąją abiturientų laidą.

Šie metai abiturientams 
buvo ištisas išbandymas: 
nuo nuotolinio ugdymo, ne-
aiškumų dėl egzaminų datų, 
ką jau kalbėti apie daugelio 
svajones sulaužiusį matema-
tikos valstybinį egzaminą. Ir 
išleistuvės gerokai vėluoja: 
ankstesniais metais jos vyk-
davo liepos viduryje. Rokiš-
kio rajono gimnazijos sukosi 
sparčiai: jos kaip įmanoma 
greičiau pasirūpino brandos 
atestatais: kai kuriose šalies 
mokyklose išleistuvių šven-
tės dar tik bus rengiamos at-
einantį penktadienį.

Kaip džiaugėsi Juozo Tu-
mo-Vaižganto gimnazijos di-

rektorė Diana Guzienė, bran-
dos atestatus gavo visi 148 
mokyklos dvyliktokai. Tiesa, 
pateiktos dar 8 apeliacijos. 

Netgi brandos atestatų tei-
kimo ceremonija dėl korona 
viruso grėsmės šiemet kito-
kia. Kaip užsiminė abituri-
entams palaiminimą suteikti 
atvykęs Rokiškio dekanato 
dekanas, Rokiškio šv. apašta-
lo evangelisto Mato parapijos 
klebonas Eimantas Novikas, 
pernai abiturientai negalėjo 
į bažnyčią ateiti dėl remonto 
darbų (dėl archeologinių ka-
sinėjimų ir šildomų grindų 
rengimo), o šiemet – dėl ko-
rona grėsmės. 

Tad abiturientai prie šven-
tovės rinkosi tik iškilmingos 
eisenos pradžiai. 

Kitas iškalbingas niuan-
sas: gimnazijos direktorė ir 
jos pavaduotojos prieš pat ce-

remoniją užsimovė pirštines. 
Ne mažesni išbandymai 

laukė ir abiturientų: jie, pa-
garbos dėlei, kaip ir kas-
met, buvo išrikiuoti dėmesio 
centre. O tuo pačiu ir saulės 
atokaitoje. O ši plieskė taip 
kaitriai, kad ne visi galėjo iš-
tverti. Šventės svečiais tapo ir 
greitosios pagalbos medikai, 
kurie teikė pagalbą nukentė-
jusiems nuo kaitros mokslei-
viams. 

 
Džiugūs akcentai
Šiemet Juozo Tumo-Vaiž-

ganto gimnazijos moksleivių 
žinios brandos egzaminų sesi-
joje buvo įvertintos septyniais 
šimtukais. Garsiai skelbti jų 
savininkus, kaip užsiminė di-
rektorė, be pačių moksleivių 
leidimo, dėl asmens duomenų 
apsaugos negalima. Tačiau 
čia pat gavo visų leidimus. 

Taigi, du šimtukus – lietuvių 
kalbos ir literatūros bei anglų 
kalbos gavo Greta Minke-
vičiūtė. Ją gimtosios kalbos 
egzaminui parengė mokyto-
ja Jolanta Dirsienė, o anglų 
kalbos – Irena Laužadienė. 
Anglų kalbos šimtukus gavo 
ir kiti šios mokytojos ugdyti 
gimnazistai: Titas Gabrielius 
Makšimas, Liudvika Blaževi-
čiūtė, Marius Šedys, Egidijus 
Vilčiauskas, Jokūbas Vigelis. 

Tradiciškai paaiškėjo ir le-
gendinio gimnazijos mokyto-
jo Juozo Janulionio premijos, 
teikiamos už aukščiausius 
pasiekimus Senųjų rūmų pa-
dalinio moksleiviams, laurea-
tai: pirmojo laipsnio premija 
pagerbta Sigita Gavorskytė, 
o antrojo – Nedas Spundze-
vičius, kaip geriausias Senųjų 
rūmų padalinio matematikas.

„Romuvos“ padalinio ge-

riausiai humanitarei skirta 
Alės Rūtos premija atiteko 
G. Minkevičiūtei. Už pasie-
kimus krepšinio aikštelė-
je pagerbtas buvo ir Nedas 
Valečka. Taip pat už aukštus 
pasiekimus olimpiadose pa-
gerbti Bernardas Gediminas 
Jencius, Justina Kukelkaitė. 
Nepamiršti ir aktyviausi, vi-
suomeniškiausi gimnazijos 
moksleiviai. 

Padėkota ir abiturientus 
per gyvenimą lydėjusiems 
klasių auklėtojams: Laimai 
Karkaitei, Rūtai Stalionienei, 
Egidijui Kundrotui, Loretai 
Rimšienei, Indrai Kazulėnie-
nei, Ritai Šarkauskienei. 

Šventinę popietę vedė abi-
turientų tėvai: Vaiva Baltrū-
naitė-Kirstukienė ir Kęstutis 
Matelis.

Rūpesčius į šalį
Kol jaunimas laukė bran-

dos atestatų, jų artimieji jau 
dėliojo artimiausius planus. 
Jau dabar vyksta stojimas į 
aukštąsias mokyklas. 

Štai Juozo Tumo-Vaižgan-
to gimnazijos Senųjų rūmų 

prezidentės Miglės Jakun-
tavičiūtės mama džiaugėsi, 
kad  dukra sėkmingai išlaikė 
egzaminus ir sieks savo sva-
jonės – studijuoti kūrybines 
industrijas.

Kita mama užsiminė, kad 
ir jos dukrai pavyks įgyven-
dinti svajonę – mokytis mais-
to dekoravimo paslapčių. 

Ne visų tėvelių nuotaikos 
buvo tokios džiugios: kai 
kuriems vaikams kelią link 
svajonių profesijos užkirto 
nelemtasis matematikos eg-
zaminas: be jo negalės pre-
tenduoti į valstybės finan-
suojamas vietas. „Žinoma, 
svajonę metams galima atidė-
ti ir egzaminą perlaikyti kitą-
met. Tik kas iš to: bus gaiš-
tamas laikas, pasimirš žinios, 
todėl teks samdyti korepetito-
rių. Tiek, kiek jam išleistume, 
tiesiog galvojame investuoti 
į vaiko studijas ir tikėsimės, 
kad jam pavyks pereiti į vals-
tybės finansuojamą vietą“, – 
apie ateitį kalbėjo abituriento 
mama. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Konferencijoje – dėmesys socialiniam verslui.  Iš kairės: Rokiškio rajono 
vietos veiklos grupės vadovė Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė bei jos 
talkininkė Milda Ulevičienė kartu su „Verslios Lietuvos“ atstove Aušra 
Pulauskaite kvietė diskutuoti apie tokio verslo perspektyvas.

Pasakiško grožio Giedros Julijos Tutkutės atliekami kūriniai arfai žavėjo 
susirinkusiuosius. 

Edukacija – piešimas ant lentelių.

Tvarka šventėje rūpinosi jaunieji Juodupės šauliai. L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Katalėjos šeimyna iš Lukštų mugėn atvežė unikalius rankų darbo puodelius. 
Jų autorė – Žemyna Puljanauskaitė. Jaunoji kūrėja priima užsakymus 
įvairioms proginėms dovanoms. 

Žurnalistė, fotografė Elena Tervidytė užsiminė, kad jos nuotraukose juodupėnai atpažins ir savojo krašto vaizdus...

Juodupėje bendruomenių korį lipdė gausios visuomenininkų pajėgos
Juodupės – Lietuvos mažosios kultūros sostinės renginius vis temdo korona viruso šmėkla. Tai svarbiausia priežastis, dėl ko nepavyksta šio miestelio rajono ir šalies 

visuomenei pristatyti su trenksmu. Tačiau juodupėnai nepaiso nepalankių aplinkybių ir savo kraštą garsina kaip įmanydami. Ir įdomiomis konferencijomis, ir sma-
giomis šventėmis. Dar vienas išskirtinis Juodupės bruožas yra tai, kad čia nepamirštami tie, kurie kūrybinį kelią pradėjo aplinkiniuose miesteliuose ir kaimuose. Dar 
vienas pagiriamasis žodis juodupėnams: čia talentais džiaugiamasi „čia ir dabar“, anksti pajuntant kūrybinį potencialą, o ne laukiant, kol jis bus patvirtintas šūsnimis 
diplomų ir prizų. Todėl Juodupė gali džiaugtis unikalia proga: auginti ir augti kartu su savo talentais.

Konferencija – apie 
socialinį verslą bei 
turizmo mitologiją
Juodupės – mažosios Lie-

tuvos kultūros sostinės viena 
užduočių – telkti bendruome-
nes, kviesti jas įgyti patirties, 
žinių. Todėl Rokiškio rajono 
vietos veiklos grupė pakvietė 
susipažinti su naujausiomis 
veiklos gairėmis. Viena popu-
liarėjančių naujovių – sociali-
nis verslas. 

Jo perspektyvas, galimybes 
ir kylančius iššūkius pristatė 
„Versli Lietuva“ atstovė, besi-
rūpinanti socialinio verslo ak-
tualijomis – Aušra Pulauskai-
tė.

Laikas domėtis šiuo verslu 
dabar ypač palankus: Pane-
vėžio apskirtis, kaip ir Klai-
pėdos, pasirinkta pilotiniams 
projektams. 

Kol kas dar rajono ben-
druomenėms klausimų apie 
tokį verslą daug nekyla: reikia 
įdėmiau susipažinti su jo gali-
mybėmis. 

Vasara ir korona grėsmės 
antroji banga taip pat įneša 
savų korekcijų: ne visų rajono 
bendruomenių atstovai galė-
jo dalyvauti konferencijoje. 
Puikia išeitimi tiems, kas ne-
galėjo atvykti, tapo „Rokiškio 
Sirenos“ vaizdo transliacija: 
R. Stankevičiūtė-Vilimienė 
pasidžiaugė, kad ją stebi ne-
mažai bendruomenių žmonių, 
perdavė jų sveikinimus. 

Dėmesio vertas yra Ingri-
dos Kujelės pranešimas apie 
Rokiškio rajono turizmo po-
litiką. Ji ne tik specialiomis 
kompiuterinėmis programo-
mis atliko dokumentų, regla-
mentuojančių šią sritį rajone, 
analizę ir pristatė rezultatus. 
Taip pat ir kelių interviu su 
šios srities specialistais išva-
das. O jos, švelniai tariant, 
neguodžia. 

Turizmą Rokiškio politikai 
ir verslas laiko svarbia ekono-
mikos dalimi. Manoma, kad 
mūsų dvarai, parkai, puiki 
gamta gali privilioti daugybę 
savo šalies ir užsienio keliau-
tojų. 

Tačiau, pasak I. Kuje-
lės, turizmo politika rajone 
kryptingai nėra formuojama. 
Klaidingai manoma, kad ji ir 
pati pasuks tąja kryptimi, ku-
ria „reikia“. O kur „reikia“, 
nežino niekas. Todėl rajono 
pastangas vystyti turizmą ji 
pavaizdavo piešinėliu, ilius-
truojančiu pasakėčią apie tai, 
kaip lydeka, vėžys ir gulbė 
tempė vežimą. 

Jei kai kurie kaimyniniai 
rajonai jungiasi į turizmo klas-
terius, tai Rokiškis simpatijas 
bando užkariauti vienas pats. 

Su visomis iš to išplaukian-
čiomis pasekmėmis. Turizmo 
politikoje neskiriami terminai 
„perimti patirtį“ ir „kopijuo-
ti“: baiminantis antrojo, nesi-
naudojama pirmuoju. Kitaip 
sakant, bandoma išrasti dvira-
tį, užuot pasinaudojus kaimy-
nų patirtimi. 

Kita didelė problema: ma-
noma, kad rajono lankytini 
objektai yra patrauklūs savai-
me, neįdedant pastangų. Taip 
neišnaudojamas, pavyzdžiui, 
gamtos turizmo potencialas. 

Taip pat į turizmo objektus 
ir infrastruktūrą reikia inves-
tuoti. Tarkime, turistai apsi-

stojo Bradesiuose. Kaip iš jų 
nuvažiuoti į Rokiškį, jei nuo-
latos dirba tik vienas taksi, o 
kiti važinėja tik darbo dieno-
mis ir darbo valandomis?

Ir tokių įžvalgų I. Kujelė 
rado daug. 

Trečiasis konferencijos 
pranešimas buvo linų augin-
tojo Bronislavo Liubomiro 
Vošterio. Jis pasakojo apie tai, 
kiek daug naudos gyvūnams 
bei žmonėms gali atnešti linų 
sėmenys bei jų aliejus. Pa-
sakojimą jis grindė įvairiais 
tyrimais, mokslininkų išvado-
mis. Jis pristatė ir savo išleistą 
knygelę. 

Įspūdingas koncertas
Juodupėnai vėl turėjo pro-

gą pasiklausyti kraštietės ke-
turiolikmetės Giedros Julijos 
Tutkutės koncerto. Jaunoji ar-
fos virtuozė – Vilniaus Kons-
tantino Mikalojaus Čiurlionio 
menų gimnazijos auklėtinė. 
Mergina pelnė gausybę tarp-
tautinių konkursų apdovano-
jimų.

Jos kūrybinį kelią juodupė-
nai ir rokiškėnai seka ilgokai. 
Mergaitė savo senelių krašto – 
Didsodės – ir Juodupės žmo-
nėms pradėjo kocertuoti visai 
mažytė. Jos talento gerbėjai 
prisimena, kaip ji dar kokių 
septynerių meistriškai valdė 
gerokai už ją pačią didesnį 
instrumentą. 

Dabar gi arfos 47 stygos 
kibirkščiuote kibirkščiavo 
emocijomis, spalvomis, ža-
vėjo jaunosios menininkės 
virtuoziškumas. Skambėjo ir 
specialiai arfai, ir J. S. Bacho 
klavesinui skirtas kūrinys. 

Puikiai prie šio spalvingo 
ir emocingo pasakojimo tiko 
ir kita įspūdinga, spalvinga, 
ryški ir įsimintina asmenybė 
– Elena Tervidytė. Žurnalis-
tė, fotografė, keliautoja. Jos, 
savo kūrybinį kelią pradėju-
sios Juodupės vidurinėje mo-
kykloje, iki išnaktų sėdėjusios 
mažame kambarėlyje prie 
juostų ir negatyvų, talentas iš-
siskleidė ir Lietuvoje, ir toli už 
jos ribų. 

Menininkė atvirai kalbėjo 

apie ją formavusią aplinką. 
Vaikystės kaimo žmones ir 
peizažus, kurie įkvėpė kū-
rinius, kurie pelnė daugybę 
prizų.

Aktyvią veiklą, kai magė-
jo spėti visur: ir mokytis, ir 
sportuoti, ir dirbti. Toje pačio-
je savo mokykloje sekretore. 
Ir apie tai, kas šiandieniniam 
žmogui sunkiai suvokiama: 
apie tai, kad porinėmis die-
nomis miegodavo keturias, o 
neporinėmis – penkias valan-
das. Apie tai, kaip vežė moky-
tojų algas iš Rokiškio dvira-
čiu, užantyje.

Drąsa – toji savybė, kuria 
menininkė kibirkščiuoja ir ke-
lionėse. Ji neslepia: mėgsta ke-
liauti viena. Nes dėl savo drą-
sos ir žingeidumo, kitiems ji 
nepatogi keliautoja. Tokia, kuri 
įveikia ir uždarytą kelią dyku-
moje, ir kalnų serpantinus. Ta, 
su kuria dulkėta ir pavargusia, 
fotografuojasi kostiumuoti ja-
ponų turistai, kurie neslepia, 
kad norėjo įsamžinti su „pami-
šusia moterimi iš Lietuvos“.

Drąsa, ribinės patirtys, eru-
dicija ir pasakotojos talentas 
matyti ne tik iš fotografijų, bet 
ir gyvai bendraujant su publika. 

O parodos pristatymu ir 
koncertu, kaip jau įprasta Juo-
dupės – mažosios kultūros 
sostinės renginiuose, rūpinosi 
nepailstanti Onuškio bendruo-
menės vadovė Elena Blažienė, 
sceną papuošusi savo dieviško 
grožio kardeliais.

Mugė – 
be kiniškų niekučių
O už Juodupės kultūros 

centro sienų tuo tarpu šurmu-
liavo smagi mugė. Su įdomiais 
rankdarbiais, koncertu, eduka-
cijomis, gardžia koše, čia pat 
kepamu garsiuoju Laimutės 
Sadauskienės šakočiu. Kurio 
kepimo paslapčių jau mokėsi 
du prezidentai. O Laura Vi-
duolytė-Pupelienė užsiėmė 
bendruomenių korio kūryba.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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AUGALAI

• Vasarinius kviečius.  Maišas 
50 kg - 7 Eur. Tel. 8 622 89 592. 
Rokiškis
• Pašarinius kviečius, 500 kg - 50 
Eur. Tel. 8 614 69 505.  
Rokiškis
• Žieminę, švedišką kvietrugių 
sėklą  Sequenz. Nereikli 
nederlingoms, rūgščioms dirvoms. 
Kur neauga kviečiai, ši veislė 
puikiai tinka. Puikiai žiemoja, 
neaukštaūgė, atspari ligoms 
ir išgulimui, pasižymi dideliu 
derlingumu. Tel. 8 699 41 881. 
Rokiškis

BALDAI

• Žurnalinį staliuką ir valgomojo 
stalą. Tel. 8 688 88 401.  
Rokiškis
• Naudotą 2 durų spintą (aukštis 1,8 
m, plotis 1,1 m, gylis 0,58 m) 20 
Eur. Ir 3 durų spintą (aukštis 1,8 m, 
plotis 1,66 m, gylis 0,58 m) 30 Eur. 
Obeliai. Tel. 8 686 87 492. 
• Mažai naudotą TV staliuką. 
1,82x0,51x0,47 m. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 624 93 250. Rokiškis
• Darbo stalą, pagamintą pagal 
užsakymą. Plokštė tvirta. Ilgis apie 
145 cm. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 684 70 173. Rokiškis
• Lono firmos čiužinį. 90x200 cm, 
dviejų pusių, viena minkšta, kita 
kieta. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 626 46 983. Rokiškis
• Dormeo čiužinį.  
Tel. 8 626 46 983. Rokiškis
• Geros būklės sofą, neišgulėta, yra 
dėžė patalynei. Taip pat senovinę 
kraičio skrynią kuporą, skrynią. 
Tel. 8 611 05 828. Rokiškis
• Praustuvą su keramikiniu stovu 
ir ketaus orkaitę. Obeliai. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 677 79 571. 
• Dviaukštę lovą su stalčiais 
patalynei. Skambinti po 17 val. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 672 38 134. 
Rokiškis
• Nebrangiai rašomąjį stalą su daug 
stalčių. Pasiimti patiems. Kaina 
derinama. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 612 61 447. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• 3 veršių karvę. Tel. 8 615 70 862. 
Rokiškis
• Gyvūnų transportavimo dėžę 
Ferplast. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 687 30 638. Rokiškis
• Baltą su ragiukais 5 mėn. ožkytę. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 640 21 914. 
Rokiškis
• Galingą kirpimo mašinėlę 
gyvuliams. Dvi atskiros baterijos, 
kroviklis. Yra kosmetinių defektų, 
bet veikia labai gerai, kokybiška. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 626 33 870. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Vyras ir moteris ieško darbo.  
Tel. 8 602 21 055. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmones arba 
vaikus. Galiu dirbti ryte, per 
pietus, vakarais ir per išeigines. 
Turiu patirties. Tel. 8 625 24 087. 
Rokiškis
• Ieškau darbo, turiu vairuotojo 
pažymėjimą. Tel. 8 695 28 930. 
Rokiškis
• Ieškau vairuotojo darbo. Turiu B, 
C kategorijas, 95 kodo vairuotojo 
kortelę bei patirties. Esu be 

žalingų įpročių. Siūlyti ir kitus 
darbo variantus. Tel. 8 618 33 854. 
Rokiškis
• 43 metų vyras ieško pagalbinio 
darbo Rokiškyje. Siūlykite įvairius 
variantus. Tel. 8 680 90 181. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu atlikti 
visokius darbus, ypač susijusius su 
statyba. Tel. 8 603 63 927.  
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Skubiai reikalingas ūkio 
darbininkas-traktorininkas. 
Darbui ūkyje, Prancūzijoje. Darbo 
užmokestis 11,16 Eur/val bruto, 
galimi viršvalandžiai. Kaina 1500 
Eur. Tel. 8 655 17 365. Rokiškis
• Ieškau rangovo paruošti projektą 
ir apsodinti mišku apie 3 ha žemės 
plotą pagal ES paramos programą. 
Obelių seniūnijoje.  
Tel. 8 677 73 571. Rokiškis
• Reikalingi meistrai (-as), nudažyti 
medinį namą Obeliuose, Vytauto g. 
Tel. 8 653 48 940. 
• Ieškau meistrų, nutinkuoti namo 
fasadą. Tel. 8 612 11 521.  
Rokiškis
• Reikalingas sunkvežimio 
vairuotojas, turintis CE kategorijos 
vairuotojo pažymėjimą ir 95 kodą. 
Tel. 8 612 61 287. Rokiškis
• Reikalingas vadybininkas (-ė) su 
aukštuoju išsilavinimu. Darbas su 
personalu. Informacijos teikimas 
telefonu, el. paštu, tiesiogiai. 
Dokumentų tvarkymas. Pagalba 
įmonės darbuotojams. Tvarkos 
priežiūra ir kiti pavesti darbai. CV 
siųsti: cv@laudenta.lt. Atlyginimas 
760 Eur. Tel. 8 675 88 814. 
Rokiškis
• Reikalingas statybininkas 
įvairiems darbams.  
Tel. 8 603 64 685. Rokiškis
• Ieškau apdailininko, gebančio 
atlikti vidaus apdailos darbus.  
Tel. 8 603 64 685. Rokiškis

KITA

• Įvairius grūdus.  
Tel. 8 627 34 750. Rokiškis
• Augintus be chemijos žieminius 
česnakus. Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 617 54 414. Rokiškis
• Vokišką, nenaudotą mezgimo 
mašiną. Kaina 70 Eur. Tel. 8 608 04 
630. Rokiškis
• 2 rūšių mišrias malkas. Skaldytas 
arba kapotas. Ir atraižas. Galiu 
atvežti į vietą. Tel. 8 670 84 095. 
Rokiškis
• Sauskelnes Tena Slip Maxi Large 

(100-150 cm). Didelis dydis ir 
didžiausias sugeriamumas. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 616 13 735.  
Rokiškis
• Karutį. Kaip naujas. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 684 20 231.  
Kupiškis
• Svarstykles. Sveria iki 500 kg. 
Kupiškis. Kaina 60 Eur, šiek tiek 
derinama. Tel. 8 684 20 231. 
• Grūdų malūną (girninis). 
Senoviško, girninio malūno, 
mažesnė kopija. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Eilinei krosniai ar stačiamalkiui 
- nedidelį kiekį sausų lapuočio 
malkų. Taip pat latakus, 
lietvamzdžius, ketaus radiatorius. 
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
• Malkas. Skaldytos, mažais 
kiekiais. Atvežu. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• 3 t statinę ir įvairias talpas kurui, 
vandeniui ar kitiems skysčiams 
supilti. Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• Stiklainius. 0,5 l, 1 l, ir 3 l. Taip 
pat didelius stiklainius vynui raugti. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Šv. Kazimiero medalį, didikuotą 
Lietuvos jaunimui. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 687 30 638. Rokiškis
• Du verpimo ratelius.  
Tel. 8 606 46 501. Rokiškis
• Motobloko Neva variklį. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 610 17 664.  
Rokiškis
• Įvairias malkas nedideliais 
kiekiais, vežu mašinine priekabele 
po 2 m. Yra ir atraižų. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 684 02 839.  
Rokiškis
• Šiemet suktus šieno ritinius, yra 
apie 30 vnt. Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 645 87 229. Rokiškis
• Sausas, daugiausia beržines 
malkas. Kaina 20 Eur/erdv. m. 
Jūžintų sen. Rageliai. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 686 07 834. 

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• 13 vnt. kompiuterinių žaidimų. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 641 69 409. 
Kupiškis
• Veikiantį spausdintuvą, tik nėra 
vienos spalvos dažų. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 641 69 409. Kupiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Šviežiai suktą medų. Kaina 4,5 
Eur/kg. Tel. 8 621 25 037.  
Rokiškis
• Valgomąsias bulves. Turim 
950 kg. Rokiškio rajone galime 
atvežti. Maišai susverti po 20 kg. 1 
kg/0,15 Eur. Perkant didesnį kiekį 
kainą derinama. Tel. 8 615 53 934. 
Rokiškis
• Domicelės daržovių ūkio, 
šviežius, žieminius česnakus. 
Suskirstyti į tris kategorijas: 
1. Dideli, kaina 5 Eur/kg. 2. 
Vidutiniai, kaina 3 Eur/kg. 3. Maži 
ir nekondiciniai, kaina 1,5 Eur/
kg. Vežame į Rokiškį ir aplink. 
Skambinti 862863811. 
Tel. 8 662 39 632. Rokiškis
• Žieminius česnakus. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 601 07 545. 
Rokiškis
• Ekologiškas obuolių sultis.  
Tel. 8 620 36 503. Rokiškis
• Česnakus po 4 Eur/kg.   
Tel. 8 685 14 688. Rokiškis
• Medų. Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 685 14 688. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Mažai naudotą telefoną Huawei 
Y5p. Naudotas savaitę, su garantija. 
Yra dėžutė, kroviklis ir t.t. Kaina 
90 Eur. Tel. 8 627 91 571.  
Rokiškis
• Geros būklės iPhone 8, 64GB 
atminties. Kaina 240 Eur.  
Tel. 8 607 68 436. Rokiškis
• Saugotą ir mylėtą telefoną 
Huawei P9 lite. Dovanų pridėsiu 4 
dėkliukus. Kaina derinama. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 681 66 505.  
Rokiškis
• iPhone 7. 32GB, juodas. Domina 
keitimas. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 

mobilųjį telefoną iPhone 6, 16GB. 
Spalva Rose Gold. Dokumentai, 
dėžutė, dėkliukas, ausinės. Domina 
keitimas. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
mobilųjį telefoną iPhone 7, 32GB. 
Spalva Rose Gold. Dokumentai, 
dėžutė, dėkliukas. Domina 
keitimas. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį 
telefoną iPhone 5S, 16GB. Spalva 
auksinė. Yra dokumentai, dėžutė, 
dėkliukai. Domina keitimas. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 647 55 957.  
Rokiškis
• Geros būklės mobilųjį telefoną 
iPhone 7, 128GB. Spalva Rose 
Gold. Dokumentai, dėžutė, 
dėkliukas. Domina keitimas. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 647 55 957. 
Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį 
telefoną iPhone 6s, 32GB. Spalva 
auksinė. Kroviklis. Domina 
keitimas. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį 
telefoną iPhone 6s, 16GB. Spalva 
sidabrinė. Kroviklis, dėkliukai. 
Domina keitimas. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Klavišinius Roland ep 77 
vargonėlius. Puikus instrumentas 
pradedantiesiems, su paprastu 
valdymu, patraukliu projektavimu 
bei patogumu. Geba išskleisti 
stereofoninį garsą su 64 balso 
polifonijomis, yra 76 svertiniai 
klavišai. Pridedu stovėjimo kojas. 
Kaina 290 Eur. Tel. 8 650 74 129. 
Rokiškis
• Dvi armonikas, geros būklės, 
Romaška ir Trojanda. Po 120 Eur. 
Tel. 8 608 29 555. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Respublikos g. 2 kambarių butą. 
3 aukštas, 45 kv. m, visi patogumai, 
butas įrengtas. Yra balkonas, rūsys, 
vieta automobiliui. Išsamesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 645 22 667. Rokiškis
• 3 kambarių, 54 kv. m butą 
Juodupėje, Pergalės 10. 4 aukštas, 
plastikiniai langai, šarvo durys, du 
sandėliukai. Kaina 5000 Eur.  
Tel. 8 684 08 935. 

• 3-jų kambarių butą 
devynaukštyje. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 31500 
Eur. Tel. 8 603 57 369.  
Rokiškis
• Sklypą Velniakalnio soduose. 
Sklypas apleistas. Be sodo namelio. 
Yra kelios obelys. Sklypo plotas 
4,9 a. Be geodezinių matavimų. 
Kaina 1000 Eur. Tel. 8 621 60 741. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą, be patogumų. 
Yra rūsys, malkinė, pigus 
išlaikymas. Kaina 6500 Eur.  
Tel. 8 688 88 401. Rokiškis
• Tvirtą sodybą, itin ramioje 
vietoje, medžių apsuptyje 
Zarinkiškių k., Obelių sen., 
Rokiškio r. Priklauso ūkiniai 
pastatai: garažas, rūsys, pirtis, 
malkinė, du tvartai, sandėlis, lauko 
virtuvė. Sklypo plotas 70 a. Namo 
bendrasis plotas 122,71 kv. m. 
Kaina 24500 Eur.  
Tel. 8 605 32 452. 
• Salų miestelyje, Dviragio ežero 
saloje, universalios paskirties 
pastatą. 52 kv. m, su 10 a žemės 
sklypu. Šalia išlikę pamatai – 40 
kv. m. Yra galimybė plėstis. 
Įvesta trifazė elektros instaliacija, 
komunalinis vandentiekis. Ežeras – 
120 m. Kaina 4800 Eur.  
Tel. 8 698 72 865.
• Erdvią autentišką sodybą su 
0,6442 ha žemės sklypu. Iki 
Naktakės tvenkinio 135 m. Sodyba 
yra Noriūnų k., Kupiškio raj. 
Gyvenamasis namas rąstinis, 
pastatytas 1939 m.,  jo bendrasis 
plotas 89,43 kv. m, 1 a. su 3 
dideliais kambariais. Pirtis, ūkiniai 
pastatai. Kaina 26000 Eur.  
Tel. 8 605 32 452. Kupiškis
• 50,20 ha sklypą Baušiškių k. 
Idealus pirkinys ūkininkui. Žemės 
naudmenų našumo balas 36.7. 
Žemės ūkio naudmenų plotas 
38,580 ha, o 0,08 ha sodų plotas. 
0,13 ha pievų ir ganyklų plotas. 
Miškų ūkio žemės plotas net 9,52 
ha. Mišrus miškas, bet vyrauja 
lapuočiai. Kaina 158000 Eur.  
Tel. 8 605 32 452.
• Grūdų sandėlį su įrengimais 
Baršėnų k., Rokiškio raj. Grūdų 
sandėlis – mūrinis, 2 aukštų, 798.96 
kv. m. Pagrindinė naudojimo 
paskirtis – sandėliavimo. Pastatas 
mūrinis, pastatytas 1955 m., geros 
būklės, galintis talpinti iki 1000 
tonų grūdų. Kaina 43000 Eur.  
Tel. 8 605 32 452. 
• Tvarkingą mūrinį namą ežerų 
apsuptyje, Duokiškio mstl, Kamajų 
sen., Rokiškio r. Namas pastatytas 
1989 m., vieno aukšto su mansarda. 
Bendrasis plotas 166,42 kv. m. 
Kieme erdvus 34 a žemės sklypas. 
5 kambariai, erdvi virtuvė, po namu 
didelis rūsys. Kaina 27000 Eur.  
Tel. 8 605 32 452. 
• Rąstinę sodybą ramioje vietoje, 
šalia miško, netoli Dviragio ežero, 
Krylių k., Kamajų sen., Rokiškio 
r. Iki Dviragio ežero vos 500 m. 
Artimesnis vandens telkinys vos 
už 200 m. Namas statytas 1952 
m., vieno aukšto su mansarda. 

Bendrasis plotas 124 kv. m. Name 4 
kambariai. Kaina 41000 Eur.  
Tel. 8 605 32 452. 
• Skubiai erdvų ir šiltą penkių 
kambarių butą. Bendrasis plotas 
– 88,66 kv. m. Namas pastatytas 
1977 m. mūrinis, 4 aukšte iš 5. 
Atskiri vonios ir tualeto kambariai. 
Du balkonai. Du tamsūs kambariai, 
rūsiai priklauso irgi du. Yra 
galimybė didinti erdves. Kaina 
19500 Eur. Tel. 8 605 32 452. 
Kupiškis
• Ūkininko sodybą vienkiemyje su 
48,08 ha žemės sklypu Rokiškio 
r. Sklypas 1,8 km ribojasi su 
Nemunėlio upe, taipogi ir su 
Vyžuonos santaka. Žemės našumo 
balas net 42,1 balo. Sklype stovi 
tvirta ūkininko sodyba, kurios 
plotas yra 151,79 kv. m. Kaina 
165000 Eur. Tel. 8 605 32 452. 
Rokiškis
• Namą netoli Rokiškio ežero. 
Vieno aukšto su neįrengta 
mansarda, pastatytas 1975 m. 
Bendrasis namo plotas 138,45 kv. 
m. Po namu didelis rūsys. Vonios 
ir tualeto kambarys įrengtas rūsyje. 
Kieme yra garažas su duobe, ūkinis 
pastatas. 6 a namų valdos žemės 
sklypas. Kaina 53000 Eur.  
Tel. 8 605 32 452. Rokiškis
• 2 kambarių butą strategiškai 
patogioje Rokiškio vietoje, Vytauto 
g. Miesto komunikacijos. Atskiras 
įėjimas iš gatvės pusės. Pakeisti 
langai, aukštos lubos. Šalia maisto 
prekių parduotuvė, parkelis (žalia 
zona), autobusų stotelė vos už 40 
m. Kaina 17000 Eur.  
Tel. 8 605 32 452. Rokiškis
• Apsuptą miško, rąstinę sodybą 
su 0,9282 ha namų valdos žemės 
sklypu. Sodyba yra Steponių kaime, 
Rokiškio kaimiškoje sen. Rokiškio 
r. Įvestos komunikacijos, trifazė 
elektros instaliacija. Šalia sklypo 
valstybinė žemė bei valstybinis 
miškas. Kaina 35000 Eur.  
Tel. 8 605 32 452.
• Gamyklinį surenkamą, metalinį 
garažą. Gali tilpti viena ar dvi 
mašinos. Kaina 350 Eur. Galiu 
atvežti į vietą ir surinkti.  
Tel. 8 687 73 343. Rokiškis
• Garažą prie autobusų stoties.  
Tel. 8 687 78 181. Rokiškis
• Naują neįrengtą namą. 199 
kv. m. Sklypas 20 a. Miesto 
komunikacijos. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 75000 
Eur. Tel. 8 624 54 017.  
Rokiškis
• 3 kambarių butą 5 aukšte. 
Norintiems įsirengti pagal savo 
poreikius, Jaunystės gatvėje. 
Butas yra puikioje vietoje: visiškai 
šalia yra vaikų darželis, netoli dvi 
mokyklos ir parduotuvės. Kaina 
29000 Eur. Tel. 8 624 99 396. 
Rokiškis
• 20 a sklypus Jakšto ir Janulionio 
gatvėse. Visos komunikacijos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Namą Pandėlyje. Apšiltintas, 
plastikiniai langai, ūkinis pastatas, 
6 a žemės sklypas. Kaina derinama. 
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Kaina 8990 Eur. Tel. 8 684 75 880. 
Rokiškis
• Namą-sodybą. Yra ūkiniai 
pastatai, pirtis, autentiškas rūsys, 
lauko tualetas, garažas (su duobe), 
tvenkinys. Lauciūnų k., Rokiškio 
r. Atstumas iki Rokiškio - 12 km. 
Žemė: namų valda 69 a. Sodyboje 
erdvus kiemas, kurio centre yra 
tvenkinys. Kaina 11000 Eur.  
Tel. 8 651 98 478. 
• Sodybą. Labai geroje vietoje, 
pigiai, galima eiti ir gyventi, Yra 
namas, ūkiniai pastatai, pirtis, 
0,28 a žemės. Tel. 8 614 19 157. 
Rokiškis
• Šviesų, tvarkingą, 38 kv. m butą, 
mūriniame name. Plastikiniai 
langai, šarvo durys. Butas po 
remonto. Namas renovuotas, už 
renovaciją jau sumokėta. Pigus 
išlaikymas, pigus šildymas. Taikos 
g., 19, penktasis aukštas. Butas 
nenuomojamas. Kaina 15200 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Dviejų aukštų mūrinį gyvenamąjį 
namą su mansarda Gedimino g. 
Pastatytas 1981 m. Bendrasis plotas 
189 kv. m, gyvenamasis plotas 
69,5 kv. m. Rūsys 41 kv. m. 6 
kambariai, iš jų 4 - miegamieji. 2 
pagalbinės patalpos, 2 san. mazgai. 
Papildomas tel. nr. 861223140.  
Tel. 8 625 62 833.  
Rokiškis
• 3 kambarių butą Rokiškyje (76,4 
kv. m), 2 aukštas.  
Tel. 8 609 17 954. Rokiškis
• Sodybą Juodupės seniūnijoje su 
58 a sklypu. Atlikti geodeziniai 
matavimai, tarp miškų, ramioje 
vietoje. Yra 15 a tvenkinys, šulinys, 
nauja, didelė pavėsinė, didelis 
mūrinis ūkinis pastatas. Naujas 
lauko tualetas. Kaina 10900 Eur. 
Tel. 8 621 89 438.  
Rokiškis
• Sodybos pastatus (gyvenamą 
namą, klėtį, tvartą, pirtį) 
nusigriauti. Tel. 8 650 97 026. 
Kupiškis
• Tvarkingą 3 kambarių butą 
Juodupės centre, Tekstilininkų g. 1 
aukštas. Bute pakeisti langai, durys, 
vonia, yra 2 rūsiai, suremontuota 
laiptinė, puikūs kaimynai, vieta 
automobiliui, uždaras kiemas 
vaikams. Kaina 12000 Eur.  
Tel. 8 622 59 661.  
Rokiškis

NUOMA

• Mama su dviem vaikais ieško 
2 kambarių buto nuomai. Ilgam 
laikotarpiui. Tel. 8 665 73 396. 
Rokiškis
• Ieškome buto nuomai, dviems 
žmonėms iš Vilniaus įmonės.  
Tel. 8 685 74 038. Rokiškis
• Ieškau vieno kambario buto 
išsinuomoti. Esu be žalingų įpročių, 
tvarkingas. Tel. 8 679 57 645. 
Rokiškis

PASLAUGOS

• Mobiliu gateriu pjaunu medieną. 
Tel. 8 679 35 651. Rokiškis
• Gaminame ir parduodame 
statybinę medieną. Medienos 
gaminiai gali būti standartinio (iki 
6 m) ir nestandartinių (7–7,5 m) 

ilgių. Išpjauname bet kokį jūsų 
pageidaujamą matmenį. Galime 
pristatyti.  www.bajorumediena.lt. 
Tel. 8 620 64 968. Rokiškis
• Medžių genėjimas, žolės 
pjovimas, krūmų pjovimas, 
gyvatvorių formavimas, medžių 

kirtimas, malkų ruošimas, lapų 
grėbimas, obuolių surinkimas 
ir išvežimas, žemės dirbimas, 
greideriavimas. Tel. 8 605 26 260. 
Rokiškis
• Karpome, formuojame 
gyvatvores, dekoratyvinius augalus. 
Genime, smulkiname šakas, 
pjauname pavojingai augančius 

medžius. Tel. 8 644 41 260. 
Rokiškis

PERKA

www.rokiskiosirena.lt
q Naujienos
q Skelbimai

q  Video 
ir fotogalerijos
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05:15 Seselė Beti
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 (Ne)emigrantai
13:00 Įdomiosios 
atostogos
14:00 Žinios
16:30 Šoka Lietuva
16:45 Seselė Beti
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 Ekspedicija „Nuo 
Baltijos iki Bengalijos“

22:30 Dviračio žinios
23:00 Kostiumuotieji
23:45 Čikagos policija 4
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
04:50 Dienos tema 
05:15 Seselė Beti

05:10 Naujakuriai 
06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai
06:55 Žuvėliokai
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 Dangaus karalystė
22:25 Vikinglotto
22:30 Dangaus karalystė
01:00 Einšteinas
01:55 Legendos 
02:50 Imperija 
04:30 Kietuoliai 
04:50 Naujakuriai
05:35 Einšteinas

06:30 Iš širdies į širdį 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Kalnietis 
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 Nurašytieji
00:20 Mirtinas ginklas 
01:15 Pašėlę vyrukai 2
03:40 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
05:10 Kalnietis

06:25 CSI. Majamis 
07:25 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės 
09:35 Ekstrasensai tiria 
10:35 Kobra 11 
11:35 Greitojo reagavimo būrys 
12:35 Nusivylusios namų 

šeimininkės 
13:35 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Sudužusių žibintų gatvės 
16:00 Ekstrasensai tiria 
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 
19:30 Greitojo reagavimo būrys 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Priešas už vartų
23:40 Desperado
01:40 Būk ekstremalas 
02:30 Nusivylusios namų 
šeimininkės 
03:15 Visa menanti

05:30 „Merginos iš Ukrainos“ 
06:30 Alfa taškas
07:00 Laikykitės ten
08:00 „Netikėtas teisingumas“ 
09:00 „Pone prezidente” 
09:30 Kryptys LT
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 „Paslaptys“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Alfa taškas
17:00 Laikykitės ten
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19:30 Alfa taškas
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Paslaptys“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:30 „Reali mistika“ 
01:30 „Paslaptys“ 
02:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:20 Laikykitės ten
04:00 Alfa taškas
04:25 „Pone prezidente” 
04:45 „Reali mistika“ 
05:30 „Gluchariovas“
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05:15 Seselė Beti
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
4Lietuva
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 Seselė Beti
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 Ekspedicija „Nuo 
Baltijos iki Bengalijos“
22:30 Dviračio žinios
23:00 Kostiumuotieji
23:45 Čikagos policija 4 

00:30 Laikinosios sostinės 
fenomenas. Mstislavas 
Dobužinskis Valstybės teatre
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vakaras su Edita
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Stambiu planu. 
Vytenis Burokas
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Kostiumuotieji 
04:50 Dienos tema 
05:15 Seselė Beti

05:15 Naujakuriai
05:35 Einšteinas
06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 
06:55 Žuvėliokai 
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 Karaliaus vardu 2. 
Du pasauliai
23:55 Majų baikerių klubas 
01:15 Einšteinas 
02:05 Tironas 
02:55 Imperija
03:50 Majų baikerių klubas 
04:55 Kietuoliai
05:20 Naujakuriai

05:10 Kalnietis 
06:30 Iš širdies į širdį 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
10:00 Kalnietis 
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 Bjauri tiesa
00:25 Mirtinas ginklas 
01:20 Nurašytieji
02:50 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
04:25 Alchemija. VDU karta
04:55 RETROSPEKTYVA

06:25 Mano virtuvė 
geriausia 
07:35 Sudužusių žibintų 
gatvės 
08:35 Ekstrasensai tiria 
09:35 Kobra 11 
11:35 Greitojo reagavimo 

būrys 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės 
13:35 Mano virtuvė 
geriausia 
14:55 Sudužusių žibintų 
gatvės 
16:00 Ekstrasensai tiria 
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 
18:30 CSI. Majamis 
19:30 Greitojo reagavimo būrys 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Rydiko kronikos. 
Sugrįžimas
23:20 Priešas už vartų
01:50 Būk ekstremalas 
02:40 Nusivylusios namų 
šeimininkės 
03:25 Visa menanti

05:30 „Gluchariovas“ 
06:30 Alfa taškas
07:00 Laikykitės ten
08:00 „Netikėtas teisingumas“ 
09:00 „Pone prezidente” 

09:30 Grilio skanėstai
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 Alfa taškas
17:00 Laikykitės ten
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19:30 Alfa taškas
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Paslaptys“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:30 „Reali mistika“ 
01:30 „Paslaptys“ 
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:20 Laikykitės ten
04:25 „Pone prezidente” 
04:45 „Reali mistika“ 
05:30 „Gluchariovas“
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14 05:15 Seselė Beti
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 teisuoliai
13:00 Įdomiosios atostogos
14:00 Žinios
16:30 Šoka Lietuva
16:45 Seselė Beti
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Visi kalba
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Auksinis protas. 
Vasara
22:20 Atgal į ateitį 2

00:05 Prie jūros
02:05 Visi kalba
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Šventadienio mintys
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Kultūros diena
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Šoka Lietuva
05:15 Seselė Beti

05:20 Naujakuriai
06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 
06:55 Žuvėliokai 
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 Gražuolė ir pabaisa
21:10 Tobulos kopijos
23:25 Gražuolė
01:35 Karaliaus vardu 2. 
Du pasauliai 
03:10 Siuntėjas 
04:45 Tai – mes

06:30 Iš širdies į širdį 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
10:00 Kalnietis 
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 Savižudžių būrys
23:25 Priešnuodis gyvenimui
02:05 Bjauri tiesa
03:35 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:25 CSI. Majamis 
07:25 Mano virtuvė 
geriausia 
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės 
09:35 Ekstrasensai tiria 
10:35 Kobra 11 
11:35 Greitojo reagavimo 
būrys 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės 
13:35 Mano virtuvė 
geriausia 
14:55 Sudužusių žibintų 
gatvės 
16:00 Ekstrasensai tiria
17:00 Info diena

17:30 Kobra 11 
18:30 CSI. Majamis 
19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Išnykimas
23:45 Rydiko kronikos.
Sugrįžimas
02:00 Būk ekstremalas 
02:50 Nusivylusios namų 
šeimininkės 
03:35 Visa menanti

05:30 „Gluchariovas“ 
06:30 Alfa taškas
07:00 Laikykitės ten
08:00 „Netikėtas teisingumas“ 
09:00 „Pone prezidente” 
09:30 Grilio skanėstai
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 Alfa taškas
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Paslaptys“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
00:30 „Reali mistika“ 
01:30 „Paslaptys“ 
02:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:20 Laikykitės ten
04:00 Pagaliau savaitgalis
04:25 „Pone prezidente”
04:45 „Reali mistika“

• Perku tvarkingą diskinę sėjamąją. 
Tel. 8 606 68 316. Rokiškis
• Perku antikvariatą, sendaikčius, 
militaristiką, senus dokumentus, 
nuotraukas, apdovanojimus, 
pinigus. Tel. 8 610 21 765.  
Rokiškis

PAŽINTYS

• Laisvas 66 m. vyras, rusakalbis, 
vairuojantis automobilį, susipažintų 
su panašaus amžiaus moterimi 
bendram gyvenimui. Gali keisti 
gyvenamąją vietą.  
Tel. 8 670 56 028. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal gal turi padovanoti veikiantį 
siurblį. Tel. 8 613 31 097.  
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Naudotą 2in1  vežimuką. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 641 69 409.  
Kupiškis
• Dviratį 7-12 m. vaikui. 3 vidinės 
pavaros, vokiškas, tvarkingas. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 675 47 620. 

Rokiškis
• Labai geros būklės, kaip naują 
paspirtuką vaikui nuo 3 metų. 
Kaina 12 Eur. Tel. 8 647 55 957. 
Rokiškis
• Geros būklės vežimėlį. Yra trys 
dalys. Šviesios, smėlio spalvos. Yra 
ir krepšys. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 621 95 444. Rokiškis
• Vaikštynę. Mažai naudota, 
grojanti. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 646 29 286. Rokiškis
• Geros būklės vežimėlį, trijų 
padėčių, dideli, pripučiami ratai. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 646 29 286. 
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Prieš savaitę Pagojės kvartale 
dingo gražiai rainas katinas. Jei 
yra mačiusių katiną ar kas nors 
jį priglaudėte, labai prašome 
paskambinti.  
Tel. 8 623 36 666. Rokiškis
• Ralio metu pamesti Volvo 
rakteliai. Tel. 8 614 23 701. 
Rokiškis
• Rastas raktas prie Vilties g. 22 
namo. Tel. 8 610 32 971.  

Rokiškis
• Rastas šuniukas.  
Tel. 8 671 92 770. Rokiškis
• Liepos 31 d. po vidurnakčio rasti 
raktai Nepriklausomybės aikštėje. 
Tel. 8 612 59 357. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Traktoriuką-žoliapjovę. 2 
cilindrai. Kaina 900 Eur.  
Tel. 8 676 27 888. Rokiškis
• MTD traktoriuką. Priverstinis 
tepimas 20 hp, 2 cilindrų. Nauji, 
firminiai diržai, nauji peiliai, 
akomuliatorius. Kaina negalutinė, 
arba keičiu į traktorių T-16, T-25. 
Siūlyti ir kitokius variantus. Gali 
būti su mano priemoka. Kaina 1000 
Eur. Tel. 8 684 20 231.  
Kupiškis
• Žoliapjovę-traktoriuką ir 
paprastas, stumdomas žoliapjoves. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Žoliapjovę. Tel. 8 621 51 352. 
Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Paspirtuką triukams. Kaina 20 

Eur. Tel. 8 676 08 687.  
Rokiškis
• Vaikišką dviratį. Kaina 69 Eur. 
Tel. 8 682 19 984. Rokiškis
• Dviratį KROSS. L dydžio, 29 
colių ratai, amorizatoriai, pusiau 
hibridas, geros būklės. Kaina 250 
Eur. Tel. 8 685 75 884.  
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Naudotą kalnų dviratį, turintį itin 
patvarias ir kokybiškas Shimano 
komponentes (stabdžiai ir t.t.). Ratų 
dydis R26, rėmas yra aliuminis, 
todėl dviratis nėra sunkus, taip pat 
yra vieta įsidėti buteliukui vandens. 
Kaina 140 Eur. Tel. 8 622 06 549. 
Rokiškis
• VW Passat B5. 1,6 l, benzinas, 
1998 m., mechaninė pavarų dėžė, 
74 kW, universalas. TA iki 2020-
11-26. Vietomis yra rūdžių. Rida 
320105 km. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 655 67 831. Rokiškis
• Plentinį keturratį 250cc su 
registracija Regitroje, aušinamas 
skysčiu. Kaina 1500 Eur.  

Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Audi 80 B4. 1,9 l, TDI, dyzelis, 
66 kW. Tel. 8 603 09 633. 
Anykščiai
• Basix 28 dviratį. Sram S7 vidinės 
pavaros, Sram būgniniai stabdžiai, 
aliuminis rėmas. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 600 25 928. Rokiškis
• VW Passat B5+. TA metams. 
Kaina 1050 Eur. Tel. 8 662 59 237. 
Rokiškis
• 2002 m. 10 mėn. 31 d. Opel 
Astra. 2,2 l, DTI FL, universalas, 
pilkas, kablys, TA iki 2021.05. Rida 
242 000 km, trauka gera, ABS, 
SRS, ESP, investicijų nereikia. 
Kaina 700 Eur. Tel. 8 609 69 958. 
Rokiškis
• Labai tvarkingą automobilį 
Audi A4. Užsiveda puikiai, 
trauka labai gera, Nauja sankaba, 
kaladėlės, diskai, puikios būklės 
padangos, kablys, klimato kontrolė, 
kondicionierius. TA dar daugiau nei 
metams. Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 619 32 390. Rokiškis
• Audi A4 B5. 1997 m., 
universalas, 1,9 l, 81 kW, TA, 
tvarkinga. Kaina 1050 Eur.  

Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Audi 80 B3 1991 m., 1,9 l, 
dyzelinas, TA, tvarkinga. Kaina 460 
Eur. Tel. 8 675 47 620.  
Rokiškis
• Audi 80 B2 1986 m., benzinas-
dujos, TA, tvarkinga. Kaina 520 
Eur. Tel. 8 675 47 620.  
Rokiškis
• Du UAZ markės automobilius. 
Vienas be variklio, kitam nebaigtas 
surinkti variklis (likę nedaug 
pabaigti). Kaina sutartinė.  
Tel. 8 608 49 315. Rokiškis
• Tvarkingą Mercedes autobusiuką. 
1995 m., 2,3 l, dyzelis. 5 pavarų 
greičių dėžė, vairo stiprintuvas, 
TA metams. Originalas, nevirintas, 
nesupuvęs. Gale orinė važiuoklė. 
Arba keičiu į traktorių T-25. Kaina 
2400 Eur. Tel. 8 684 20 231. 
Kupiškis
• Priekabą žoliapjovei, traktoriukui, 
motoblokui, automobiliui.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Dviračius. Įvairūs, yra 
sulankstomas su bėgiais 
(užsienietiškas), yra rusiškas, 
vyriškas (naujas), bei detales.  
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Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• 250cc keturratį. Mechaninė 
pavarų dėžė. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• 2009 m. Opel Astra 1,6 l, 
benzinas, universalas. 2008 m. 
Opel Zafira 1,9 l, dyzelis. 2006 m. 
VW Golf+ 1,9 l, dyzelis. 2001 m. 
VW Golf 1,6 l, benzinas, hečbekas. 
2000 m. VW Golf 1,9 l, TDI, 
universalas. 2008 m. Opel Astra 1,7 
l, dyzelis, hečbekas.  
Tel. 8 699 19 182. Rokiškis
• BMW 320 E46. Trauka labai 
gera, užsiveda, važiuoja. Nėra TA. 
Kaina 690 Eur. Tel. 8 619 32 390. 
Rokiškis
• Bėginį kalnų dviratį.  
Tel. 8 610 17 664. Rokiškis
• Ford Focus. 2000 m., dyzelinas, 
1,8 l. TA iki 2022.07.28. Rokiškis. 
Galima apžiūrėti įmonėje 
Automobilių Švara, prie žiedo. 
Kaina 600 Eur. Tel. 8 677 67 391. 

Rokiškis
• Opel Zafira. 2004 m., dyzelis.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• 1996 m. VW Golf 3. Pasibaigusi  
TA. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 620 56 707. Rokiškis
• Dviratį Scoot. Didelis rėmas, 
dideli ratai, tvarkingas. Kaina 220 
Eur. Tel. 8 670 33 765.  
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• Visiškai naują, nepririštą raktą - 
kortelę Renaut Espace markei, 2003 
m. Kaina 45 Eur. Tel. 8 682 12 829. 
Rokiškis
• Audi 80 B4. 1,6 l, benzinas, 74 
kW. Tel. 8 603 09 633.  
Rokiškis
• Audi 80 B4 dalimis. 2 l, benzinas, 
85 kW, sedanas. Tel. 8 603 09 633. 

Anykščiai
• VW Passat dalimis. 1998 m, 81 
kW. Tel. 8 629 45 390.  
Rokiškis
• Audi A3 dalimis. 1997 m, 1,9 
l, TDI, 66 kW. Tel. 8 612 67 305. 
Zarasai
• 2005 m. Opel Meriva dalimis. 1,3 
l, DTI, 51 kW. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• 2002 m. Opel Zafira, DTI, 
dalimis. Tel. 8 619 11 054.  
Rokiškis
• MOSKVIČ 412 mažai naudotą 
variklį. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• R13, R14, R15 ratus su 
padangomis, ratlankius.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• VW Golf 3, 1997 m., universalą 
dalimis. Tel. 8 675 47 620.  
Rokiškis
• VW Passat B5 dalimis. 1,9 l, 
81 kW, 85 kW. Tel. 8 682 58 004. 

Rokiškis
• R18 5/130, Volkswagen Tuareg 
originalius ratus. Kaina 250 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• R18 5/114, ratlankius. Tinka 
Toyota, Mazda, Hyundai 
automobiliams. Kaina 240 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• R16 5/112, ratlankius su geromis, 
7 mm, m+s padangomis. Kaina 180 
Eur. Tel. 8 685 75 884.  
Rokiškis
• R13, R14, R15, R16, įvairių 
išmatavimų padangas ir ratlankius. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Renault Espace dalimis. 2,1 
l, TDI. 2,2 l, b/d, Ford Mondeo 
dalimis ir 1,8 l, TD, Opel Kadett 
dalimis. Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• Ratus Audi B3, Audi B4, Ford 
Galaxy, VW Passat, Peugeot, 
Renault. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Niva, VAZ 2121 ratus.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Audi 80 B4, dyzelis dalimis, 
Ford Mondeo 1,8 l, dyzelis dalimis 
ir Opel Kadett, 1,3 l, benzinas 
dalimis. Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• Keturratį 110cc dalimis. 
Automatinė pavarų dėžė.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• 2000 m., Alfa Romeo dalimis. 
166 kW, 2,4 l, dyzelis.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Dalimis 1999 m. Ford Focus. 
Dyzelis, universalas.  

Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Vasarinių padangų komplektą. 
4vnt., 195/65 R15, 4-5 mm. likutis. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 685 56 882. 
Rokiškis
• VW Passat b4 dalimis. 1995 
m., 1,9 l, TDI, 66 kW, mėlynas, 
universalas. Tel. 8 685 56 882. 
Rokiškis
• VW Passato B5+, universalo 
saloną. Juodas veliūras, geros 
būklės. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 685 56 882. Rokiškis
• Tiesius, nevirintus ratus nuo 
VW Golf 3. R15, padangos dar 
neblogos. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 615 65 652. Rokiškis
• Audi B4 dalimis. Benzinas, 
2 l, sedanas. Tel. 8 643 54 125. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Naują LG televizorių. 
Nenaudotas, 5 metai garantija. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 608 74 671. 
Rokiškis
• TV priedėlį. Tel. 8 625 53 137. 
Rokiškis
• Televozorių Hitachi, 32 colių 
ekranas. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• Televizorių Samsung. 21 colio 
įstrižainės. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• T-40. Visą arba dalimis.  
Tel. 8 670 37 379. Rokiškis

• Arpą, valyti grūdams. Kaina 340 
Eur. Tel. 8 686 58 729.  
Rokiškis
• Statinę vandeniui, galvijams 
girdyti. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 693 13 102. Utena
• MTZ 82, 1993 m.,  sėjamają, 4 m. 
Taip pat akėčias su lygintuvu, trąšų 
barstytuvą ir lenkišką purkštuvą. 
Tel. 8 616 79 259. Rokiškis
• Įvairius hidraulinius, kėlimo 
cilindrus. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Grūdų malūną (kapoklinis). 
Trifazis. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Trifazį el. generatorių. Be 
variklio, rusiškas.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• GAZ-53, GAZ-51 padangas ir 
dalis. GAZ-63, GAZ-66 ratus.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• 2PTS4 mažoji dalimis.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Trąšų barstytuvą. Pakabinamas, 
rusiškas. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Traktorių T-40 AM.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• SK 5 NIVA dalimis ir diržus. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Kultivatorių. 22 spyruoklių, 
tinka T-25 traktoriui ir T-40. Su 
trikampiu. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 684 14 281. Rokiškis

UEFA Čempionų 
lygos atrankos 
burtai „Sūduvą“ 
suvedė su varžovais 
iš Estijos

Sekmadienį buvo ištraukti 
UEFA Čempionų lygos atrankos 
burtai, kur savo varžovus sužinojo 
Lietuvos čempionė Marijampolės 
„Sūduva“. Pasirodo, kad pirma-
jame atrankos etape susigrums 
dviejų Baltijos valstybių čempio-
nai, mat suvalkiečiams teko Esti-
jos čempionė Talino „Flora“.

Talino ekipa yra daugkartinė Es-
tijos „Meistriliiga“ čempionato nu-
galėtoja – nacionalines pirmenybes 
laimėjo 12-ą kartų

Rungtynės rugpjūčio 18 arba 19 
d. bus žaidžiamos Estijoje.

Atrankos varžybose, išskyrus 
Čempionų lygos atkrintamąjį etapą, 
bus žaidžiamos vienerios rungtynės, 
visos rungtynės bus žaidžiamos be 
žiūrovų. 2020-2021 m. Čempionų 
lygos atrankos II etapo burtai bus 
traukiami rugpjūčio 10 d. 13 val., 
burtų ceremoniją tiesiogiai trans-
liuos uefa.com.

Priminsime, kad Marijampolės 
„Sūduva“, kaip skirstyta koman-
da, pateko į 5 krepšelį, o be Talino 
„Flora“ (Estija) jos varžovėmis ga-
lėjo būti „Klaksvik“ (Farerų salos), 
„Celje“ (Slovėnija) ir Kuopio KuPS 
(Suomija).

BNS inform.
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Rugpjūčio 11-oji, 
antradienis, 
33 savaitė

Iki Naujųjų liko 142 dienos
Saulė teka 5.46 val., 
leidžiasi 21.01 val. 

Dienos ilgumas 15.15 val. 
Mėnulis – delčia.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Filomena, Klara, Ligija, Visalgas, 

Visvilė, Zuzana.
Rytoj:  Laima, Laimė, Laimona, 
Laimonas, Laimutė, Laimutis, 

Tiberijus.
Poryt:  Diana, Gilvilė, Ipolitas, 

Kastytis, Naglis.

Dienos citata
„Jokia knyga nėra tokia bloga, 
kad joje nebūtų galima rasti 

ko nors gera“ 
(Plinijus).

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1877 m. JAV astronomas 
Asafas Holas Vašingtono ka-
rinio jūrų laivyno observato-
rijoje atrado Marso palydovą 
Deimą („deimos“ graikų kal-
ba reiškia „panika“).

1919 m., sulaukęs 83 metų 
amžiaus, mirė škotų kilmės JAV 
pramonininkas Endriu Karne-
gis. Tapęs vienu didžiausių JAV 
geležies ir plieno gamintojų, jis 
testamentu paaukojo milžiniškas 
sumas JAV ir Didžiosios Britanijos 
viešosioms bibliotekoms.

1966 m. Indonezijos užsienio 
reikalų ministras ir Malaizijos mi-
nistro pirmininko pavaduotojas 
Džakartoje pasirašė sutartį dėl 
trejus metus trukusio karo nu-
traukimo.

1999 m. kai kur Europoje, 
Artimuosiuose Rytuose ir Azijoje 
buvo matomas visiškas Saulės 
užtemimas.

2003 m. NATO ėmėsi savo 
pirmos operacijos už Europos 
ribų ir perėmė vadovavimą Ka-
bulo taikdarių pajėgoms Afga-
nistane.

Šiandien
Lietuvos 
istorijoje

1866 m. Kalakutiškėje, ne-
toli Plungės, gimė Dominin-
kas Pocius, kunigas, spaudos 
darbuotojas, šviečiamųjų raštų 
rengėjas.

Post 
scriptum

Būsi nuolaidus visiems – 
ir kiaulė ant sprando 

atsisės.

LAISVALAIKIS Marinuoti agurkai su ciberžole ir medumi
Ingredientai: 
• agurkai
Marinatui:
• 1 l vandens
• 2 valgomieji šaukštai druskos
• 1 stiklinės arba 200 ml cu-
kraus
• 1 stiklinės arba 200 ml 9 proc.  
acto
• 1 arbatinio šaukštelio su kau-
pu maltos ciberžolės
• 2 valgomųjų šaukštų medaus
• prieskonių: garstyčių sėklų, 
česnako, juodųjų pipirų.

Gaminimas: Pirmiausia į švarius stiklainius berkite šiek tiek garstyčių sėklų, po vieną 
didelę riekelėmis supjaustytą česnako skiltelę ir kelis grūdelius juodųjų pipirų. Dė-
kite supjaustytus agurkus. Į puodą supilkite vandenį, actą, suberkite druską, cukrų, 
ciberžolę, įdėkite medų ir užvirkite marinatą. Pasiruoštu marinatu užpilkite agurkus ir 
pridenkite dangteliais. Imkite didelį puodą, ant dugno išklokite virtuvinį rankšluostį, 
sudėkite stiklainius ir iki trijų ketvirtadalių puodo įpilkite karšto vandens. Kai vanduo 
užverda, tuomet stiklainiai kaitinami: 1 litro stiklainius v- 7 minutes, 750 mililitrų arba 
500 mililitrų - 5 minutes. Išimtiems iš puodo stiklainiams užsukite dangtelius, apvers-
kite stiklainį, šiltai apklokite ir palikite visą naktį atvėsti. Skanaus!

Pareiškinius dokumentus Seimo rinkimams VRK pristatė 20 partijų
Pareiškinius dokumen-

tus dalyvauti Seimo rinki-
muose Vyriausiajai rinkimų 
komisijai (VRK) iki termi-
no pabaigos penktadienio 
vakarą pristatė 20 partijų, 
BNS informavo komisijos 
vadovė Laura Matjošaitytė.

„Iš 22 partijų, kurios re-

gistravosi politinės kampani-
jos dalyvėmis, dvi nepateikė 
dokumentų, tai Rusų aljan-
sas ir Lietuvių tautininkų ir 
respublikonų sąjunga, nes ji 
susijungė su Centro partija“, 
– sakė L. Matjošaitytė.

Rusų aljansas anksčiau 
pranešė, kad savarankiškai 

Seimo rinkimuose nedaly-
vaus, rems Lietuvos lenkų 
rinkimų akciją-Krikščioniškų 
šeimų sąjungą. 

Registruotų kandidatų są-
rašai bus skelbiami rugsėjo 
11 dieną.

„Mes priėmę pareiškinius 
dokumentus pradėsime tikri-

nimo procedūrą, kreipsimės 
į kompetentingas institucijas, 
tikrinsime, ar kandidatai ati-
tinka įstatymo reikalavimus“, 
– teigė L. Matjošaitytė.

Savarankiškai išsikelti sie-
kiantys kandidatai dar gali to-
liau rinkti parašus – terminas 
pristatyti parašų lapams bai-

giasi rugpjūčio 27 dieną.
Savarankiškai išsikelti 

siekiantys pretendentai turi 
surinkti tūkstantį parašų, taip 
pat ir partijų, nekeliančių 
kandidatų sąrašo daugiaman-
datėje apygardoje, kandidatai 
vienmandatėse apygardose.

BNS inform.
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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. Ben-
dravimas su aplin-
kiniais būti gana 
sudėtingas, todėl 

norėsite nuo visko atsiriboti 
ir tiesiog pasimėgauti buvimu 
gamtoje. Tai įgyvendinti ne-
bus taip sudėtinga, kaip gali 
pasirodyti iš pirmo žvilgsnio, 
todėl klausykitės savo vidinio 
balso ir elkitės taip, kaip jums 
atrodo geriausia. Pabuvę vien 
tik su savo mintimis į vis-
ką žvelgsite kitomis akimis, 
todėl santykiai su jus supan-
čiais žmonėmis taps geresni.

JAUTIS. Dar-
bų netrūks, tačiau 
žvaigždės pata-
ria šiek tiek laiko 

skirti nedideliems malonu-
mams, kurie padės pagyvinti 
nusistovėjusią rutiną. Jei jau 
seniai neturėjote progų užsi-
imti mėgstama veikla, dabar 
tikrai turėsite galimybių tai 
ištaisyti. Kokybiškas poilsis 
jums bus į naudą – darbai ei-
sis kur kas sklandžiau, o san-
tykiai su artimaisiais taps kur 
kas geresni. Todėl pasistenki-
te gerai praleisti laiką.

D V Y N I A I . 
Jūsų laukia links-
mybės. Likimas 
žada malonius ne-

tikėtumus, kurie nuskaidrins 
kasdienybę ir leis į pasaulį 
pažvelgti visai naujomis spal-
vomis. Net ir tuomet, jei atro-
dys, kad darbai niekaip nesi-
baigia, skirkite šiek tiek laiko 
poilsiui, ir tai tikrai padės 
įsikrauti daugiau energijos. 
Galite sulaukti tikrai įdomių 
pasiūlymų smagiai praleisti 
vakarą ar savaitgalį, todėl pa-
sinaudokite jums suteiktomis 
galimybėmis.

VĖŽYS. Gali 
užplūsti negaty-
vios mintys, ta-
čiau tik nuo jūsų 

priklausys, kaip su tuo susi-
dorosite. Turėsite galimybių 
pradėti naują veiklą, tačiau 
jus gali sustabdyti baimė ir 
nežinomybė. Drąsiau žvelki-
te į permainas: jei rinksitės 
kiurksojimą ant sofos, greitu 
metu teigiamų pokyčių tikrai 
neverta tikėtis. Jei būsite drą-
sūs ir savimi pasitikintys, jau 
labai greitai galėsite džiaugtis 
puikiais rezultatais.

Astrologinė prognozė savaitei 
LIŪTAS. At-

rodys, kad visi tik 
ir bando išvesti 
jus iš kantrybės, 

tačiau labai pasistengę tikrai 
galite išlikti stiprūs ir nepa-
laužiami. Jei atrodys, kad 
paprasčiausiai visko per daug 
susikaupė, tiesiog atsiribokite 
nuo kasdienių darbų ir šiek 
tiek laiko skirkite savo mėgs-
tamai veiklai. Atminkite, kad 
rytas visada protingesnis 
už vakarą, todėl nepriimki-
te skubotų sprendimų – tam 
sulauksite tikrai palankesnio 
laikotarpio. Ir kantrybės, kan-
trybės, kantrybės...

M E R G E L Ė . 
Atėjo metas dau-
giau laiko skirti 
savo šeimai. Kurį 

laiką buvote pasinėrę į dar-
bus, todėl jūsų artimieji jau 
pasigedo kokybiško laiko 
kartu. Kad ir kiek daug dar-
bų turėtumėte, pasistenkite 
šiek tiek nuo jų atsitraukti ir 
suplanuokite trumpą išvyką 
ar šeimos vakarienę už namų 
ribų. Net ir pora valandų, 
kurias praleisite kartu, susti-
prins tarpusavio ryšį.

S VA R S T Y -
KLĖS. Būsite pa-
siryžę viską keisti 
iš pagrindų, tačiau 

užsidegimas gali labai greitai 
priblėsti. Jei esate numatę ti-
krai didelių planų, nenorėki-
te, kad jų įgyvendinimas pa-
vyktų čia ir dabar. Tam teks 
paaukoti ir laiko, ir pastangų. 
Jei matysite, kad pasiekti 
tikslą nėra taip paprasta, kaip 
galėjo pasirodyti iš pirmo 
žvilgsnio, numatykite trum-
pus žingsnelius ir nepamirš-
kite pasidžiaugti savo nedi-
delėmis pergalėmis – jos taip 
pat labai svarbios. Nuosekliai 
siekite tikslo.

S K O R P I O -
NAS. Jūsų laukia 
d ž i a u g s m i n g a s 
laikotarpis. Nors 

visai neseniai atrodė, kad iš 
esamos padėties nėra jokios 
išeities, dabar viskas atrodys 
kitaip. Drąsiai kurkite ateities 
planus. Tikėtina, kad rasite 
naujų pajamų šaltinių, kurie 
padės įgyvendinti nedideles 
svajones bei leis drąsiau pla-
nuoti ateitį. Nors esate pratę 

viską vertinti labai realistiš-
kai, nebijokite svajoti – juk 
kartais svajonės ima ir išsi-
pildo.

ŠAULYS. Bū-
site darbingi ir 
nusiteikę tiesiog 
kalnus nuversti. 

Viskas, ko tik nusprendžiate 
imtis, seksis todėl šis laiko-
tarpis bus itin palankus pa-
baigti anskčiau pradėtus dar-
bus. Draugams ar kolegoms 
prireiks pagalbos: tikėtina, 
kad išspręsti tam tikrą situ-
aciją galėsite tik jūs, todėl 
neatsisakykite padėti. Greitai 
pagalbos prireiks ir jums, to-
dėl būkite geranoriški.

OŽIARAGIS.
Plauksite pasro-
viui: atrodys, kad 
paprasčiausiai nie-

ko nevyksta, tačiau tai leis 
šiek tiek atsipūsti. Darbinėje 
veikloje tikėtina, kad ir to-
liau darbuositės toje pačioje 
pozicijoje, naujų iššūkių ne-
bus. Santykiuose su antrąja 
puse galėsite mėgautis ramy-
be: kurį laiką nuotaiką temdė 
smulkūs nesutarimai, tačiau 
dabar juos užglaistysite ir ga-
lėsite mėgautis buvimu kartu.

VANDENIS. 
Turėsite galimy-
bių išbandyti to-
kią veiklą, apie 

kurią anksčiau nė nesusimąs-
tėte. Tai džiugins ir vers ju-
dėti į priekį. Santykiuose su 
antrąja puse galite sulaukti 
malonių staigmenų, tačiau 
nepamirškite, kad jūsų antroji 
pusė laukia dėmesio bei šiltų 
žodžių: kad ir kokie būtumėte 
užsiėmę, pasistenkite nudžiu-
ginti savo artimą žmogų.

ŽUVYS. Ne 
viskas eisis pagal 
planą, ir tai tikrai 
liūdins, tačiau pa-

sistenkite ir tokioje situaci-
joje įžvelgti šviesiąją pusę: 
įvairūs netikėtumai neretai 
būna naudingi, todėl ir tuo-
met, jei atrodys, kad viskas 
nesiseka, labai greitai gali pa-
aiškėti, kad visa tai buvo tik 
į naudą. Darbinėje veikloje 
galimi smulkūs nesutarimai, 
tačiau dėl jų tikrai neverta 
nuogąstauti – viskas išsispręs 
net ir be jūsų pastangų. Ne-
praraskite optimizmo.

PRO MEMORIA
Juodupės seniūnija:
MARYTĖ PUKIANIENĖ  1956-02-03  -  2020-07-31

Nedarbo lygis antrąjį ketvirtį Lietuvoje – 8,5 proc., rodo tyrimas
Nedarbo lygis Lietuvoje 

šių metų antrąjį ketvirtį buvo 
8,5 proc., arba 2,4 procentinio 
punkto didesnis nei pernai ba-
landį–birželį, rodo Statistikos 
departamento atlikto gyventojų 
užimtumo tyrimo duomenys.

Per ketvirtį (balandį–birželį, 
palyginti su šių metų pirmuoju 
ketvirčiu), nedarbo lygis šalyje 
padidėjo 1,4 procentinio punkto. 
Vyrų nedarbo lygis šių metų an-
trąjį ketvirtį buvo 9,7 proc., mote-
rų – 7,3 procento.

Bedarbių skaičius antrąjį ke-
tvirtį buvo 125,9 tūkst. – per ke-
tvirtį jų skaičius padidėjo 19,6 
tūkst. (18,4 proc.), o per metus 
išaugo 35,7 tūkst. (39,5 proc.). 

Jaunimo (15–24 metų amžiaus 
asmenų) nedarbo lygis siekė 21,1 
proc. – 6,1 punkto daugiau nei sau-
sio–kovo mėnesiais ir 10,9 punkto 
daugiau nei 2019-ųjų antrąjį ketvir-
tį. Tokių bedarbių buvo 21,1 tūkst., 
per ketvirtį jų skaičius padidėjo 5,6 
tūkstančio.

Ilgalaikis nedarbas antrąjį ke-
tvirtį sudarė 2,3 proc. – per ketvirtį 
jis beveik nepakito, o per metus pa-
didėjo 0,5 punkto. Tokių bedarbių 
buvo 34,5 tūkst., arba 27,4 proc. 
visų bedarbių. Per ketvirtį ilgalai-
kių bedarbių skaičius sumenko 1,5 
tūkst. (4,2 proc.), per metus – išau-
go 7,4 tūkst. (27,3 proc.).

Antrąjį ketvirtį šalyje dirbo 
1,352 mln. gyventojų – 34,9 tūkst. 
(2,5 proc.) mažiau nei sausio–kovo 

mėnesiais ir 30,7 tūkst. (2,2 proc.) 
mažiau nei 2019-ųjų antrąjį ke-
tvirtį.

Privalomojo karantino metu, 
per antrąjį ketvirtį apie 33 proc. 
užimtų gyventojų nedirbo arba 
dirbo mažiau valandų nei įprastai. 
Moterys sudarė apie 60 proc. visų 
mažiau valandų dirbusiųjų. 

Antrąjį ketvirtį šalyje buvo 
891,1 tūkst. ekonomiškai neakty-
vių 15 metų ir vyresnių gyventojų 
– 14,4 tūkst. (1,6 proc.) daugiau 
nei pirmąjį ketvirtį, tačiau 4,6 tūkst. 
(0,5 proc.) mažiau nei prieš metus. 
Daugiau nei pusė (59 proc.) ekono-
miškai neaktyvių gyventojų buvo 
senatvės pensininkai ar išankstinės 
senatvės pensijos gavėjai.

BNS inform.

Lietuvos eksportas pirmąjį pusmetį sumenko 8,4 proc. importas – 14,2 proc.
Lietuvos eksportas šių 

metų sausio–birželio mėne-
siais buvo 13,187 mlrd. eurų, 
importas – 13,511 mlrd. eurų, 
arba atitinkamai 8,4 proc. ir 
14,2 proc. mažesnis nei per 
šešis 2019-ųjų mėnesius. Vien 
lietuviškos kilmės prekių eks-
portas smuko 12,3 proc. iki 
7,711 mlrd. eurų.

Lietuvos užsienio prekybos 
deficitas šių metų sausio–birže-
lio mėnesiais sudarė 323,4 mln. 

eurų ir buvo 4,2 karto mažes-
nis nei prieš metus (1,35 mlrd. 
eurų), negalutinius duomenis 
pranešė Statistikos departamen-
tas. Be mineralinių produktų, 
eksportas per metus sumažėjo 
2,4 proc., importas – 7,5 pro-
cento. Vien lietuviškos kilmės 
prekių eksportas be mineralinių 
produktų sumenko 3,4 procen-
to. Svarbiausios Lietuvos eks-
porto partnerės šiemet buvo 
Rusija (13,4 proc.), Latvija (9,3 
proc.), Vokietija (8,3 proc.) ir 

Lenkija (6,8 proc.), importo – 
Lenkija (12,6 proc.), Vokietija 
(12,1 proc.), Rusija (10,4 proc.) 
ir Latvija (7,6 proc.).

Lietuviškos kilmės prekių 
daugiausia eksportuota į Vokie-
tiją (10,6 proc.), Švediją (7,4 
proc.), Lenkiją (7,4 proc.), La-
tviją (6,8 proc.) ir Nyderlandus 
(5,9 proc.).

Per mėnesį (birželį, palygin-
ti su geguže) eksportas išaugo 
11,7 proc. iki 2,198 mlrd. eurų, 
importas – 14,5 proc. iki 2,247 

mlrd. eurų. Lietuviškos kilmės 
prekių eksportas per mėnesį 
padidėjo 15,1 proc. iki 1,27 
mlrd. eurų.Prekių, išskyrus mi-
neralinius produktus, eksportas 
ir importas per mėnesį išaugo 
12,9 procento. Lietuviškos kil-
mės prekių eksportas be mine-
ralinių produktų padidėjo 16,5 
procento. Lietuva per šešis mė-
nesius daugiausia eksportavo 
mašinų ir mechaninių įrenginių, 
elektros įrangos (15,6 proc.), 
chemijos pramonės ir jai gimi-

ningų pramonės šakų produk-
cijos (12,9 proc.) bei paruoštų 
maisto produktų, nealkoholinių 
ir alkoholinių gėrimų, tabako ir 
perdirbtų tabako pakaitalų (9 
proc.). Daugiausia importuota 
mašinų ir mechaninių įrenginių, 
elektros įrangos (18,8 proc.), 
chemijos pramonės ir jai gimi-
ningų pramonės šakų produk-
cijos (14,2 proc.), mineralinių 
produktų (13,3 proc.).Iš lietu-
viškos kilmės prekių daugiausia 
eksportuota įvairių pramonės 

dirbinių (12,5 proc.), paruoštų 
maisto produktų, nealkoholinių 
ir alkoholinių gėrimų, tabako ir 
perdirbtų tabako pakaitalų (11,5 
proc.), naftos produktų (10,1 
proc.), chemijos pramonės ir jai 
giminingų pramonės šakų pro-
dukcijos (10,4 proc.).

Naujienų agentūros BNS 
informaciją atgaminti visuo-
menės informavimo priemo-
nėse bei interneto tinklala-
piuose be raštiško UAB BNS 
sutikimo draudžiama.
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

Moters pasakojimas apie 
žvejybą: „Vyras pasiėmė 
pažvejot. Sužinojau daug naujų 
žuvų pavadinimų. Yra labai 
retos žuvys. Jų ir parduotuvėj 
neparduoda, ir pagaut labai 
sunku. Vadinasi „padla“, 
„bjaurybė“ ir „idiotė“. Jas 
pagaut labai sunku, nes jos 
nutrūksta nuo kabliuko. Dar yra 
„gražuolė“, „saldainiukas“, „kai 
ledas“. Tos lengvai pagaunamos. 
Ir iš pažiūros, panašios į 
paprasčiausią karosą, ešerį ir 
raudę“.

***
Skelbimas cirke: „Reikalinga 

dresiruotojų dinastija. Dresiruoti 
vėžliams“.

***
Jei sąžinės mažai, vadinasi, 

reikia ją taupyti.
***
– Baisiausias dalykas, ką jūs 

padarėte dėl pinigų?
– Nuėjau į darbą.
***
Suvalkietis Petras išgirdo 

reklamą: „Jogurto indelyje 
yra 10 mlrd. bifido bakterijų“. 
Suskaičiavo tris kartus. O taip, 
trijų trūksta.

***
Žvejys žmonai:
– Mieloji, ar nepamiršai 

į kuprinę keptuvę ir aliejaus 
įdėti? Aš pietums išsikepsiu 
žuvyčių.

– Įdėjau. Ir keptuvę, ir 
aliejaus, ir sardinių pomidorų 
padaže dėžutę.

***
Skelbimas ūkininkų žurnale: 

„Ramunėlių plantacijai prižiūrėti 
reikalingas-nereikalingas-
reikalingas-nereikalingas-
reikalingas darbininkas“.

***
Blondinė giriasi draugei:
– Aš su savuoju pradėjau 

futbolą žiūrėt. Jau keturias 
komandas žinau: „Žalgiris“, 
„Sūduva“, „Atnešk alaus!“ ir 
„Kur pultelis?“

***
Teisėjas kaltinamajam:
– Ar prisipažįstate, kad girtas 

įsiveržėte į teatrą?
– Prisipažįstu... Blaiviam ir į 

galvą nešautų ten eiti.
***
Buratinas klausia tėtės 

Karlo:
– Ir mane, kaip kitus vaikus, 

gandras atnešė?
– Ne, Buratinai, tave atnešė 

paprasčiausias genys.
***
Uošvienė padovanojo 

žentui tris kaklaraiščius. Žentas 
pasirišo vieną. Pasipiktinusi 
uošvienė šaukia:

– O tai ką, kiti du nepatiko?!
***
Kalbasi du gydytojai 

proktologai:
– Mūsų skyriaus vyriausias 

gydytojas visiškai nupušo. 
Jam ką, didybės manija? 
Tu girdėjai, ką jis šiandien 
suskėlė?

– Ne, negirdėjau.
– Jis pareiškė, kad eis į 

bažnyčią ir pastatys Dievui 
žvakę!

***
Myliu savo kaimynus. Va 

muziką jiems įjungiau.
***
Autoserviso meistras klausia 

kardiologo:
– Mes abu remontuojam 

variklius. Aš – mašinos, tu – 
žmogaus. Tai kodėl tavo alga 
keturgubai didesnė?

Kardiologas priėjo prie 
automobilio, užvedė jį ir sako:

– O tu dabar remontuok.
– Ką? Veikiantį variklį?
– Va būtent.

Kalbasi du draugai. Vienas 
sako:

– Mano šuo vakar nugaišo.
– Ką, taip paprastai?
– Ne, su specialiaisiais 

efektais...
***
– Kas lekia greičiau už 

šviesą?
– Suvalkietis su nuolaidų 

kuponu.
***
Žmona ruošiasi į 

komandiruotę. Vyras šypsosi ir 
klausia:

– Ar būsi man ištikima?
– Brangusis, aš 

vadybininkė, o ne aiškiaregė.
***
Moteris tempia du 

pilnutėlius krepšius.
Vyras klausia:
– Sunku, mieloji?

Orų prognozė rugpjūčio 11-13 d.

– Taip.
– Tai pailsėk minutėlę, juk 

mes niekur neskubam.
***
– Brangioji, turiu tau dvi 

naujienas - gerą ir blogą.
– Na, sakyk.
– Aš tave palieku.
– Aišku. O blogoji?
***
Nuo meilės iki neapykantos – 

vienas žingsnis... į kairę..
***
Grįžta vyras namo. Vaikai 

maži dar. Petriukas ir Marytė 
sako tėvui:

– Tėveli, tėveli, pas mus 
namuose vaiduoklis yra!

– Koks vaiduoklis, baikit, 
vaikai, juk žinot vaiduoklių 
nebūna!

– Tėveli, jis dabar pas 
mamytę, miegamajame spintoj 

pasislėpė, baisus vaiduoklis.
Vyras iškart tik begte į 

kambarį, atidaro spintą:
– Jėzau, Jeronimai, tu nuogas 

visas, draugas geriausias... 
Jeronimai, mes gi su tavimi 
jau 20 metų draugaujam, kiek 
aš tau padėjau: ir remontą 
padėjau daryt ir mašiną 
padėjau sutvarkyt, ir pinigų 
paskolindavau... O tu, o tu ateini 
į mano namus ir mano vaikus 
gąsdini...

***
Žmona prašo vyro:
– Mielasis, nufotografuok 

mane.
– O kam?
– Senatvėje galėsi žiūrėti į 

nuotrauką ir prisiminti kokia aš 
graži buvau.

– Tai, tipo, nuo šiandien 
viskas eis tik blogyn?

***
– Gydytojau, turiu problemų 

dėl alkoholio!
– Kas nutiko?
– Pinigai baigėsi.
***
Žmona, stovėdama ant 

palangės, rėkia vyrui:
– Viskas, aš šoku! Man 

nusibodo tavo neištikimybė! 
Nusibodo tvarkyti, gaminti! Ir 
nestumdyk manęs!

***
Turguje pirkėjas klausia 

pardavėjo:
– Ar turite šios žuvies 

dokumentus?
– O ko jūs norėtumėte? Jos 

mirties liudijimo?
***
Skelbimas laikraštyje: „Bet 

kam pereisiu kelią. Nebrangiai. 
Kreiptis į katę Angliukę, trečias 
konteineris iš dešinės“.

***
Kartais taip gyvenimas 

susisuka, kad Kamasutra rūko 
kamputyje.

***
Myliu žmoną. Tik ne savo.
***
Mineralinis vanduo – tai 

kompotas iš akmens.
***
„Bučiuojasi jis nekaip“, – 

pagalvojo varlė ir nusprendė 
nevirsti princese.

***
Jei tiesa išplaukė, vadinasi, 

kažkas ją neteisingai įbetonavo 
kojas, prieš paskandindamas.

***
Aš ne tam lipau į mitybos 

piramidės viršūnę, kad joje 
ėsčiau salotas.

***
Mūsų lėktuvas vis pakliūdavo 

į oro duobes: pasirodo, tai 
desantininkai kasė sau apkasus.

***

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.

BUITINĖ TECHNIKA

• Šaldytuvą Sharp. Dramblio kaulo 
spalvos, šaldiklis viršuje, 2 skyrių, 
180 cm aukštis, 65 cm plotis. Labai 
geros būklės. Tel. 8 688 88 401. 
Rokiškis
• Nerūdijančio plieno puodą, 
konservų gamybai. Kupiškis. Kaina 
70 Eur. Tel. 8 684 20 231.
• Elektrinę viryklę su elektrine 
orkaite bei griliumi.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Dujinę viryklę. Tel. 8 614 19 157. 

Rokiškis
• Dujų balionus. Tel. 8 614 19 157. 
Rokiškis
• Naują, 3000 W vandens šildytuvą, 
montuojamą prie kriauklės. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 610 17 664.  
Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju naudotą kilimą. Dydis 
3x4 m. Tel. 8 616 50 887.  
Rokiškis
• Dovanojame triušiuką. 4 mėn. 
amžiaus. Rokiškis.  

Tel. 8 627 65 627.
• Dovanoju dvi dujų silikato 
plokštes, 6x1,5 m.  
Tel. 8 610 17 664. Rokiškis
• Dovanoju stiklainius, 0,65 l (nuo 
majonezo Hellmanns). 30 vnt.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Dovanojame labai žaismingą, 
judrų, mylintį vaikus haskio ir 
vilkšunio mišrūną. Dovanosime 
tam, kas tikrai turės laiko su 
juo užsiimti. Skubiai. Atvestas 
gruodžio pabaigoje.  
Tel. 8 623 12 313. Rokiškis


