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UAB „ROKIŠKIO 
AUTOBUSŲ PARKAS”

UAB „Rokiškio autobusų parkas“ teritorijoje išnuomoja-
mos vietos automobilių stovėjimui. 

UAB Rokiškio autobusų parko autobusais gabenamos 
siuntos į daugumą Lietuvos miestų.

Autobusų nuomos paslaugos.
Išorinė reklama ant keleivinių transporto priemonių.

Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt
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Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 
geriausio skyriaus varžybose
rokiškėnai kariai iškovojo 
antrąją vietą

Su antrąja vieta geriausio skyriaus varžybose rokiškėnus karius sveikino 
Vyčio apygardos 5-osios rinktinės vadas pulkininkas leitenantas Vidas 
Zabiela (dešinėje).                          Vyčio apygardos 5-osios rinktinės nuotr.
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Camino Lituano
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Pasieniečiams įkliuvo 
gerai žinomi rūkalų nešikai: 
vienas jų – Rokiškio 
rajono gyventojas

Rokiškio aliejinės direktorius, 
kartu su bendrininkais, 
keliaus į teismą

Tai kur visgi dingo Elizabet, 
arba Rokiškio liaudies teatras 
į sceną grįžta premjera

3 p.
Rokiškio liaudies teatras kvies aiškintis: kas teisus – ar žmonos netekęs vyras, patekęs į apsišaukėlės pinkles, ar žavios damos užnugarį dengianti visuomenė?

Linos Dūdaitės-Kralikienės nuotr.
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Kviečia į rajono 
čempionatą ir 
atvirų durų dieną
Svarūs kraštiečių 
startai

Juodupės gimnazijos 
vokalinis ansamblis 
„Accelerando“ 
dalyvauja įdomiame 
projekte

3 p.
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Savaitgalį rajono gyventojai 
šventė ir mušėsi
Gegužės 15 d., Rokiškio 
r., Juodupėje., Liepų g., 
išgertuvių metu, kilus 
konfliktui, moteris (gim. 1997 
m.) smurtavo prieš moterį 
(gim. 1972 m.), nustatytas 
2,42 prom. girtumas.
Gegužės 16 d., apie 15.30 val. 
Rokiškyje, Taikos g., bendro 
naudojimo koridoriuje, vyras 
(gim. 1982 m.), (nustatytas 
2,77 prom. girtumas) smurtavo 
prieš moterį (gim. 2002 
m.). Įtariamasis sulaikytas, 
vadovaujantis LR BPK 140 str.
Gegužės 16 d., apie 13.00 
val. Rokiškio r., Čelkių k., 
namo kieme, rastas sužalotas 
neblaivus (2,0 prom.) 
vyras (gim. 1979 m.), kuris 
paguldytas į ligoninę. Šalia 
rastas ir paimtas neteisėtai 
laikomas pistoletas.

Peiliu sužalojo vyrą
Gegužės 15 d., apie 15.30 
val. Rokiškyje, Stoties g., 
namuose, išgertuvių metu, 
neblaivi (2,34 prom. girtumas) 
moteris (gim. 1969 m.) peiliu 
sužalojo neblaivų (2,88 prom. 
girtumas) vyrą (gim. 1981 m.).

Neblaivūs siautėjo 
po kaimą
Gegužės 18 d., apie 19.30 
val. Rokiškio r., Panemunėlio 
glž. st., Kamajų g., neblaivus 
(nustatytas 2,16 prom. 
girtumas) vyras (gim. 1999 
m.) ir neblaivus (nustatytas 
2,42 prom. girtumas) 17-metis 
išvartė ir apgadino metalinius 
šiukšlių konteinerius, išmėtė 
šiukšles po visą teritoriją, 
apgadino automobilį „Peugeot 
Partner“, užpuolė vyrą (gim. 
1957 m.), sulaužė rankoje 
turėtą skėtį. Nuostolis – 420 

eurų. Įtariamieji sulaikyti, 
vadovaujantis LR BPK 140 
str..

Trenkė pagaliu
Gegužės 17 d., Rokiškio r., 
Panemunėlio glž. st., konflikto 
metu vyras (gim. 1974 m.) 
pagaliu trenkė neblaiviam 
vyrui (gim. 1965 m.).
VšĮ „Rokiškio rajono 
ligoninėje“ nukentėjusiajam 
nustatytas rankos dilbio 
nubrozdinimas ir alkūnkaulio 
lūžis, paskirtas ambulatorinis 
gydymas.

Neblaivus vairuotojas 
nesuvaldė automobilio
Gegužės 17 d., apie 21.30 
val. Rokiškio r., Akmenių 
k. (Rokiškio kaimiškoji 
sen.), vyras (gim. 1965 m.), 
būdamas neblaivus (nustatytas 
1,92 prom. girtumas), vairavo 

automobilį „Peugeot 407“, 
jo nesuvaldė ir nuvažiavo 
nuo kelio, išvertė ir apgadino 
plastikinį signalinį kelio 
stulpelį, pasišalino iš įvykio 
vietos. Eismo įvykio metu 
vairuotojas nenukentėjo.

L. Šepkos parke 
rastas miręs vyras
Gegužės 17 d., apie 7.00 val. 
Rokiškyje, L. Šepkos parke, 
rastas miręs vyras (gim. 1962 
m.) su žaizda veide. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas mirties 
priežasčiai nustatyti.

Pavogė telefoną
Gegužės 16 d., apie 14.00 
val. Rokiškyje, Panevėžio 
g., garaže, pažįstamas vyras 
atvirai pagrobė telefoną 
„Nokia“ iš vyro (gim. 1957 
m.). Nuostolis – 50 eurų.
Panevėžio VPK inform.

KRIMINALAI

Pasieniečiams įkliuvo gerai žinomi rūkalų nešikai: 
vienas jų – Rokiškio rajono gyventojas

Trečiadienį VSAT Varė-
nos rinktinės A. Barausko 
pasienio užkardos parei-
gūnai ties Varėnos rajono 
Marcinkonių kaimu paste-
bėjo du įtartinus vyrus su 
nešuliais. Vietovė, kurioje 
fiksuoti asmenys, priklau-
so Čepkelių valstybiniam 
gamtiniam rezervatui, į 
kurį patekti reikalingas 
specialus jo direkcijos at-
stovų leidimas.

Pasieniečiai nešikus sulai-
kė. Paaiškėjo, kad tai 32-ejų 
Rokiškio ir 33-ejų Alytaus ra-
jono gyventojai. Abu jie gerai 
žinomi VSAT pareigūnams 
dėl nekart padarytų analogiš-
kų pažeidimų.

Šįkart vyrai gabeno keturis 
surištus ir savadarbėmis pe-
tnešomis sukabintus ryšulius. 
Juose aptikti 2 tūkst. pakelių 
cigarečių „NZ Gold Com-
pact“ su Baltarusijos akcizo 
ženklais. Apylinkes patikrinęs 
kinologas su tarnybiniu šuni-
mi daugiau įtartinų daiktų ar 
asmenų neaptiko.

Abu pažeidėjai neturėjo 

Čepkelių rezervato direkcijos 
leidimų patekti į šią saugomą 
vietovę. Paskutinį kartą šie 
vyrai A. Barausko užkardos 
pareigūnams buvo įkliuvę 
pernai lapkritį. Tada jie taip 
pat neteisėtai į Lietuvą nešė 
kontrabandinius rūkalus.

Šįkart dėl neteisėto akci-
zinių prekių gabenimo pažei-
džiant nustatytą tvarką pasie-
niečiai pradėjo administracinę 
teiseną. Už pakartotinai pada-
rytus nusižengimus rokiškė-
nui ir alytiškiui gresia baudos 
nuo 5 tūkst. 760 iki 6 tūkst. 
eurų.

Po apklausų VSAT parei-
gūnai sulaikytuosius paleido. 
Jiems įteikti šaukimai atvykti 
į Alytaus apylinkės teismo Va-
rėnos rūmus.

Medžiagą apie šį įvykį A.
Barausko pasieniečiai perdavė 
ir Čepkelių rezervato direkci-
jai, kuri spręs, kaip bausti be 
leidimų draudžiamoje teritori-
joje buvusius vyrus. Cigaretės 
saugomos A.Barausko užkar-
doje.

VSAT inform.
ir nuotr.

Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 
geriausio skyriaus varžybose
rokiškėnai kariai iškovojo 
antrąją vietą

Rokiškėnai kariai atlieka varžybų užduotį. 
Vyčio apygardos 5-osios rintinės nuotr.

Savaitgalį Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apy-
gardos 5-osios rinktinės kariai varžėsi geriausio skyriaus 
varžybose. 506-osios pėstininkų kuopos kariai šiose varžy-
bose iškovojo antrąją vietą. Ir rokiškėnai kariai savanoriai 
dėl geriausio skyriaus titulo varžysis su visų Krašto apsau-
gos savanorių pajėgų rinktinių varžybų nugalėtojais.

Rokiškėnai kariai tvirtai įleido šaknis ant rinktinės geriau-
sio skyriaus varžybų prizininkų pjedestalo. Dvejus ankstes-
nius metus mūsiškiai iškovojo trečiąją vietą. O štai dabar re-
zultatą pagerino. Ir iškovojo teisę atstovauti rinktinę  Krašto 
apsaugos savanorių pajėgų geriausio skyriaus varžybose.

Tradiciškai geriausio skyriaus varžybos trunka dvi dienas. 
Kuopų skyriai varžėsi įveikdami įvairias užduotis: vandens 
kliūtis, mokomosios granatos mėtymas, radijo ryšio, ginklų 
išardymo bei sudėjimo, inžinerinių kliūčių įveikimo, išgyve-
nimo, naktinio orientavimosi, pirmosios medicinos pagalbos 
suteikimo ir kt. rungtys).

Susumavus rezultatus, pirmoji vieta atiteko 508-ajai pėsti-
ninkų kuopai iš Zarasų. Antrieji buvo rokiškėnai, trečioji vieta 
atiteko 501-ajai pėstininkų kuopai iš Panevėžio.

„Amat victoria curam (pergalė reikalauja darbo)“, – taip ro-
kiškėnų karių pasiekimą įvertino 506-osios pėstininkų kuopos 
vadas kapitonas Sergejus Afanasjevas. Jis neslėpė: rengda-
miesi varžyboms, kariai įdėjo daug pastangų, kryptingai joms 
ruošėsi, negailėdami laisvalaikio. Todėl ir rezultatai – džiugi-
nantys.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Rokiškio aliejinės direktorius, kartu su bendrininkais, 
keliaus į teismą

Teismai perduota bau-
džiamomi byla, kurioje ke-
turi bendrininkai yra kal-
tinami sukčiavę Pridėtinės 
vertės mokesčiu (PVM) ir 
valstybei padarę daugiau 
nei 326 tūkst. eurų žalos, 
pirmadienį pranešė Finansi-
nių nusikaltimų tyrimo tar-
nyba (FNTT).

Pasak tarnybos, Rokiš-
kio rajone veikusios aliejaus 
prekybos įmonės direktorius, 
kaip manoma, siekdamas iš-
vengti PVM prievolės, kartu 
su dar viena lietuve ir dviem 

estais sukūrė nusikalstamą 
schemą, kurioje veikė dar ke-
turios lietuviškos bendrovės.

„Veikdami organizuotai 
bendrininkai savo įmonių 
vardu galimai sudarydavo ne-
tikrus sandorius su trimis Lie-
tuvoje registruotomis ir viena 
Nyderlanduose veikiančia 
bendrove. Įmonės viena kitai 
išrašydavo sąskaitas faktūras 
už neįvykusius aliejaus par-
davimo sandorius, buhalteri-
nius dokumentus“, – teigiama 
FNTT pranešime.

Fiktyvių sąskaitų pagrindu 
tuomet buvo tvarkome Rokiš-

kyje veikusios įmonės buhal-
terinė apskaita, formuojamos 
PVM deklaracijos, teikiami 
duomenys valstybės instituci-
joms.

Ikiteisminio tyrimo duo-
menimis, per daugiau nei dve-
jus metus sudarytų fiktyvių 
sandorių vertė galėjo siekti 
1,87 mln. eurų, o, pasinau-
dojusi netiksliais ataskaitose 
pateiktais duomenimis, ben-
drovė galėjo išvengti per 326 
tūkst. eurų PVM sumokėjimo 
į biudžetą.

Kaltinimai šioje byloje yra 
pateikti keturiems asmenims, 

atskiras ikiteisminis tyrimas 
dar atliekamas dėl dviejų nusi-
kalstamoje schemoje dalyva-
vusių Estijos piliečių veiklos.

Anot FNTT, PVM išvengu-
sios įmonės direktorius sudarė 
susitarimą su Panevėžio aps-
krities valstybine mokesčių 
inspekcija dėl žalos atlygini-
mo ir mokesčių sumokėjimo, 
todėl byloje civilinis ieškinys 
nebuvo pareikštas.

Baudžiamąją bylą nagrinės 
Panevėžio apylinkės teismo 
Rokiškio rūmai.

BNS ir
lrytas.lt inform. Rajono policijos komisariatui – 

naujas automobilis

Rokiškio rajono policijos komisariato auto parką papildė 
naujas, talpus, kokybiškas, ekonomiškas ir tuo pat metu mo-
dernus, „SEAT Leon Sportstourer“ automobilis. 

Rokiškio rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vir-
šininkas Robertas Krasauskas pasakojo, jog naująjį automobilį 
tarynboje naudos tiek veiklos, tiek reagavimo skyriaus parei-
gūnai.

Tradiciškai, preiš atiduodant automobilį pareigūnams, pir-
miausia Panevėžyje jį pašventino kapelionas. 

Komisariato automobilių parkas vis periodiškai atnaujina-
mas. Šiuo metu, Rokiškio rajono policijos komisariate, seniau-
sias likęs automobilis yra 2012 metų, likusieji - 2015 metų.

Pareigūnams linkime saugių kelionių!
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Tai kur visgi dingo Elizabet, arba Rokiškio liaudies teatras į sceną grįžta premjera

Ar žavioji dama, prisistatanti Elizabet, yra tikroji? Ar iš tiesų jos vyrui vaidenasi sąmokslas. O gal tai tik gudriai paspęsti 
spąstai šiokį tokį kapitalą sukaupusiam vyrukui, į kurį įsipainiojo svarbūs miestelio visuomenės veikėjai?

Rokiškio liaudies te-
atras gegužės pabaigoje 
žiūrovus pakvies į išlauk-
tą premjerą. Spektaklio 
„Kur dingo Elizabet?“ 
režisierė Violeta Mičiu-
lienė atvira: rokiškėnai 
(o vėliau ir ne tik jie) ga-
lės pasidžiaugti grakščiu, 
intelektualiu, šmaikščiu 
detektyvu. Kuriame – kla-
sikinis „ieškokite moters“ 
(ir tiesiogine, ir perkelti-
ne prasme) motyvas ves į 
painų mažo miestelio vi-
suomenės pasaulį. Kuria-
me pinasi ir interesai, ir 
paprastas žmogiškas go-
dumas. Išpainioti intrigų 
ir aistrų kamuolį, susuk-
tą Rokiškio iaudies teatro 
aktorių, bus sudėtinga, bet 
įdomu.  

Pjesė – seniai taikiklyje
Spektaklio repeticijos – 

pačiame įkarštyje. Režisierė 
Violeta Mičiulienė neslėpė 
džiugesio artėjančia premje-
ra. Teatras, scena – išsiilgti 
ir aktorių, ir žiūrovų. Tiesa, 
Rokiškio liaudies teatras pas-
tarosiomis savaitėmis į Kul-
tūros namų sceną jau grįžo: 
buvo parodyti keli spekta-
kliai. Liūdina tai, kad rajono 
žiūrovas vis dar nėra toks 
drąsus: tikėtasi, kad spekta-
kliuose bus daugiau publikos. 
„Gaila, kad žiūrovas kol kas 
dar įsibaiminęs savęs ir kitų. 
Tikimės, kad jis pamažu, sau-
giai grįš į sales“, – vykėsi re-
žisierė.

Kultūros centras pasiruo-
šęs priimti žiūrovus: spekta-
klis repetuojamas Didžiojoje 
scenoje, o salės vietos, kurio-
se galima sėdėti, kruopščiai 
sužymėtos. 

Ir režisierė, ir aktoriai ti-
kisi, kad per pusantros savai-
tės – tiek liko iki spektaklio 
„Kur dingo Elizabet?“ prem-
jeros – visgi įsidrąsins. Nes 

įsidrąsinti verta: spektaklis 
įdomus ir unikalus. Paslap-
ties suteikia tai, kad pjesės 
„Spąstai“, kurios motyvais 
kuriamas spektaklis, autorius 
Robert Thomas pastaruoju 
metu ima atkreipti Lietuvos 
teatrų dėmesį. Šios pjesės 
variacija buvo pastatyta Pa-
nevėžio dramos teatre. Įdomu 
tai, kad pačios pjesės lietuvių 
kalba nėra. „Verčiau ją iš rusų 
kalbos“, – pasakojo V. Mičiu-
lienė. Ji neslepia: pjesę seniai 
turėjo taikiklyje. O ir kitados 
duotas rokiškėnams Inter-
rampos festivalio komisijoje 
neatsargiai duotas pažadas 
kartu pastatyti spektaklį, vis 
kirbėdavo mintyse. „Čia kaip 
šachmatai: jei palietei figū-
rėlę, turi ja eiti. Jei davei pa-
žadą, turi jį vykdyti“, – sakė 
pašnekovė. 

Kai norisi lengvumo...
Pašnekovė neslepia: Ro-

kiškio liaudies teatro grį-
žimui į sceną po karantino 
nulemtos pertraukos, reikėjo 
ypatingos premjeros. Sun-
kiasvoriais spektaklis vargu 
ar tiktų. Norėjosi kažko įdo-
maus, lengvo, grakštaus. De-
tektyvas su švelniais, subti-
liais komedijos elemetais tam 
puikiai tiko. Grakšti prancū-
ziška atmosfera, šmaikštūs 
dialogai, netikėtos situacijos 
ir siužeto vingiai. Ir lengvas 
„ieškokite moters“ šešėlis: ir 
tiesiogine, ir perkeltine pra-
sme. Be keiksmažodžių, be 
vulgarybių, be nenormatyvi-
nės leksikos. „Į daugelį da-
lykų šiandien per daug rimtai 
reaguojame. Taigi norėjosi, 
kad žiūrovas ir galvą pasuk-
tų, ir pasijuoktų“, – pasakojo 

režisierė. Spektaklis be vul-
garybių ir keiksmų – puiki 
proga išeiti pasižmonėti šei-
moms su vaikais. 

V. Mičiulienė atvira: pjesę 
adaptavo taip, kad ji būtų pa-
togi ne tik namų scenai. Idėja 
– kad teatras keliautų ir pas 
žiūrovą. Į gastroles, į mažų 
miestelių kultūros namų sa-
les. Ir kad tą padaryti nebūtų 
sudėtinga. Todėl scenoje ku-
kli, bet esminė scenografija. 
Kurią galima sukrauti į vieną 
automobilinę priekabą. Ir ak-
torių sąstatas kamerinis: kiek, 
kad būtų patogu nuvykti pora 
automobilių. Tai svarbi idėja 
– teatras turi teikti žmonėms 
džiaugsmą, turi atitraukti nuo 
kasdienybės pilkumos ir niū-
rumo, dovanoti išsiilgtą ben-
dravimą, emocijas.

Sugrįžti į sceną – 
džiaugsmas ir dovana
Kaip režisierė vertina Ro-

kiškio liaudies teatro aktorių 
darbą? Pašnekovė atvira: šis 
kolektyvas garsėja ne tik ta-
lentais, bet ir susiklausymu, 
drausme, profesionalumu. 
Nenuostabu, kad šias savy-
bes kelis kartus padaugino 
jausmas, kad scenos išsiilgta. 
Labai išsiilgta. Aktoriams re-
peticijos – džiaugsmas, kuris 
juntamas žvilgsniuose, jude-

siuose. Režisierė neslepia: 
visi labai stengiasi. O juk re-
peticijos– po ilgų tiesioginio 
darbo valandų. Ateiti po sun-
kios darbo dienos su šviežiu 
požiūriu, šviežiomis idėjo-
mis, energija – labai svarbus 
meistriškumo ženklas.

Režisierė teigė, kad ji nėra 
griežtas vadovas. Repeticijo-
se juntama labiau patarimų, 
ieškojimų, o ne komandų 
dvasia. V. Mičiulienė džiau-
gėsi, kad aktoriai patys ieško 
idėjų, sprendimų, kaip scenas 
pateikti smagiau, jautriau. 
Štai idėjos gimimo pavyzdys: 
kelionei į beprotnamį krau-
nami lagaminai. Kam vyrui 
jame moteriška skrybėlė? 
Aktoriai juokiasi: kadangi tas 
vyras niekam nerūpi, tai koks 
skirtumas, ką sukišti į jo la-
gaminus?  

Aktoriai – puikiai žinomi 
teatro žmonės. Pagrindinius 
vaidmenis atlieka Valeri-
jus Rancevas, Ieva Kilienė. 
Jiems talkina jau keliuose 
spektakliuose sužibėjusi jau-
noji teatro žvaigždė Mantas 
Meškuotis. Komisaro, ban-
dančio išpainioti intrigų liz-
dą, vaidmuo patikėtas Arūnui 
Skardžiui. Savito šarmo įneša 
ir medicinos seselės vaidmenį 
atliekanti Rima Bielovienė.

Taigi, rokiškėnai seniai pa-

žįstamus aktorius išvys nau-
juose amplua.

Iššūkis ir režisierei:
svarbių darbų 
pabaigtuvės
V. Mičiulienė šiuo metu 

užimta ne tik premjera. Ji 
Klaipėdos universitete bai-
gia Teatrologijos magistro 
studijas. Ir iš vienos scenos 
pusės pereina į kitą – į spek-
taklius žvelgs ne tik reži-
sierės, aktorės, bet ir teatro 
kritikės žvilgsniu. „Sklandė 
gandai, kad šis spektaklis – 
mano magistrinis darbas. Iš 
tiesų taip nėra. Kadangi tai 
ne režisūros, o teatrologijos 
baigiamasis darbas, tai jis – 
rašytinis. O spektaklis – duo-
to pažado rokiškėnams išpil-
dymas“, – sakė pašnekovė. 
Ir didžiulis, įtemptas darbas: 
kiek ilgesnio nei valanda 
spektaklio repeticijos trunka 
po beveik tris valandas. Ir 
kitą savaitę jų tempas augs. 
Vaidinama dalimis – kad pro 
scenos uždangą neprasprūs-
tų esminės spektaklio deta-
lės, ir, žinoma, atsakymas į 
svarbiausią klausimą – tai 
kur visgi dingo toji Elizabet? 
Atsakymą į jį žiūrovai ras 
premjeros metu.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Juodupės gimnazijos vokalinis ansamblis 
„Accelerando“ dalyvauja įdomiame projekte

Juodupės gimnazijos 
vokalinis ansamblis „Ac-
celerando“ (mokytoja Au-
relija Trasykė) jau trečią 
kartą dalyvauja Nacio-
nalinio kultūros centro ir 
choro „Ugnelė“ projekte 
– Jungtinis Lietuvos vaikų 
choras. Šiais mokslo me-
tais virtualias choro repe-
ticijas šeštadieniais lanko: 
Nojus Juchna, Goda Juch-
naitė, Saulė Kazlauskaitė, 
Eva Bieliūnaitė, Kamilė 
Bieliūnaitė, Gabrielė Gir-
vydytė, Yustina Medžiuo-
lis, Viktorija Nikonova, 
Aina Šinkūnaitė ir Deila 
Aleksiejūtė.

 
„Malda pasauliui” reper-

tuaras - giesmės iš įvairiau-

sių pasaulio kultūrų šiuo su-
dėtingu laiku. Su programa 
dirba žymūs pasaulio diri-
gentai ir chorų vadovai:

 – Charlotte Botha (Pietų 
Afrika/JAV) – buvusi Dra-
kensbergo berniukų choro 
dirigentė, JAV Hamiltono 
koledžo chorinės veiklos va-
dovė;

– Panda van Proosdij (Ny-
derlandai) – šokio ir teatro 
specialistė, judesio pedago-
gė, garsi dėl savo sukurtos 
„Choireography” („Cho-
ro-grafijos”) metodikos;

– Dr. Tracy Wong (Ma-
laizija/Kanada) – chorinės 
muzikos kompozitorė, Ka-
nados Didžiojo filharmoni-
jos jaunimo choro (Grand 
Philharmonic Youth Choir) 

dirigentė;
– Valerija Skapienė (Lie-

tuva) – Jungtinio Lietuvos 
vaikų choro meno vadovė, 
vaikų choro „Ugnelė” meno 
vadovė, Vilniaus J. Tal-
lat-Kelpšos konservatorijos 
chorinių disciplinų mokytoja 
ekspertė

– Virginia Bono (Argen-
tina) – choro „Estudio Coral 
Meridies“ vadovė;

– Zimfira Poloz (Kazach-
stanas/Kanada) – Kanados 
Hamiltono vaikų choro meno 
vadovė.

 Kitų mokslo metų pra-
džioje planuojamas gyvasšio 
projekto „Malda pasauliui“ 
koncertas.

Juodupės gimnazijos
inform.

Energetinio efektyvumo didinimo 
sprendimo grąža rajono įstaigose

2019 m. lapkričio mėn. 
Rokiškio rajono savivaldy-
bei priklausančiose įstaigo-
se įdiegta išmanioji šilumos 
valdymo ir monitoringo sis-
tema, siekiant viešųjų pasta-
tų energetinio efektyvumo. 
Rokiškio rajono savivaldy-
bės administracijos vadovai 
susitiko su šią sistemą įren-
gusiais UAB „Informatikos 
ir ryšių technologijų centro“ 
atstovais, kurie pristatė pro-
jekto rezultatus.

 
Išmanioji šilumos vartoji-

mo valdymo ir monitoringo 
sistema buvo įdiegta Rokiš-
kio Juozo Tumo – Vaižganto 
gimnazijoje, Rokiškio pagrin-
dinėje mokykloje, Rokiškio 
r. Obelių gimnazijoje. Nau-

dojantis specialia įvertinimo 
metodika, buvo apskaičiuotas 
sutaupytos šilumos kiekis, pa-
lyginus laikotarpius iki išmani-
osios sistemos įdiegimo bei po 
jo įdiegimo ir valdymo. Papil-
domai buvo įvertintas lauko oro 
temperatūros skirtumas. Minėto 
metodo privalumas – vertinant 
pastato energetinį efektyvumą, 
eliminuojamas skirtingų šilu-
mos sezonų aplinkos tempera-
tūros skirtumas. 

Remiantis atliktais skai-
čiavimais, vidutinis šilumos 
energijos sutaupymas per 1 šil-
dymo sezoną – 15 proc. Pasak 
Rokiškio rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus pa-
vaduotojo Valerijaus Rancevo, 
diegiant tokias sistemas ir jas 
atsakingai valdant, sutaupymo 

rezultatas yra akivaizdus.
 „Efektyvus energijos 

vartojimas tampa vienu svar-
biausių prioritetų ne tik Eu-
ropos sąjungoje, Lietuvoje, 
bet ir Rokiškyje. Siekiant 
įgyvendinti šį tikslą ėmėmės 
priemonių didinti viešųjų pas-
tatų energetinį efektyvumą. 
Svarbu, kad būtų taupomos 
ne tik lėšos, skirtos šildymui, 
bet ir kad žmonės dirbantys 
tuose pastatuose įsikūrusiose 
įstaigose, jaustųsi jaukiai ir 
komfortiškai. Rezultatas – 
akivaizdus, todėl tikimės, kad 
tokias sistemas įdiegsime ir 
kituose savivaldybės valdo-
muose pastatuose“, - informa-
vo V. Rancevas.

Rajono savivaldybės
inform.
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Camino Lituano: I diena
„Rokiškio Sirena“ pristato straipsnių ciklą „Camino 

Lituano“, kuriame rokiškėnai verslininkai Audronė ir 
Algimantas Šablinskai, dalinasi savo įspūdžiais ir pa-
mąstymais iš 18 dienų trukusio žygio pėsčiomis piligri-
mų keliu po Lietuvą. Kiekvieną antradienį ir penktadie-
nį Jūsų lauks naujas  ciklo „Camino Lituano“ straipsnis.

Pirmas etapas: Žagarė – Buivydžiai.
2021 m. balandžio 18 d.
Kiekvienas mes turim 

savo In ir Jan - tarpusavyje 
prieštaraujančius ir vienas 
kitą papildančius pradus. Pi-
ligrimai juos vadina Kelio 
Demonu ir Kelio Sargu. Eiti 
ar neiti piligrimų keliu Ca-
mino Lituano sprendi pats, 
tačiau aktyviai šiame pro-
cese dalyvauja ir Demonas 
su Sargu. Demonas šį kartą 
kategoriškas: nesąmonė – 
ko tu ten nematęs? Dulkinų 
vieškelių, Šiaurės Lietuvos 
lygumose? Dar gi karantinas 
- su nakvynėmis problemos. 
Ateisi į nakvynės vietą va-
kare, kaip šuva nusikalęs, o 
ten vietoj šiltos lovos didelė 
spyna kabo? Vis tiek viso ke-
lio nenueisi – Šimonytė nuo 
ketvirtadienio paleidžia lau-
ko kavines... Ne pensininkas 
dar -  dirbti reikia! Kelio Sar-
go argumentai paprasti: pa-
nosėje, vos už šimto kilome-
trų vingiuoja naujas Camino; 
pavasaris pagaliau įsibėgėjo 
- stojo puikus oras; saulytė 
maloniai šildo, gamta bunda, 

paukšteliai čiulba, tiesiog, 
ideali proga; sako, kai kojos 
vargsta, galva ilsisi - šeimos 
verslui praverstų naujos idė-
jos - Kelias tam baisiai tinka. 
Kodėl neišbandžius? Tūks-
tantis ir viena priežastis už! 
Paskutinis argumentas ant 
mano abejonių svarstyklių 
buvo brangiausios gyvenimo 
bendražygės žodžiai: baik 
dvejoti, varom tiktai... Buen 
Camino!

Camino Lituano pradžia 
– vyšnių sostinėje Žagarėje. 
Mus, ne darbo metu, pasitiko 
linksma mergina Modesta, 
kuri įteikusi piligrimų pasus 
aprodė Žagarės dvaro rūmuo-
se eksponuojamą  įspūdingą 
medžioklės trofėjų kolekciją. 
Jau vien dėl šios unikalios 
kolekcijos verta trenktis į 
Žagarę. Nenoriu nieko įžeis-
ti, tačiau nustebino Lietuvos 
užkampyje tūnanti turtinga 
ir neregėtai puikios kokybės, 
Lietuvos medžiotojų trofėjų 
kolekcija, kokios gali pavy-
dėti Tado Ivanausko zoolo-

gijos muziejus. Įdomiausias 
ekskursijos po Žagarės dvarą 
momentas – faktas, kad tau-
riųjų elnių populiacija Lietu-
voje, buvo visiškai išnaikin-
ta, kaip kadaise taurų, kurie 
apie save primena tik Kauno 

herbe. Po visą Lietuvą jie 
vėl pasklido, tik pabėgę (pa-
leisti?) iš aptvaro, pirmo pa-
saulinio karo metu, kur buvo 
laikomi čia Žagarės dvaro 
savininko rusų kunigaikščio 
Naryškino valia, kaip dvaro 

parko puošmena. Toliau už-
knisantis, dulkinas žvyrkelis 
ir ilgos tiesiosios, tiesiog, 
varančios į neviltį. Viena iš 
jų iki pat horizonto nusidrie-
kusi, keturių su trupučių ki-
lometro,  negyvai pribaigė. 
Aplinkui nieko daugiau, tik 
neseniai suarti laukai, kažkur 
horizonte burzgiantis trak-
torius, stiprus šoninis rytinis 
vėjas pustantis į akis šviežiai 
pakeltas dulkes ir „piktas“, 
akmenuotas žvyrkelis po ko-
jomis. 

Tikra atgaiva tik pietūs 
Skaistgirio miestelyje, o to-
liau „užkliuvo užu varčios 
ir vėl iš pradžios“ – už hori-
zonto užlinkstančios, atrodo, 
be galo be krašto, vėjo pus-

tomos, lygumos, sakytum ne 
Lietuvoj, o kažkur Amerikos 
prerijose ar Kazachstano 
stepėse randiesi. Vaizdelis 
nekoks. Vis galvodavau, ko-
dėl piligrimai nekomentuoja 
pirmųjų etapų? Kaip aš juos 
dabar suprantu... Kai priėjom 
kaimo sodybą „Namukas“, 
tai buvo laimingiausia ir švie-
siausia dienos akimirka. Šei-
mininkė Daiva mūsų jau laikė 
ir visą emociją išskaičiusi iš 
akių tik skėstelėjo rankomis: 
nieko nepadarysi, toks mūsų 
kraštovaizdis. Puikią sody-
bą vienai nakčiai užvaldėm 
dviese. 

Pirmas etapas: Žagarė – 
Skaistgirys – Buivydžiai. Nu-
pėdinta apie 30km

Rokiškis nepaliauja 
puoštis gėlėmis

Dar visai neseniai džiaugėmės geltonais narcizų žie-
dais nusėtu Rokiškiu. Paskui žiedų jūrą papildė rausvos 
tulpės, o netrukus pražys ir kvapnūs rožių žiedai. Lie-
tingas oras darbų nestabdo – mieste sodinami rožių 
krūmai. Taip džiaugiasi rajono savivaldybė savo face-
book paskyroje.

„Rokiškio Sirena“ primena, kad šiuo metu mieste for-
muojami daugiamečių gėlių gėlynai, kurie rokiškėnų akį 
džiugins ne vienerius metus. Praėjusių metų apželdinimo 
veiklos rezultatais miesto gyventojai ir svečiai gali pa-
sigrožėti jau dabar: įvairiose miesto vietose žydi šimtai 
įvairiaspalvių tulpių. Savivaldybės gėlynai išdygo ir tose 
vietose, kuriose anksčiau jų nebuvo. „Rokiškio Sirenos“ 
žiniomis, ir Rokiškio krašto muziejaus erdvėms bus skirtas 
nemažas dėmesys.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Svarūs kraštiečių startai

Savaitgalį Pakruojyje vyko Lietuvos – Latvijos kultūriz-
mo čempionatas. Jame labai svariai pasirodė kraštiečiai.

Moterų grupėje „Mis figūra“ kategorijoje antrąją vietą iš-
kovojo Eglė Karpovienė. Mūsiškės atletės laisvoji programa 
pripažinta artistiškiausia. O tai labai svarus laimėjimas.

Vyrų grupėje puikiai pasirodė Svajūnas Šaknys (asmeninio 
archyvo nuotr.). Atletas vyrų fitneso kategorijoje iškovojo an-
trąją vietą. O klasikinio kultūrizmo kategorijoje taip pat iško-
vojo įspūdingą laimėjimą – tik per žingsnį liko nuo prizininkų 
pjedestalo.

Rokiškėnai atletai startavo po klubo „Minotauras“ (Kau-
nas) vėliava, juos treniruoja Šarūnas Raižys. 

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Kviečia į rajono 
čempionatą ir atvirų 
durų dieną

Gegužės 23-ąją sporto klubas „Grizlis“ rokiškėnus ir 
miesto svečius kviečia į Rokiškio rajono štangos spau-
dimo čempionatą. Tai klasikinės varžybos, kurios rajo-
no sporto pasaulyje yra labai laukiamas renginys. Juk 
klausimas „kiek spaudi?“ aktualus kone kiekvienam 
sporto klube besilankančiam.

Kaip informavo „Rokiškio Sireną“ legendinis jėgos tri-
kovės sportininkas ir treneris Anatolijus Kondratenko, štan-
gos spaudimo čempionatą numatoma rengti lauke, aikšte-
lėje prie Kultūros centro. Jei tik leis oro sąlygos. Jei lytų, 
numatytas ir atsarginis variantas: varžybos keltųsi į Kūno 
kultūros ir sporto centro salę.

Šios varžybos rajono žmonėms puiki galimybė susipa-
žinti su jėgos trikove apskritai, su sveiko gyvenimo būdo 
propagavimu, galimybėmis sportuoti. Mat sporto klubas 
„Grizlis“ dalyvauja projekte, kurio dėka buvo įsigyta daug 
sportinio inventoriaus, treniruoklių. Kurie skirti ne tik profe-
sionaliai sportuojantiems atletams, bet ir kiekvienam norin-
čiajam. Todėl rokiškėnai kviečiami į klubo „Grizlis“atvirų 
durų dieną, kad galėtų susipažinti su klubu, jo teikiamomis 
galimybėmis.

Lina DŪDAITĖ- KRALIKIENĖ
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ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS
P O T V A R K I S

DĖL KONKURSO „PAŽANGIAUSI METŲ ŪKIAI – 2021“ 
ORGANIZAVIMO 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straips-
nio 4 ir 5 dalimis, siekdamas rajone išaiškinti kuo daugiau puikiai besitvarkančių 
ūkininkų:

1. S k e l b i u  konkursą „Pažangiausi metų ūkiai – 2021“ (toliau – Konkursas).
2. T v i r t i n u  Konkurso dalyvių vertinimo kriterijus (pridedama).
3. S u d a r a u Komisiją konkurso „Pažangiausi metų ūkiai  – 2021“ nugalėto-

jams rajone išaiškinti (toliau – Komisija):
Jolanta Jasiūnienė – Žemės ūkio skyriaus vedėja;
Jurgita Kavaliauskienė – Rokiškio rajono ūkininkų sąjungos sekretorė-buhal-

terė;
Dalia Lūžienė-Malijonienė – Rokiškio rajono ūkininkų sąjungos pirmininkės 

pavaduotoja;
Lina Meilutė-Datkūnienė – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų savivaldos 

organizatorė Rokiškio rajone Rokiškio rajono ūkininkų sąjungos pirmininkė;
Birutė Spundzevičienė – Žemės ūkio konsultavimo tarnybos Rokiškio biuro 

vadovė (jos nesant, – Žemės ūkio konsultavimo tarnybos Rokiškio biuro atsto-
vas);

Danutė Trumpienė – Rokiškio bitininkų sąjungos pirmininkė;
Gintarė Vinciūnienė – Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė.
4. T v i r t i n u Komisijos konkurso „Pažangiausi metų ūkiai – 2021“ nugalė-

tojams rajone išaiškinti darbo reglamentą (toliau – Reglamentas, pridedama).  
5. K v i e č i u:
5.1. ūkininkus dalyvauti Konkurse;
5.2. kaimų bendruomenes, seniūnaičius, ūkininkus siūlyti kandidatus Konkur-

sui bei aktyviai dalyvauti, aptariant kandidatų sąrašus seniūnijose.
5. Į p a r e i g o j u:
5.1. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorių:
5.1.1. skirti Juodupės, Jūžintų, Kamajų, Kazliškio, Kriaunų, Panemunėlio, Pan-

dėlio, Obelių ir Rokiškio kaimiškosios seniūnijos seniūnus atsakingus:
5.1.1.1. už ūkininkų, kandidatų dalyvauti Konkurse, inicijavimą ir dalyvių sąra-

šo pateikimą iki 2021 m. gegužės 31 d.;
5.1.1.2. už lauko dienos seniūnijoje organizavimą, Komisijai lankant ūkius;
5.1.2. šį potvarkį paskelbti rajono laikraštyje bei savivaldybės interneto pus-

lapyje;
5.1.3. skirti transportą ūkių apžiūrai pagal prieš savaitę Komisijos pateiktą 

grafiką;
5.2. Komisiją, vadovaujantis reglamentu, iki 2021 m. liepos 4 d. rajone išaiš-

kinti pažangiausius metų ūkius:
5.2.1. ūkininkų, dirbančius iki 100 ha žemės, grupėje;
5.2.2. ūkininkų, dirbančius daugiau negu 100 ha žemės, grupėje;
5.2.3. jaunųjų ūkininkų grupėje;
5.2.4. ekologiškai ūkininkaujančių ūkininkų grupėje;
5.2.5. alternatyviąja veikla užsiimančių ūkių grupėje.
5.3. Komisiją paskelbti informaciją apie konkurso dalyvius per žiniasklaidos 

priemones;
5.4. Konkurso laimėtojus paskelbti ir pagerbti 2021 m. Žemdirbių šventės 

renginio metu. 
Šis potvarkis per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administra-

cinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui adresu Respublikos g. 62, 
Panevėžys, Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo 
tvarkos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras
Ramūnas Godeliauskas

Išsamesnę informaciją apie Konkursą rasite čia:
 https://rokiskis.lt/naujienos/skelbiamas-konkursas-pazangiausi-me-

tu-ukiai-2021/
Užs. 1333

2021 m. gegužės 17 d. Nr. MV-15
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Šaldytuvą Snaigė. Mėnesį 
naudotas, kaip naujas. Talpus. 
Kaina 270 Eur. Tel. 8 615 64 915. 
Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju spintas: penkerių durų 
(viena dvejų, kita trejų, abejų plotis 
apie 2,3 m, aukštis 2,4 m).  Dar 
viena atskira dvejų durų spinta 
(0,95/2,4 m). Išsinešti patiems. 
Antras aukštas. Tel. 8 616 83 109. 

Rokiškis
• Dovanojami baldai, pasiimti 
ir išsinešti patiems, 12 km už 
Rokiškio. Tel. 8 623 80 442. 
• Dovanoja du gražius šuniukus. 
Augs nedideli. Tel. 8 628 29 277. 
Rokiškis
• Dovanoju ožkytę, 1 metų.  
Tel. 8 680 72 909. Rokiškis
• Atiduodami rūbai vaikams iki 12 
metų. Tel. 8 670 81 901.  
Rokiškis
• Dovanoju kačiukus.  
Tel. 8 670 37 379. Rokiškis
• Dovanoju kačiukus.  

Tel. 8 629 27 741. Rokiškis
• Dovanoju televizorių Panasonic. 
72 cm įstrižainės.  
Tel. 8 681 26 648. Rokiškis
• Dovanoju sofą-lovą. Pasiimti 
patiems. Tel. 8 612 21 315. 
Rokiškis
• Dovanojame šiferio lakštus. 
Pasiimti patiems, Onuškio k.  
Tel. 8 603 40 887.

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Ramų, 1 metų ožį, taip pat žąsų 
kiaušinius. Tel. 8 458 79 562. 

Rokiškis
• Akvariumą su visa įranga ir 
žuvytėmis. Yra spintelė. Kaina 300 
Eur. Tel. 8 620 19 198.  
Rokiškis
• Avis su 3 mėn. ėriukais ir metų 
amžiaus aviną. Tel. 8 611 23 619. 
Rokiškis
• Žalmargę, 4 veršių karvę.  
Tel. 8 699 77 069. Anykščiai
• Ramias netriukšmaujančias 
dekoratyvines, mažytes papūgėles. 
Patelė ir patinėlis. Jauni, 5 mėn. 
Nėra rankiniai, bet smalsūs ir 
drąsūs. Jauni, todėl labai lengva 
prisijaukinti. Porelė – 30 Eur. 
Narvelis su lesyklėlėmis ir maistu – 
dovanų. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 600 13 201. Rokiškis
• Tris ožkytes, apie 2 mėn. 
amžiaus, ir vieną ožiuką apie 3 
mėn. amžiaus. Už simbolinę kainą. 
Rokiškio r. Tel. 8 692 62 886. 
• Porelę nimfinių papūgėlių. Jiems 
5 mėn. Dar jauni. Patelė pilka. 
Patinėlis geltonas. Galima juos 
prisijaukinti. Lesa iš rankos, o 
paimti į rankas nesignaibo. Už abu 
ir narvelį – 90 Eur. Galima pirkti 
ir atskirai, vieno kaina 40 Eur. 
Narvelis atskirai 20 Eur.  
Tel. 8 600 13 201. Rokiškis
• Papūgėlę nimfą. Patinėlis. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 604 85 045.  
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Moteris ieško darbo Rokiškyje ar 
rajone. Tel. 8 674 12 217.  
Rokiškis
• Ieškau slaugės darbo. Galiu dirbti 
savaitgaliais. Tel. 8 677 22 553. 
Rokiškis
• Ieškau oficialaus darbo Rokiškyje, 
neturint darbo patirties. Kaina 450 
Eur. Tel. 8 688 09 949. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• UAB Rokmeta metalo laužo 
supirktuvei reikalingas darbuotojas 
(privalumas - metalo pjaustytojas). 
Plačiau: www.rokmeta.lt.  
Tel. 8 686 53 384. Rokiškis
• Ieškau meistro, sutvarkyti senos 
sodybos pamatus.  
Tel. 8 618 13 059. Rokiškis
• Ieškomi mūrininkai darbui 

Vokietijoje. Reikalavimai: suprasti 
brėžinius. Tel. 8 679 97 202. 
Rokiškis
• Reikalingi mūrininkai. Mūras, 
blokeliai. Darbas Rokiškyje. 
Pageidautina brigados.  
Tel. 8 621 69 101. Rokiškis
• Ieškomas javų kombaino 
operatorius, turintis praktikos. 
Darbas gerai apmokamas, 
sezoninis. Tel. 8 616 07 494. 
Rokiškis
• Rekalingi meistai apkalti pastogę 
Rokiškyje. Tel. 8 622 62 893. 
Rokiškis
• Naujas autoservisas Rokiškyje 
ieško mechaniko/automobilių 
šaltkalvio. Darbai: ratų suvedimas, 
važiuoklės remontas ir kt. Patirtis 
- privalumas. Įdarbinama oficialiai, 
puikios darbo sąlygos. Alga 
nustatoma tarpusavio susitarimu, 
priklauso nuo patirties ir darbo 
rezultatų. Tel. 8 629 30 939. 
Rokiškis
• Padangų servisas ieško padangų 
montuotojo. Darbai: padangų 
montavimas, balansavimas, 
remontas. Patirtis privalumas, 
potencialius apmokome. Darbo 
vieta Rokiškyje. Oficialiai 
įdarbinama.  Alga priklauso nuo 
rezultatų: į rankas 700-1000 Eur. 
Kaina 800 Eur. Tel. 8 629 30 939. 
Rokiškis
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PASLAUGOS

• Įsigykite stilingą ir kokybišką 
medicininę aprangą už 
prieinamą kainą.  Darbo laikas 
I - V 11:00 - 17:00 val. Adresas: 
Nepriklausomybės a. 21, Rokiškis 

Tel. nr. +370 620 26929 
El. p. manovitarokiskis@gmail.
com. Tel. 8 620 26 929.  

Rokiškis
• Mobiliu kilnojamu gateriu pjaunu 
medieną Jūsų kieme. Rąstai gali 
būti iki 80 cm storio ir iki 8 m 
ilgio. Frezuoju sienojus namams 
(200 mm), pirtims (160 mm), 

pavėsinėms (120 mm). Yra ir 
obliavimo funkcija. Papildomas 
tel. 867004118. Tel. 8 664 64 068. 
Rokiškis
• Stiklinių terasų gamyba ir 

montavimas. Stiklo turėklai, dušo 
kabinos, nerūdijančio plieno 
turėklai, stiklo pertvaros. Kreiptis 
nurodytu telefonu arba info@
veidroteka.lt. Tel. 8 607 14 058. 
Rokiškis
• Medžių genėjimas, žolės 
pjovimas, krūmų pjovimas, 
gyvatvorių formavimas, medžių 
kirtimas, malkų ruošimas, 
lapų grėbimas, obuolių 
surinkimas ir išvežimas, 
žemės dirbimas, buldozerio 
stumdymo,ekskavatoriumi 
kasimo,kelio formavimo darbai. 
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Lauko medinio fasado darbai. 
Karkaso darymas, šiltinimas, 
lentelių kalimas, langų apdaila. 
Skardinimas. Vidaus karkaso 
darymas, grindų lyginimas, gipso 
sukimas, elektros smulkieji darbai, 
santechnikos smulkieji darbai.  
Tel. 8 623 39 225. Rokiškis
• Ekspertas rengia dokumentus 
kompensacijai gauti už šiltinamus, 
nuosavus namus. Tel. 8 611 27 116. 
Rokiškis
• Atliekame vidaus apdailos darbus. 
Tel. 8 699 58 782. Rokiškis
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Laisvės g.13

R. Barono žemėtvarkos darbų įmonė informuoja, 
kad sklypo Nr.7313/0007:115 esančio Papartynės 
k., Rokiškio k. sen., Rokiškio raj., savininkus ar kitus 
suinteresuotus asmenis apie atliktus gretimo skly-
po proj. Nr.304 kadastrinius matavimus. 

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

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

R. Barono žemėtvarkos darbų įmonė informuo-
ja, kad sklypo Nr.7313/0002:107 esančio Dargių k., 
Rokiškio k. sen., Rokiškio raj., savininkus ar kitus su-
interesuotus asmenis apie atliktus gretimo sklypo 
proj. Nr.305 kadastrinius matavimus. 

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

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

PAŽINTYS

PERKA

• Perku 1 kambario butą su 
patogumais, gali būti apleistas. 
Mokėčiau iki 8000 Eur.  

Tel. 8 618 33 846. Rokiškis
• Monetas, banknotus, medalius, 
ordinus, ženkliukus. Senas 
nuotraukas, atvirutes, knygas, 

plakatus. Samovarus, žvakides, 
bezmėnus. Kolekcinį sidabrą. 
Plėšomus kalendorius. Kitus 
autentiškus sendaikčius.  
Tel. 8 625 32 533. Rokiškis

• Pirktume 2 kambarių butą 
Rokiškyje arba dalį namo. Siūlyti 
įvairius variantus.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Perku antikvarinius daiktus, 
sendaikčius, militaristiką, 
senus dokumentus, nuotraukas, 
apdovanojimus, pinigus.  
Tel. 8 610 21 765. Rokiškis
• Perkame sugedusio trimerio 
rankenas, žoliapjovę,  motociklo 
(emkos) K750 duslintuvus ir kitas 
dalis, priekabos stiklą, tarybinių 
laikų motociklininko šalmą.  
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• Perku sovietinę garso techniką. 
Stiprintuvus, kolonėles, plokštelių 
grotuvus ir jų dalis. Bet kokios 
būklės, sulaužytus, neveikiančius. 
Tel. 8 693 04 817. Rokiškis

KITA

• Dvi lovas su čiužiniais, po 20 
Eur/vnt. Bėgimo takelį ir 2 sukimo 
lankus, už 120 Eur. Mašininį mini 
šaldytuvą už 15 Eur.  
Tel. 8 674 12 217. Rokiškis
• Mažai naudotą elektrinį sviesto 
sukimo aparatą. Tel. 8 624 24 728. 
Rokiškis
• Melžimo įrangą. Melžimas lauke, 
tvarte ir dar yra bidonėlis.  
Tel. 8 624 24 728. Rokiškis
• Raktus, galandimo diskus, 
dankratus, šviestuvus, el. laikrodį, 
el. pjūklą, traktoriaus vairą, 
elektrinį trimerį. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Valtį Kolibri. 280 cm, 2 dviejų 
vietų, slankiojantys suolai. Variklis 
keturtaktis,  praktiškai naujas, 2,5 
A. Atskirai nieko neparduodu. Tik 
pilną komplektą. Kaina 550 Eur. 

Tel. 8 684 20 231. Kupiškis
• Medieną rąstais.  
Tel. 8 619 58 633. Rokiškis
• Naują, didelį kampinį šlifuoklį. 
Diskelis 23 cm, 2800 W. Kaina 55 
Eur. Tel. 8 685 21 400.  
Rokiškis
• Naudotas plytas už simbolinę 
kainą. Tel. 8 687 89 378.  
Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius.  
Tel. 8 612 29 637. Rokiškis
• Naują sulankstomą lazdelę su 
reguliuojamu aukščiu ir apšvietimu, 
atlenkiama šoninė rankena, aliarmo 
signalas. Kaina 14 Eur.  
Tel. 8 867 51 408. Rokiškis
• 20 vnt. segmentinės tvoros. Kaina 
sutartinė. 12 km už Rokiškio.  
Tel. 8 699 88 214.
• Resiverius nuo ZIL.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Rčius (sietus). 5 vnt.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Hidraulines žarnas.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Kilimą. Naudotas, bet geros 
kokybės. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 600 13 201. Rokiškis
• Rankų darbo triušių narvus 
(naudoti apie metus laiko). Dideli, 
tvirti. Apžiūrėjus pasiūlyti savo 
kainą ir išsivežti. Tel. 8 632 92 334. 
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Playstation 3 su laidais 
pajungimui, pulteliu, bei keletu 
žaidimų. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 606 74 172. Rokiškis
• Mažai naudotus kompiuterius 
Asus, Lenovo. Baterijos laiko gerai, 
ploni. Tel. 8 683 06 559.  
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Vineta veislės bulves. Bulvių 
frakcijos dydis 35/55 mm.  
Tel. 8 623 90 422. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Pianiną Riga. Tvarkingas. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 606 14 217.  
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 2 kambarių, 44,93 kv. m butą 
Miliūnų k., Rokiškio r., dviaukštyje 
daugiabutyje, 2 aukšte. Butas 
apšiltintas, įrengtos nuotekų, įvesta 
vandentiekio sistema, stačiamalkis, 

plastikiniai langai. Yra rūsys, 
garažas su duobe, malkinė. Kaina 
6000 Eur. Tel. 8 623 31 950. 
Rokiškis
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05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Daiktų istorijos
07:00 Išpažinimai
07:30 Kentervilio pilies 
vaiduoklis 
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
11:00 Beatos virtuvė
11:55 Laukinė gyvūnija
12:45 Didžioji Britanija iš 
paukščio skrydžio
13:40 Komisaras 
Montalbanas. Purvo 
piramidė
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Žinios
18:00 Langas į valdžią
18:25 Premjera. 
„Eurovizija“. „Ugnies 
sakmės“ istorija
20:30 Panorama

21:00 Dance alone
22:00 Eurovizija 2021. Finalas. 
Tiesioginė dainų konkurso 
transliacija iš Roterdamo
01:45 Pasakojimai iš Japonijos
02:05 Šaltasis karas
03:30 Komisaras Montalbanas. 
Purvo piramidė
05:15 Ponių rojus

05:25 Mikė 
05:50 Tai – mes 
06:35 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys 
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga 
07:30 Keista šeimynėlė 
08:00 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys 
08:30 Simpsonai 
09:00 Virtuvės istorijos 
09:30 Skaniai ir paprastai 
10:00 Tėvų darželis 
10:30 Būk sveikas! 
11:00 Penkių žvaigždučių 
būstas 

11:30 Įspūdingiausi gyvūnų 
šokiai 
12:20 Kenoloto 
12:22 Įspūdingiausi gyvūnų šokiai 
12:35 Šnipų vaikučiai. Laiko 
sergėtojas
14:20 Prancūziškas bučinys
16:45 Ekstrasensų mūšis 
17:20 Kenoloto 
17:22 Ekstrasensų mūšis 
18:30 TV3 žinios 
19:30 galvOK
19:35 Eurojackpot 
19:40 galvOK 
21:30 Aš prieš tave
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Aš prieš tave
23:45 Penkiasdešimt juodų 
atspalvių
01:30 Kraujo tėvas 
03:00 Pavojingasis Bankokas 
04:50 Mikė
05:35 Atsargiai! Merginos

06:10 Stivenas Visata 

07:15 Bunikula 
07:40 Padūkėlių lenktynės
08:05 Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai 
08:35 Tomas ir Džeris
09:05 Beprotiškos melodijos 
09:30 Mes pačios
10:00 Sėkmės tandemas
10:30 Dvi uodegos
12:00 Delfinukas Bernis
13:50 Policijos akademija 7. 
Misija Maskvoje
15:30 Uždelsta meilė
17:25 Žalia šviesa
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Gandrų siuntų tarnyba
21:15 Kartu ne savo noru
23:35 Mano motinos 
prakeikimas
01:30 Neįmanoma misija. 
Atpildo diena

06:30 Varom! 
07:55 Nepaprastos žmogaus 

galimybės
09:00 Sveikatos kodas
10:00 Gyvenimas ties riba
11:10 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu 
12:10 Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos 
13:20 Ekstrasensų mūšis 
15:30 Pavojingi kaimynai 
16:30 Kelias į UEFA EURO 2020
17:00 Betsafe–LKL čempionatas
19:30 Labdaros koncertas 
,,Pasidalink"
22:30 Kapų plėšikė Lara Kroft
00:30 Pjūklas 3D. Spąstai atgyja
02:15 Niekada nepasiduok 3

05:20 „Reali mistika“ 
06:00 „Paslaptys“ 
08:00 Gyvenimas
09:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2021"
09:30 Krepšinio pasaulyje 
10:00 Vantos lapas
10:30 Deutsche Welle pristato: 

Keliautojo dienoraštis
11:00 Švarūs miestai
11:30 Inovacijų DNR
12:00 „Pėdsakas“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 Lietuvos miestai
17:30 Vantos lapas
18:00 Žinios
18:30 Deutsche Welle pristato: 
Greitis
19:00 #NeSpaudai
20:00 Žinios
20:30 „Lietuvos valstybinio 
jaunimo teatro metraštis. 1985-
1995 metai”
21:45 Laikykitės ten
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:00 „Pėdsakas“ 
02:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:35 #NeSpaudai
04:20 Laikykitės ten
05:00 Gyvenimas
05:40 Vantos lapas
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25 06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:00 Įstatymas ir tvarka 
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija 
10:35 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vartotojų kontrolė
13:00 Daiktų istorijos
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:20 Kaip atsiranda 
daiktai
16:40 Kalnų daktaras 
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija
22:30 Dviračio žinios

23:00 Atpirkimo kelias 
00:05 Įstatymas ir tvarka
00:50 Klausimėlis
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 (Ne)emigrantai
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė ekspedicija
04:55 Kaip atsiranda daiktai
05:15 Ponių rojus

06:20 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai
06:45 Bailus voveriukas
07:10 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys
07:40 Karštai su tv3.lt
08:35 Meilės sūkuryje
09:40 Vilties spindulys
11:50 Rojus
12:20 Kenoloto
12:22 Rojus

12:55 Tik tu – mano meilė
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Prieš srovę
20:30 Prakeikti III
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Potvynis
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Potvynis
00:00 Naktinė pamaina
01:05 Atostogos rifuose
01:55 X mutantai
02:45 Mikė

06:30 Svaragini. Amžina 
draugystė
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Kalnietis
11:00 Širdele mano

12:10 Būrėja
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius
15:30 Mano namai - mano likimas
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios 
22:30 Vagių irštva
01:15 Strėlė
02:05 Švytinti tamsoje 
03:45 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:20 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu 
07:20 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Šuo
09:40 Pėdsakas
10:35 Iškvietimas 
11:35 Mentalistas
12:35 CSI. Majamis

13:35 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Šuo
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Tiesioginė transliacija
21:00 Asai 
23:15 Snaiperis 
01:40 Didžiojo sprogimo teorija
02:05 CSI. Majamis

05.30 Nauja diena
06.30 Kaimo akademija
07.00 Laisvės TV valanda. 
Laikykitės ten
08.00 „Paslaptys“ 
09.00 „Pėdsakas“
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“
11.00 „Žiedas su rubinu“ 
12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių
12.30 Alfa taškas
13.00 Nauja diena

14.00 „Teisingumo agentai“ 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 Laisvės TV valanda
18.00 Reporteris
18.25 Rubrika "Europa - tai aš"
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Žiedas su rubinu“ 
22.30 Reporteris
22.55 Rubrika "Europa - tai aš"
23.00 Alfa taškas
23.30 Laisvės TV valanda
00.30 „Teisingumo agentai“ 
01.30 „Žiedas su rubinu“ 
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03.10 Laisvės TV valanda
03.50 Alfa taškas
04.10 Mokslo ritmu
04.25 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje“. Archeologė Marija 
Gimbutienė
04.50 „Reali mistika“
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:00 Įstatymas ir tvarka
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė
13:00 Beatos virtuvė
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:20 Kaip atsiranda 
daiktai
16:40 Kalnų daktaras
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Laukiniai Vakarai 
prie molo
23:45 Įstatymas ir tvarka 

00:30 Išpažinimai
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Daiktų istorijos
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 LRT forumas
04:55 Kaip atsiranda daiktai
05:15 Ponių rojus

06:20 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai
06:45 Bailus voveriukas
07:10 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys
07:40 Svajonių sodai
08:35 Meilės sūkuryje
09:40 Mano dukrelė
10:45 Vilties spindulys
11:50 Rojus
12:20 Kenoloto
12:22 Rojus
12:55 Tik tu – mano meilė
15:00 Simpsonai

16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Karštai su tv3.lt
20:30 Prakeikti III
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Potvynis
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Potvynis
00:00 Naktinė pamaina
01:00 Atostogos rifuose
01:55 X mutantai
02:45 Mikė

06:30 Svaragini. Amžina 
draugystė
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Kalnietis
11:00 Širdele mano
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Uždraustas vaisius
15:30 Mano namai - mano 

likimas
16:35 Labas vakaras,
 Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios
22:30 Švytinti tamsoje
00:40 Strėlė
01:35 Gelbėtojai 
03:25 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
04:55 Kalnietis

06:10 Nepaprastos žmogaus 
galimybės
07:10 Mano virtuvė 
geriausia 
08:25 Šuo
09:30 Pėdsakas
10:35 Iškvietimas 
11:35 Mentalistas
12:35 CSI. Majamis
13:35 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Šuo

16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Tiesioginė transliacija
21:00 Snaiperis 
23:30 Mirtinas ginklas
00:30 Legendų biuras
01:40 Sostų karai
03:00 CSI. Majamis

05.30 Krepšinio pasaulyje 
06.00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2021"
06.30 Vantos lapas
07.00 Kaimo akademija
07.30 Mūsų gyvūnai
08.00 Eko virusas
08.30 Inovacijų DNR
09.00 „24/7“
10.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
11.00 „Žiedas su rubinu“ 
12.00 TV parduotuvė
12.15 Mokslo ritmu
12.30 Kaimo akademija

13.00 Nauja diena
14.00 „Teisingumo agentai“ 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 Laisvės TV valanda. 
Laikykitės ten
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Žiedas su rubinu“ 
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 Laisvės TV valanda. 
Laikykitės ten
00.30 „Teisingumo agentai“ 
01.30 „Žiedas su rubinu“ 
02.20 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03.10 Laisvės TV valanda. 
Laikykitės ten
03.50 Alfa taškas
04.10 Mokslo ritmu
04.25 Partizanų keliais
04.50 „Reali mistika“
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3 05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Širdyje lietuvis
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis
08:00 Gyventi kaime gera
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
09:00 Brolių Grimų 
pasakos. Princas su lokio 
gaurais 
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Susipažink su mano 
pasauliu 
12:00 Šventadienio mintys
12:30 Sekminės iš Vilniaus 
Kalvarijų. Šv. Mišių 
tiesioginė transliacija
14:35 Puaro
15:30 Žinios

15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Pasivaikščiojimai
17:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“
17:30 Žinios
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Viktorija
21:50 Tuštybės mugė
00:05 Kalnai gali pasislinkti 
02:05 Rimti žaidimai 
04:00 Klausimėlis
04:25 Puaro
05:15 Ponių rojus

05:10 Mikė 
05:35 Atsargiai! Merginos 
06:10 Sveikatos medis 
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga 
07:30 Keista šeimynėlė 
08:00 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys 
08:30 Svajonių ūkis 

07:00 Bunikula 
07:25 Padūkėlių lenktynės 
07:50 Broliai meškinai. Nuotykių 
ieškotojai 
08:20 Tomas ir Džeris 
08:50 Beprotiškos melodijos 
09:15 Kung Fu Panda
11:00 Tūkstančiai mylių iki tavęs
13:15 Sklinda gandai
15:15 Ne anyta, o monstras
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Tarzanas. Džiunglių 
legenda
21:45 Gelbėtojai
00:05 Ugnies siena
02:10 Kartu ne savo noru

07:00 Pričiupom!
07:30 Lietuvos galiūnų čempionato 
II etapas. Šilalė
08:30 Tauro ragas
09:00 Lietuvos galiūnų čempionato 
III etapas. Kražiai, Kelmės raj.

10:00 Gyvenimas ties riba 
11:10 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu 
12:10 Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos 
13:20 Ekstrasensų mūšis 
15:30 Pavojingi kaimynai 
16:30 Kelias į UEFA EURO 2020
17:00 Betsafe–LKL čempionatas
19:30 Mirtinas ginklas 
20:30 Paskutinis laivas 
22:30 Legendų biuras 
23:40 Sostų karai 
01:20 Kapų plėšikė Lara 
Kroft
03:00 Pjūklas 3D. Spąstai 
atgyja

05:40 Vantos lapas
06:00 „Paslaptys“ 
08:00 Deutsche Welle pristato: 
Keliautojo dienoraštis
08:30 Kaimo akademija
09:00 Eko virusas

09:30 Švarūs miestai
10:00 Krepšinio pasaulyje 
10:30 Deutsche Welle pristato: 
Greitis
11:00 Atliekų kultūra
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 „Pėdsakas“ (
14:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 „24/7“
17:30 Nauja diena
18:00 Žinios
18:30 Mūsų gyvūnai
19:00 Oponentai
20:00 Žinios
20:30 Laisvės TV valanda
21:30 „24/7“
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:00 „Pėdsakas“
02:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:35 Atliekų kultūra
03:55 Kaimo akademija
04:20 Laikykitės ten
05:00 Kaimo akademija
05:20 Mažos Mūsų Pergalės

09:00 Sveikata.lt 
09:30 La Maistas 
10:00 Pasaulis pagal moteris 
11:00 Svajonių sodai 
12:00 Magijos akademija
12:20 Kenoloto 
12:22 Magijos akademija
13:45 Neteisingai apkaltintas
15:35 Urmu pigiau 2
17:20 Kenoloto 
17:22 Urmu pigiau 2
17:25 Tai – mes 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Džiunglių knyga
21:50 Profas
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Profas
23:40 Pavojai gelmėse 2
01:20 Hobitas: Smogo dykynė 
04:10 X mutantai 
05:00 Mikė 
05:25 Atsargiai! Merginos

06:15 Stivenas Visata 
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• Skubiai parduodu sodybą. 
Juodupės sen., 2 km į Onuškio 
pusę. 0,6 ha žemės. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 673 56 283. Rokiškis
• 20 a sklypą Jakšto g., Rokiškyje. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Prekybinį kioską. 2x5 m, 
apšiltintas, apsauginės žaliuzės, 
elektra. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 699 61 320. Rokiškis
• Garažą mikrorajone prie Norfos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Juodupės miestelyje, Prūdupės 
gatvėje. 13 a žemės sklypą 
(teritorija aptverta) su dviejų aukštų 
namu. Bendrasis namo plotas 
yra 70,66 kv. m, kurį sudaro 6 
kambariai, ūkinis pastatas. Namas 
šildomas kietuoju kuru. Kaina 
17600 Eur. Tel. 8 679 95 299. 
Vilnius
• 48,38 ha žemės ūkio paskirties 
sklypą, esantį Baušiškių k., 
Rokiškio r. Miškų ūkio žemės 
plotas net 9,52 ha. Žemės ūkio 
naudmenų plotas yra 38.58 ha. Šis 
žemės sklypas suformuotas atlikus 
kadastrinius matavimus. Tai puiki 
investicija. Kaina 165000 Eur.  
Tel. 8 677 59 277. Rokiškis
• Namą. Vieno aukšto su mansarda, 
statytas 1975 m. Mansarda 
neįrengta. Bendras namo plotas 
138,45 kv. m. Namui priklauso 0,06 
ha namų valdos žemės sklypas. 
Atlikti kadastriniai matavimai. 
Miesto nuotekų šalinimas, vietinis 
vandentiekis. Elektros instaliacija 
trifazė. Kaina 50000 Eur.  
Tel. 8 620 46 281. Rokiškis
• Rokiškio priemiestyje, apsuptą 
miško, rąstinę sodybą su 0,9282 
ha namų valdos žemės sklypu. 
Namas vieno aukšto, 1940 m. 

statybos. Bendrasis gyvenamojo 
namo plotas 92,79 kv.m, kurį 
sudaro 5 kambariai. Įvestos vietinės 
komunikacijos. Kaina 29999 Eur. 
Tel. 8 620 46 281. Rokiškis
• Šalia Panemunėlio gl. st., 
apmūrytą namą su 27,9 a. žemės. 
Namas 1 aukšto su mansarda, 
statytas 1973 m. Bendrasis namo 
plotas 65,46 kv.m. Name įvestas 
vietinis vandentiekis ir kanalizacija. 
Namas apšildomas kietuoju kuru, 
išvedžioti radiatoriai. Kaina 13999 
Eur. Tel. 8 620 46 281.  
Rokiškis
• Ežerų apsuptyje, tvarkingą,  
mūrinį namą. Duokiškio mstl, 
Kamajų sen, Rokiškio r. Namas 
statytas 1989 m., vieno aukšto su 
mansarda. Bendrasis plotas 166,42 
kv. m. Sklypas 34 a. Kaina 27000 
Eur. Tel. 8 677 59 277.  
Rokiškis
• Itin ramioje vietoje, medžių 
apsuptyje, Zarinkiškių k. Obelių 
sen. Rokiškio r., tvirtą sodybą. 
Sodyba medinė, apmūryta su 
mansarda. Ūkiniai pastatai: garažas, 
rūsys, pirtis, malkinė, du tvartai, 
sandėlys, lauko virtuvė. Sklypo 
plotas 70 a. Kaina 24500 Eur.  
Tel. 8 677 59 277. Rokiškis
• Mūrinį gyvenamąjį namą. Yra 
ūkinis pastatas, arti nėra kaimynų, 
10 km. nuo Rokiškio.  
Tel. 8 611 47 548. Rokiškis
• Pusę gyvenamojo namo 
Respublikos g. 64 kv. m, miesto 
vandentiekis ir kanalizacijos 
sistema, namas tinkamas gyventi 
ar vykdyti komercinę veiklą. Su 
13 a žemės sklypu (galima vykdyti 
statybinę veklą: galimi atskiri 
įvažiavimai į sklypą). Kaina 32000 
Eur. Tel. 8 611 43 394.  
Rokiškis
• Erdvų, 65 kv. m, 3 kambarių butą 
Rokiškyje, Taikos g. Ilgas balkonas, 
didelis rūsys, nekampinis. Kaina 
30500 Eur. Tel. 8 675 24 736. 
Rokiškis
• Strategiškai patogioje Rokiškio 
m. vietoje, Vytauto g. 2 kambarių 
butą (dalį namo). Bendrasis 
buto plotas 62 kv. m. Naudingas 
plotas 46,79 kv. m. Paskirtis - 
gyvenamoji.Komunikacijos miesto. 
Vanduo šildomas el. boileriu. 
Atskiras įėjimas. Kaina 12999 Eur. 
Tel. 8 677 59 277. Rokiškis
• 2 kambarių butą. Šalia maisto 
prekių parduotuvė, parkelis, 
autobusų stotelė vos už 40 m. 
Iki Nepriklausomybės aikštės tik 
350 m.Bendras buto plotas 62 kv. 
m. Naudingas plotas 46,79 kv.m. 
Paskirtis - gyvenamoji. Kaina 
12999 Eur. Tel. 8 677 59 277. 
Rokiškis
• 3 kambarių butą Sodų g., 
Rokiškyje. Antras aukštas, atskiras 
įėjimas, naujai išvedžiota elektros 
instaliacija, vandentiekis, pradėtas 
remontas. Šildomas kietu kuru. 
Apsvarstytume galimybę parduoti 
išsimokėtinai. Kaina 6300 Eur.  
Tel. 8 673 46 003. Rokiškis
• Medinį, gyvenamąjį namą 
Panemunėlio gelž. st. Bendrasis 
vidaus plotas 74 kv. m. Yra ūkinių 
pastatų (mūriniai). Žemės sklypas 
28 a. Asfaltuotas privažiavimas. 
Kaina 5500 Eur. Tel. 8 683 84 798. 
Rokiškis
• Rokiškyje, patogioje vietoje, 
Vilties g. 2 kambarių butą. 
Bendras buto plotas 37 kv. m. 
Antras aukštas. Plastikiniai langai, 
balkonas, atskiras miegamasis, 
virtuvė sujungta su svetaine, 
tualetas kartu su vonia. Kieme 
visada yra vietos automobiliui. 
Kaina 25000 Eur.  
Tel. 8 677 63 965. Rokiškis
• Rokiškio raj., Laibgalių gyv. 
namą ir ūkinius pastatus. Namo 
plotas 120 kv. m, reikalingas dalinis 
remontas. Atlikti 20 a sklypo 
geodeziniai matavimai. Kaina 
15000 Eur.  
Tel. 8 671 07 133. Rokiškis
• Naujai ir kokybiškai 
suremontuotą, 36,5 kv. m pusę 
namo. Galima iš karto gyventi. 
Sklypas 5,25 a. Šildymas šilumos 
siurbliu oras-vanduo, visur 

šildomos grindys. Su pagrindiniais 
baldais ir buitine technika. Galima 
įsirengti palėpę. Kaina 38000 Eur. 
Tel. 8 617 44 730. Rokiškis
• Naudotą, surenkamą metalinį 
garažą. Visos detalės sužymetos. 
Galiu atvežti į vietą, surinkti. 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 687 73 343. 
Ukmergė
• Metalinį garažą. Nenaujas. 
Išmontuojamas. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 687 92 742. Rokiškis
• 1 kambario butą Taikos g., 4 
aukšte, renovuotame name. Kaina 
24000 Eur. Tel. 8 614 00 920. 
Rokiškis
• Labai geroje vietoje, Panemunėlio 
gel.st., namą su ūkiniais pastatais. 
0,28 a žemės. Tel. 8 614 19 157. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą, antrame aukšte. 
Kambariai į dvi puses, erdvi, 
9 kv.m. virtuvė. Visame bute 
natūralaus medžio grindys. Kaina 
galutinė. Panevežio g. 34. Kaina 
25000 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• 2 ha žemės. Tel. 8 611 91 831. 
Rokiškis
• Erdvų, šviesų, tvarkingą 2 
kambarių butą. 50,50 kv. m. 
Jaunystės g. Erdvi virtuvė, lieka 
beveik visi baldai, buitinė technika. 
Įstiklintas balkonas, kambariai į dvi 
puses. Tvarkinga laiptinė. Butas 
labai šiltas. Penktas aukštas. Kaina 
31000 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis

NUOMA

• Pripučiamų batutų nuoma 
jūsų šventei.  Atvežame į vietą, 
pastatome. Rokiškis ir aplinkiniai 
rajonai. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 677 09 366. Rokiškis
• Karcher Puzzi plaunančio siurblio 
nuoma Rokiškyje. Nuomos kaina: 
1 para - 15 Eur, 2 paros - 25 
Eur, 3 paros - 30 Eur. Kartu su 
siurbliu nemokamai duodama: 
1. Profesionali Karcher chemija 
(8 l). 2. Nemokamas pristatymas 
ir paėmimas. Tel. 8 692 90 680. 
Rokiškis
• Išsinuomočiau dirbamą žemę. 
Žiobiškio, Kavoliškio, Kazliškio 
apylinkėse. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 615 29 342. Rokiškis
• Nuo birželio 1d. išnuomojamas 
dviejų kambarių butas Aukštaičių g. 
5 aukšte. Butas tvarkingas, su visais 
baldais ir buitine technika. Nuoma 
tik su sutartimi. Nuomos kaina 180 
Eur. Tel. 8 620 31 920.  
Rokiškis
• Rokiškyje išsinuomosiu 1 
kambario butą, arba pusė namo. 
Mokėčiau iki 100 Eur.  
Tel. 8 615 83 097. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Minamą bagį. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 620 55 819. Rokiškis
• Ąžuoliuko mokyklos uniformą 
mergaitei. Dydis 140.  
Tel. 8 628 79 685. Rokiškis
• Geros būklės, vaikiškas supynes. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 625 81 278. 
Rokiškis
• Neščiosios diržą, Xl dydžio, 
su apsauga stuburui ir maitinimo 

kėdutę be defektų, švari, tvarkinga. 
Tel. 8 601 68 099. Rokiškis
• Vaikišką paspirtuką, dideliais 
ratais, patogus važinėti vaikui iki 6 
metų . Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 695 55 307. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Mikrorajone rastas raktų ryšulys. 
Tel. 8 645 82 219. Rokiškis
• Gegužės 15 d., 17.30val., 
Uljanavos sodų kelyje, pirmas 
įvažiavimas, netoli autobusų 
stotelės pamestas telefono įdėklas. 
Jei radote, prašau paskambinti.  
Tel. 8 682 34 607. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Puikiai veikiantį pjūklą Stihl 911. 
3,3 kW. Išsamesnė informacija 
telefonu . Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 625 12 405. Rokiškis
• Savaeigę, kompaktiškai 
susilankstančią žoliapjovę Honda. 
Puikiai dirba. Obeliai. Kaina 140 
Eur. Tel. 8 662 61 101.  
Vilnius
• Motobloką. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 606 74 172. Rokiškis
• Pjūklus Husqarna 560, 555, echo 
620. Tel. 8 620 85 252.  
Rokiškis
• Pjūklą Dzionsenis CS2137.  
Tel. 8 648 73 565. Rokiškis
• Lenkišką trimerį, mažai naudotas. 
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Žoliapjovę-traktoriuką. 
Mechaninis, tvirtas (senesnio 
tipo), 2 peilių. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Šultnamio rėmą iš vamzdelių. 4x2 
m. Kaina 30 Eur. Tel. 8 674 22 216. 
Rokiškis
• Geros būklės trimerį Murayama. 
Japonų gamybos. 1,3 kW. 
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Labai geros būklės pjūklą 
Jonsered. Galingas, cs 2258. Pjauta 
tik apie 30 metrų malkų.  
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Svorius. 24 kg. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Juostinį fotoaparatą Zorkii 4. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Plastikinį nevarstomą langą. Pusę 
metų naudotas. Tel. 8 617 55 366. 
Rokiškis
• Dvejas, naudotas buto duris. 
Vienos durys su stiklu. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Renault. 2000 m. 1,9 l, 45 kW. 
Dyzelis, TA iki 2023.03.16. Galima 
apžiūrėti Rokiškyje, Taikos g. 18. 
Kaina 850 Eur. Tel. 8 677 67 391, 8 
629 50 988. Rokiškis
• Opel Meriva. Dyzelis, 2008 m., 
1,7 l, 74 kW. TA iki 2023.04.30. 
Viskas veikia, sėdi ir važiuoji. 
Galima apžiūrėti Rokiškyje, Taikos 
g. 18. Kaina 1950 Eur.  
Tel. 8 629 50 988, 8 677 67 391.
• Ford Fiesta. 2006 m. 1,2 l, 55 
kW. Benzinas, TA iki 2023.04.23. 
Galima apžiūrėti Rokiškyje, Taikos 
g. 18. Kaina 1150 Eur.   
Tel. 8 677 67 391.  
Tel. 8 629 50 988. 
• Neblogai važiuojantį dviratį. 
Pakeista visa stabdžių sistema 
(rankenėlės, trosai, mechanizmai 
su kaladėlėmis), nauja pavarų 
perjungimo sistema (simpleksai, 
trosai, perjungėjai). Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 638 36 629. Rokiškis

• Važiuojantį krovininį 
mikroautobusą Fiat Ducato. 2002 
m., 2,8 l, JTD. Visą arba dalimis 
(be TA.) Reikalingas kėbulo 
virinimas. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 698 72 865. Rokiškis
• VW Touran. 2003 m., 1,9 l, TDI, 
77 kW. Lieti ratai, xenon, 2din 
magnetola, automatinė greičių 
dėžė, su TA. Supuvęs slenkstis. 
Pridedamas naujas. Kaina 1650 
Eur. Tel. 8 606 74 172.  
Rokiškis
• VW Caravele. 1998 m., 2,4 
l, dyzelis. Naujasnis priekis. 
Stumdomos duris iš abiejų pusių. 
Automobilis nenaujas, todėl turi 
savų trūkumų ir atitinkamą kainą. 
Buvo naudojamas darbui. Su TA iki 
2021-10-23. Kaina 1250 Eur.  
Tel. 8 606 74 172. Rokiškis
• VW Touran. 2 l, dyzelis, 100 kW, 
6 bėgiai, 2004 m. Be TA. Lieti ratai 
R17. Supuvęs slenkstis. Kaina 1000 
Eur. Tel. 8 606 74 172.  
Rokiškis
• Honda CB 450. Užsiveda,  
važiuoja, tikrai gan tvarkingas. 
Yra įlenktas bakas, duslintuvus 
patvarkyti reikia, nes garsiai dirba. 
Su dokumentais. TA pasibaigė 
2018 m. Aušinimas mišrus. Tepalai 
aušinami. Domina ir mainai. 
Kaina 580 Eur. Tel. 8 673 04 001. 
Rokiškis
• Gana tvarkingą 2005 m. BMW 
e61. TA galioja dar pusantrų 
metų, yra smulkių kėbulo defektų. 
Jūžintai. Kaina galutinė. Kaina 
3500 Eur. Tel. 8 604 36 830.
• Opel Astra. 1998 m., 1,8 l, 
benzinas, TA iki rugsėjo mėn. 
Sėdi ir važiuoji. Tel. 8 614 19 157. 
Rokiškis
• VW Golf 5 plus. 2006 m., 
sidabrinis, 1,9 l. Tel. 8 699 19 182. 
Rokiškis
• Dvi vasaras važinėtą dviratuką 
Urban Gorilla Bmx. Triukai 
nedaryti, todėl būklė gera. Pakeista 
nauja galinė padanga. Kaina 70 
Eur. Tel. 8 674 41 154.  
Rokiškis
• Mitsubishi Carisma. 1998 m., 
66 kW, dyzelis. Tel. 8 608 41 444. 
Rokiškis
• Automobilį Volvo V40. 2002 m., 
1,9 l, dyzelis. TA iki 2021.05.24. 
75 kW. Universalas. Kaina 400 Eur. 
Tel. 8 658 50 027. Rokiškis
• Audi A6 C6. 2006 m., 2,7 l, 
TDI, 132 kW. Tvarkinga, daug 
privalumų. TA iki 2023-02.  
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Naudotą paspirtuką Hudora. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 621 36 258. 
Rokiškis
• Naudotą dviratį Bmx. Kaina 70 
Eur. Tel. 8 621 36 258.  
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Lietus ratlankius su padangomis. 
R16 235/60. BMW originalas.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Jumz variklius. V6 900-1000 
Eur. V8 1500-1600 Eur. V8 
turbo iš K700 2000Eur. Varikliai 
geros būklės, galima užvesti, bei 
pristatyti į reikiama vieta. Kaina 
1000 Eur. Tel. 8 682 77 421. 
Kupiškis
• Dalimis 1998 m. VW Passat 
B5. Universalas, 1,9 l, 81 kW, 
žalios spalvos. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Lietus ratus R17. Buvo ant Opel, 
bet tinka ir kitiems modeliams. 
BMW skylės tikrai yra. Kaina 150 
Eur. Tel. 8 619 52 150.  
Rokiškis
• Audi originalų lietų ratų 
komplektą. R15. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 686 97 344. Rokiškis
• R16 5x112 lietus ratlankius su 
labai geromis padangomis, m+s, 
visiems sezonams. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 606 74 172. Rokiškis
• R17 lietus ratlankius su geromis 
padangomis. 5x112. Kaina 160 Eur. 
Tel. 8 606 74 172. Rokiškis
• Opel Frontera D žibintą. Kaina 55 
Eur. Tel. 8 685 21 400.  
Rokiškis
• Honda priekinį žibintą. Kaina 55 
Eur. Tel. 8 685 21 400.  

Rokiškis
• Originalius veidrodėlius VW 
Sharan, tempiant namelį. Kaina 55 
Eur. Tel. 8 685 21 400.  
Rokiškis
• Originalias BMW R13 skardas. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Multilock, bėgio svirčiai 
užrakinti. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Peugeot 1,6 l, dyzelis, du 
purkštukus. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• 2008 m. Opel Zafira ir 2011 m. 
Astrosbag bagažinės uždangalus. 
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• 2004 m. VW Polo, benzininį 
variklį (pilnas komplektas). Dėžė, 
dinamos, kompiuteriai, pusašiai. 
1,2 l. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• 2004 m. VW Polo galinius 
stabdžių žibintus. Kaina 35 Eur. 
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• VW Bora generatorių. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 685 21 400.  
Rokiškis
• Naują kuro talpą. Kaina 105 Eur. 
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Nenaudotą padangą. 6,50x16, 
GAZ-69. Tel. 8 687 89 378. 
Rokiškis
• VW Passat B5+ dalimis. Audi A4 
B6 dalimis. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 647 54 291. Rokiškis
• 215/65 R16 C Continental 
2017 m., po 8 mm, visas 
keturias padangas. Su skardomis 
Transporter, 5/112, kaip naujas 
visas komplektas. Kaina 180 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Audi A6 R18 ratlankius su 
padangomis. Tel. 8 625 57 857. 
Rokiškis
• Audi ratus. Yra 5 vnt., geros 
būklės. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 625 17 722. Rokiškis
• Ford Galaxy dalimis. 2 l, 1999 m. 
Tel. 8 612 48 499. Kupiškis
• Važiuojantį autobusiuką VW 
Multivan. Be TA, dalimis. Kaina 
500 Eur. Tel. 8 626 25 123. 
Rokiškis
• Audi ratus su m+s padangomis. 
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• R15 VW lietus ratus. Su 
padangomis. Tel. 8 683 06 559. 
Rokiškis
• R16 Volvo lietus ratus. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 683 06 559. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Filmavimo kamerą  Trinicon. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Android TV box Beelink r98 Iptv 
priedėlį. Kaina 42 Eur.  
Tel. 8 675 00 301. Rokiškis
• Gerai rodantį televizorių 
Thomson. Priedėlio nereikia. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 694 01 135. 
Rokiškis
• Palydovinę anteną, 1,65 m 
skersmens. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Pievų žolės smulkintuvą, 
kultivatorių, plūgą, frezą.  
Tel. 8 620 31 828. Rokiškis
• Talpas vandenui su važiuokle. 
Kaina 170 Eur. Tel. 8 620 55 819. 
Rokiškis
• Arklinę šienapjovę, kabinamą prie 
traktoriaus. Naudota. Kaina 200 
Eur. Tel. 8 652 69 212.  
Vilnius
• 2015 m. traktorių John Deere 
5100m. Pirktas naujas, labai mažai 
naudotas, 700 motovalandų. Nėra 
PVM. Kaina 38000 Eur.  
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• Naudotą lenkišką segmentinę 
šienapjovę. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 682 16 830. Rokiškis
• Šieno rinktuvą. Kaina 500 Eur. 
Tel. 8 686 93 436. Rokiškis
• Centrinę traukę traktoriui T-150. 
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Gegužės 21-oji, 
penktadienis, 

21 savaitė
Iki Naujųjų liko 224 dienos

Pasaulinė kultūrų puoselėjimo 
diena

Lietuvos tautinių bendrijų diena
Saulė teka 5.05 val., 
leidžiasi 21.26 val. 

Dienos ilgumas 16.21 val. 
Mėnulis – priešpilnis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Ankantas, Atėnė, Gėlė, Kytautas, 
Kytautė, Kyvainas, Kyvainė, 

Teobaldas, Vaidevutis, Vaidys, 
Valentas, Vydmina.

Rytoj:  Alda, Aldas, Aldis, Aldona, 
Aldonas, Alena, Eimantas, Elena, 

Ilona, Julė, Julija, Rita.
Poryt: Deziderijus, Gertaras, 
Gertarė, Gertas, Gertautas, 

Gertautė, Gertys, Ivona, 
Kilmantas, Kilmantė, Kilmina, 
Kilminas, Tautvyda, Tautvydas, 
Tautvydė, Žydrūnas, Žydrūnė.

Dienos citata
„Gyvenk su žmonėmis taip, 
kad tavo draugai netaptų 
priešais, o priešai taptų 

draugais" 
(Heraklitas).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1904 m. Paryžiuje įsteigta 
Tarptautinė futbolo federacija 
FIFA.

1927 m. amerikietis Čarlzas 
Lindbergas tapo pirmuoju lakū-
nu, kuris vienas pats perskrido 
Atlanto vandenyną - iš Niujorko į 
Paryžių. Pirmoji moteris tai pada-
rė po 5 metų.

1932 m. Amelija Erhart viena 
per 15 valandų perskrido Atlan-
tą nuo Long Ailendo Niujorke iki 
Paryžiaus ir tapo pirmąja moteri-
mi, padariusia tokį žygdarbį.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1563 m. Ragainėje, Mažojoje 
Lietuvoje, mirė pirmosios lietuviškos 
knygos „Katekizmas“ autorius Marty-
nas Mažvydas.

1915 m. Vilniuje įkurta Lietuvių 
draugija nukentėjusiems nuo karo 
šelpti, gyvavusi iki 1918 metų.

1916 m. Šveicarijos mieste Loza-
noje prasidėjo Lietuvių konferencija.

1939 m. atidaryta Kauno sporto 
halė.

1998 m. Seimas ratifikavo sutartį 
įsteigti bendrą Baltijos šalių batalioną 
BALTBAT.

Post scriptum
Geriau skriaudą patirti, 

nei ją daryti.

Kepti ridikėliai - tobulas garnyras!
Ingredientai:
• 200 gramų ridikėlių (ar kiek tik 
norite)
• 1 saujelė žalumynų (smulkintų, 
petražolės, kalendros - viskas tinka)
• pagal skonį druskos
• pagal skonį maltų juodųjų pipirų
• šiek tiek sviesto (kepiau Ghee, bet 
tinka ir paprastas sviestas ar aliejus)

Gaminimas:
Gaminimas toks paprastas, kad net nėra 
ką rašyti: ridikėlius nuplaukite, nupjau-
kite lapelius ir galiukus. Didesnius ridi-
kėlius pjaustome ketvirčiais, mažesnius 
- pusiau. Keptuvėje įkaitinkite šiek tiek 

sviesto. Dėkite ridikėlius ir maišydami ant vidutinės ugnies kepkite apie 12-15 minučių, kol ridi-
kėliai skaniai suminkštėja ir lengvai paskrunda. Tada druska, pipirai, smulkinti žalumynai ir ska-
naujam! Beje, jeigu norite visiškai tingėti – galima kepti ir orkaitėje. Pjaustytus ridikėlius dėkite 
į dubenį, apšlakstykite alyvuogių aliejumi ir prieskoniais, rankomis pavėtykite, kad gerai viskuo 
pasidengtų ir šaukite į iki 200 laipsnių įkaitintą orkaitę kokioms 20-30 minučių (arba kol apskrus 
ir suminkštės taip, kaip jums patinka). Su ridikėlių skoniais irgi žaiskite drąsai. Pvz. labai skanu 
ridikėlius pagardinti trupučiu malto kumino, žiupsneliu rūkytos paprikos ir šiek tiek laimo sulčių, 
o vietoje petražolių - kalendra. Arba drauge su jais pakepinti česnako, vietoje sviesto naudoti 
alyvuogių aliejų ir pagardinti čiobreliais (ar Provanso žolelėmis) bei šlakeliu citrinos sulčių. Laisvę 
fantazijai ir skaniems keptiems ridikėliams!

LAISVALAIKIUI

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

Tel. 8 687 89 378. Rokiškis
• Tvarkingą japonišką traktoriuką 
Hinomoto E25 su plaktukine 
žoliapjove ir freza. Jūžintai. Kaina 
3200 Eur. Tel. 8 631 25 562. 
• Akpil 7 korpusų vagotuvą su 
aketėlėmis. Naudotas tik 5 metus, 
naujo kaina 1175 Eur. Kaina 600 
Eur. Tel. 8 674 22 216.  
Rokiškis
• 5 vagų naudotą vagotuvą- 
kauptuvą. Naujos padangos. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 674 22 216. 
Rokiškis
• Naudotus skriemulius. 22, 20, 13 
cm skersmens. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Žemės ūkio techniką. ZIL, 
dyzelis. Tel. 8 628 56 657.  
Rokiškis

www.rokiskiosirena.lt
qNaujienos 
qSkelbimai
qVideo 
ir fotogalerijos

Laisvesnio karantino režimu
galės gyventi 16 savivaldybių

Laisvesnio karantino są-
lygomis galės gyventi 16 ša-
lies savivaldybių, nusprendė 
Vyriausybė.

Pagal nutarimą, švelnesnės 
karantino režimo priemonės 
negu visoje šalyje gali būti 
taikomis Birštono, Neringos, 
Pagėgių bei Biržų, Ignalinos, 
Joniškio, Klaipėdos, Kretin-
gos, Mažeikių, Pasvalio, Ro-
kiškio, Skuodo, Šilalės, Šilu-
tės, Tauragės, Telšių rajono 
savivaldybėse.

Šis nutarimas įsigalioja nuo 

pirmadienio.
Į sąrašą įtrauktos savi-

valdybės, kuriose 14 dienų 
koronaviruso infekcijos ser-
gamumo rodiklis 100 tūkst. 
gyventojų siekė mažiau kaip 
200 atvejų – Birštono ir Ne-
ringos bei Ignalinos, Kretin-
gos, Mažeikių ir Skuodo rajo-
nų savivaldybės.

Kaip nurodoma teikime, 
sergamumas šiose savivaldy-
bėse pastarąsias dvi savaites 
siekė tarp 165–198 atvejų 100 
tūkst. gyventojų.

BNS inform.

Karinį poligoną bus galima steigti bet kurioje šalies vietoje
Karinį poligoną bus ga-

lima steigti bet kurioje ša-
lies vietoje – ne tik Žemai-
tijoje, pranešė Aplinkos 
ministerija.

Tokia galimybė atsirado 
papildžius Lietuvos Respu-
blikos teritorijos bendrojo 
plano (LRBP) sprendinį – at-
sisakyta ankstesnio prioriteto 
jį steigti penkias Žemaitijos 
savivaldybes kertančioje te-
ritorijoje.

„Tokiai alternatyvai suda-
ryti pakanka papildyto LRBP 
sprendinio, nes būtų visiškai 
neracionalu keisti praėjusios 
kadencijos Seimo patvirtintą 
LRBP koncepciją ir perda-

ryti grafinius sprendinius. Tai 
užtruktų apie dvejus metus ir 
kainuotų apie 1,4 mln. eurų“, 
– rašoma pranešime.

Kur steigti naująjį poligo-
ną, nuspręs Krašto apsaugos 
ministerija (KAM), kuri va-
sarį pranešė atšaukianti kari-
niam poligonui rezervuotas 
teritorijas Vakarų Lietuvoje.

Kovą aplinkos ir krašto ap-
saugos ministrai S. Gentvilas 
bei Arvydas Anušauskas pra-
nešė vietos naujam poligonui 
ieškosiantys ne tik Žemaitijo-
je, bet ir visoje šalies teritori-
joje.

Patikslinti LRBP sprendinį 
sutarta atsižvelgiant į Telšių, 
Mažeikių, Šiaulių, Akmenės, 

Kelmės savivaldybių bei jų 
bendruomenių prašymus, kad 
būtų galima atlikti galimybių 
ir poreikio studiją naujam ka-
riniam poligonui bei karinio 
mokymo teritorijoms įrengti 
visoje Lietuvos teritorijoje.

Naujas poligonas Lietu-
vos kariuomenei reikalingas, 
siekiant užtikrinti tinkamas 
sąlygas treniruotis Lietuvos ir 
NATO sąjungininkų kariams. 

Lietuvoje didžiausi yra 
Pabradės ir Gaižiūnų poligo-
nai, bet stiprėjant Lietuvos 
kariuomenei ir augant są-
jungininkų karių skaičiui jų 
ima nebepakakti, o plėtra jau 
praktiškai nebeįmanoma.

BNS inform.

Beveik penktadalio dešimtokų matematikos žinios nėra patenkinamos
Beveik penktadalio de-

šimtokų matematikos ži-
nios nesiekia patenkinamo 
lygio, rodo pagrindinio ug-
dymo pasiekimų patikrini-
mo (PUPP) rezultatai.

Nacionalinė švietimo agen-
tūra pradėjo skelbti šio pati-
krinimo rezultatus.

„Šiais metais dešimtokų 
pagrindinis ugdymo pasie-
kimų patikrinimas, vykęs 
nuotoliniu elektroniniu būdu, 
didelių staigmenų neatnešė 
ir naujų rezultatų tendencijų 
neatskleidė. Svarbu atkreipti 
dėmesį, jog šie mokinių rezul-
tatai bus panaudoti rengiantis 
būsimiems brandos egzami-
nams“, – sakė Nacionalinės 
švietimo agentūros direktorė 
Rūta Krasauskienė. 

Dešimtose klasėse ugdymo 
proceso pabaigoje organizuo-
jami privalomieji lietuvių kal-
bos ir literatūros, matematikos 
ir pasirenkamieji gimtosios 
baltarusių, lenkų, rusų bei vo-
kiečių kalbos pagrindinio ug-
dymo pasiekimų patikrinimai. 

Šiemet matematikos pa-
siekimų patikrinimą laikė 24 
tūkst. 841 mokinys. Surinktas 
taškų vidurkis siekė 25 taškus 
iš 45 galimų.  

Anot pranešimo, daugiau-
sia – 44,7 proc. – beveik pusė 
visų mokinių, pasiekė pagrin-
dinį lygį, 17,9 proc. – paten-
kinamą lygį, o 17,8 proc. pa-
sirodė geriausiai, pasiekdami 
aukštesnįjį lygį. 19,7 proc. 
laikiusiųjų nepasiekė patenki-
namo lygio. 

Lietuvių kalbos ir litera-
tūros pasiekimų patikrinimo 
užduotis laikė 24 tūkst. 803 
mokiniai. Apibendrinti jų 
rezultatai dar neskelbiami, 
nes kol kas žinomi tik už-
duoties raštu vertinimai, o 
dalis dešimtokų dar neatliko 
lietuvių kalbos ir literatūros 
dalies žodžiu. Ją mokiniai 
gali atlikti iki ugdymo pro-
ceso pabaigos. Tokių moki-
nių yra apie šeštadalis visų 
dalyvaujančių lietuvių kal-
bos ir literatūros pasiekimų 
patikrinime. 

Atlikdami užduotį raštu 

mokiniai dažniausiai – 40,6 
proc. – rinkosi temą „Kuo 
meilė praturtina žmogų“, 19,3 
proc. rašė „Ar elgtis garbingai 
lengva“, 17,5 proc. – „Kodėl 
reikia mokėti pagrįsti savo 
nuomonę“, 13,9 proc. – „Ar 
jautrumas tebėra vertybė“.

Šiais mokslo metais pasie-
kimų patikrinime turėjo daly-
vauti 25 tūkst. 689 mokiniai, 
tačiau dėl įvairių priežasčių 
dalyvavo ne visi.

Anot Nacionalinės švieti-
mo agentūros pranešimo, dėl 
pateisinamų priežasčių neat-
vykusieji į pasiekimų patikri-
nimą ar pasiekimų patikrinimo 
dalį galės dalyvauti pakartoti-
niame pasiekimų patikrinime 
birželio 8–18 dienomis. 

Norėdami įgyti pagrindinio 
ugdymo išsilavinimą, visi mo-
kiniai dešimtoje klasėje laiko 
pasiekimų patikrinimą. 

Įgiję pagrindinį išsilavini-
mą, toliau paaugliai gali mo-
kytis pagal vidurinio ugdymo 
arba profesinio mokymo pro-
gramą.

BNS inform.

Pieno supirkimo kainos balandį mažėjo
Vidutinė natūralaus pie-

no supirkimo kaina balan-
džio mėnesį buvo 318,6 euro 
už toną – 0,7 proc. mažesnė 
nei kovą, bet 13 proc. dides-
nė nei 2020 metų balandį.

Vidutinė bazinių rodiklių 
pieno supirkimo kaina per 
mėnesį padidėjo 0,9 proc. ir 

buvo 253,1 euro, skelbia Že-
mės ūkio ministerija.

Per keturis šių metų mė-
nesius supirkta 393,89 tūkst. 
tonų pieno – 1,8 proc. mažiau, 
palyginti su 2020 metų tuo 
pačiu laikotarpiu. Vien balan-
dį supirkta 100,58  tūkst. tonų 
– 0,5  proc. mažiau.

BNS inform.

Geležinkelio stotyse bus įrengta 
moderni valdymo sistema

Lietuvos geležinkelio stotyse 2022 metais ruošiamasi 
įdiegti modernią valdymo sistemą. Šiuo metu vyksta ran-
govo konkursas, kurio laimėtojas per 12 mėnesių įdiegs 
sistemą 106 stotyse, pranešė „Lietuvos geležinkeliai“.

Naujoji sistema automatiškai rinks, sistemins ir apdoros 
statistinius duomenis bei efektyviau išnaudos stotyse esančius 
vagonus, formuos sąstatus, rekomenduos optimalius mane-
vravimo maršrutus.

Konkurso vertės bendrovė kol kas neatskleidžia.
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Gegužės 21 d. Naktį 6

Dieną 16
V, 
5-10 m/s

Gegužės 22 d. Naktį 11
Dieną 16

V,
3-8 m/s

Gegužės 23 d. Naktį 10
Dieną 16

PV,
5-10 m/s

Gegužės 24 d. Naktį 7
Dieną 17

PV,
5-10 m/s

Orų prognozė gegužės 21-24 d.

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

Gegužės 7-osios kryžiažodžio atsakymai
Vertikaliai: Trimaranai. Adata. Zylė. Dužo. Alytus. Danė. Kas. Avėjo. Serga. Po. Ajeras. Oai. 
Alebarda. Erdvus. Ekartė. Eir. GP. Jus. Iro. Oktantas. ORT. Jam. Aklė. Saitais..
Horizontaliai: Pievos. Vaza. Dyla. Odeta. Alyva. Via. Tėtėë. Burna. Uja. Tk. Soja. Gal. Rio. Elip-
sė. Re. Mada. Abejos. Un. Sakura. Rožės. Rasti. Dr. Ne. Kroatija. Aga. Ėrai. Irisais. Oms.
Pažymėtuose langeliuose: Žalvarnis.

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

atminimo. 
Nuoširdžiai užjaučiame Vytautą Mažeikį 

dėl brolio Algio staigios mirties. 
Bendradarbiai

Kelias atveda, kelias išveda, trumpą mirksnį 
suteikęs gyventi...

Dėl sesers Genovaitės mirties nuoširdžiai 
užjaučiame Nijolę Gasiūnienę.

Regina ir Eugenijus Dūdos,
Lina ir Nerijus Kralikai

Užuojautos „Rokiškio Sirena“ laikraštyje ir interneto svetainėje 
spausdinamos nemokamai. Tekstus galite siųsti: el. paštu 
reklama@rokiskiosirena.lt Facebook žinute arba skambinkite 
+37066676777    

PARODOS
Viešojoje bibliotekoje:
„Šokio menas albumuose“, parodų galerijoje „Auto-
grafas“.
Knygų paroda „Geltoni knygų atspalviai“, Skaitytojų 
aptarnavimo skyriuje.
Literatūros paroda „Lietuvių tautos žadintoja Liudvi-
ka Didžiulienė-Žmona“ (165-osioms g. m.), Informa-
cijos ir kraštotyros skyriuje.

Arūno Augučio ekslibrisų paroda, Meno ir muzikos erdvėje.
Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje:
Spaudinių paroda „Tu spindėk, mano Mama, kaip saulė“, skirta Motinos dienai.
Kūrybinių darbų paroda „Tau, mama, gražiausi pasaulio žiedai“, skirta Motinos dienai.

Laikas gydo žaizdas, tik amžiams išėjusio 
žmogaus nesugrąžins. Tegul tą tuštumą nors 
menka dalele užpildo mūsų atjauta ir palin-
kėjimas stiprybės.

Nuoširdžiai užjaučiame Nijolę Gasiūnienę 
dėl sesers Genovaitės mirties.

Genovaitė ir Rimantas Deksniai,
Rasa ir Jonas Šimėnai

Virš Lietuvos praskrido JAV bombonešis B-52
D e m o n s t r u o j a n t 

NATO sąjungininkų so-
lidarumą ir vienybę, virš 
Lietuvos trečiadienį pra-
skrido JAV strateginis 
bombonešis B-52, prane-
šė Krašto apsaugos mi-
nisterija.

Pavakarę bombonešis 
praskrido virš Vilniaus, šis 
praskridimas – iš anksto ko-

ordinuotos JAV ir kitų NATO 
sąjungininkų pajėgų treniruo-
tės dalis.

„Treniruotės metu demons-
truojamas Aljanso solidaru-
mas ir vienybė. JAV su sąjun-
gininkais Europoje įtvirtina 
savo kolektyvinės gynybos 
įsipareigojimus ir gebėjimą 
operatyviai reaguoti į grėsmes 
globaliu mastu“, – rašoma 
pranešime.

Treniruotėje dalyvavęs 
bombonešis B-52 praskrido 
pro Vilniaus oro uostą.

Tai nėra pirmas kartas, kai 
JAV strateginiai bombonešiai 
atlieka tokias treniruotes virš 
Baltijos šalių ir kitų NATO 
valstybių. Nuo 2018 metų 
JAV su NATO sąjungininkais 
atliko daugiau kaip 200 bom-
bonešių B-52 treniruočių.

BNS inform.

AUGALAI

• Kviečius, kvietrugius, avižas ir jų 
miltus. Nemokamai atvežu.  

Tel. 8 652 80 328. Rokiškis
• Kviečius, miežius. Švarūs, likę 
nuo sėklos. Tel. 8 627 34 750. 
Rokiškis

BALDAI

• Itališką šviesią sekciją. Vienetinė, 
gerai išlaikyta, labai talpi. Buvo 
mokėta 350 Eur, parduosiu už 250 
Eur. Tel. 8 694 76 678.  
Rokiškis
• Stalą. Išsitiesia, pasiimti patiems, 
12 km nuo Rokiškio. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 623 80 442. Rokiškis

• Sekciją-spintelę. Galima 
kombinuoti, kaip jums patogiau. 
Trijų dalių. Pasiimti patiems. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 612 85 788.  

Rokiškis
• Naudotą, pintą sofą-lovą. Kaina 
65 Eur. Tel. 8 686 97 344.  
Rokiškis
• Lentyną - stovą gėlėms 
„Mėnulis“. Gylis 26 cm, plotis 
100 cm, aukštis 200 cm. Karkasas 
metalas, lentyna spygliuotis. Nauja. 
Galima pagaminti ir kitų spalvų, 
kitos medienos. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 674 40 825. Rokiškis
• Lentyną - stovą gėlėms „Širdelė“. 
Gylis 24 cm, plotis 80 cm, aukštis 
165 cm. Karkasas metalas, lentyna 
spygliuotis. Nauja. Galima 
pagaminti ir kitų spalvų, kitos 
medienos. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 674 40 825. Rokiškis

• Mažai naudotą, reguliuojamo 
aukščio stalą ir kėdes. 
Reguliuojamas stalviršio pasvirimo 
kampas. Ištraukiamas stalčius 
knygoms ir rašymo reikmenims 
sudėti. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 687 16 363. Rokiškis
• Ką tik atnaujintą ir pervilktą geru 
ilgaamžiu gobelenu minkštą kampą. 
Tvirtas, kokybiškas, pagamintas 
Lietuvoje (Korfu). Yra miegamasis 
mechanizmas ir patalynės dėžė. 
Plotis 2,40 m. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 610 29 477. Rokiškis
• Naują dušo padą. Nenaudotas, 
reguliuojamas aukštis, 90×80 cm. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 605 98 819. 
Rokiškis
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ANEKDOTAI
Suvalkietis kunigas vakare 

šnekasi su kaimynu:
– Šiandien buvo sunki 

diena, aš sutuokiau tris poras 
ir septynios širdys buvo labai 
laimingos.

– Jūs, tikriausiai, norėjote 
pasakyti „šešios širdys“ ?

– Nejaugi jūs manote, kad 
aš tai dariau veltui?

***
–Vakar mano uošvę 

užpuolė maniakas.
– Viešpatie, koks siaubas!
– Taip pat ir jis pasakė...
***
Į klausimą „Morka – bulvė 

– svogūnas – Lexus: koks 
žodis netinka šioje sekoje?“ 
, penktaklasis suvalkietis 
Petriukas atsakė:

– Morka, bulvė, svogūnas.
***
Žmonos nuotrauka 

piniginėje kaskart primena 
man, kad pinigų jos vietoje, 
galėjo būti žymiai daugiau.

***
Mįslė: Sėdi kabinete trise. 

Vienas dirba, du ne. Kas?
Atsakymas: 1 ventiliatorius 

ir 2 valstybės tarnautojai.
***
– Maryte, aš internete 

perskaičiau, kad 2022 metais 
išgyvens tik tie Zodiako 
ženklai, kurie turi ragus – 
Avinai, Jaučiai, Ožiaragiai. 
O aš, Maryte, juk Skorpionas 
–tai kas dabar bus?

- Nesijaudink, Petrai, viską, 
ką galėjau – padariau. Gyvensi 
ilgai ir laimingai.

***
Suvalkietis Petras prašosi 

priimamas į partizanų būrį. 
Būrio vadas pažada su 
sąlyga, jei jis išplatins pluoštą 
atsišaukimų. Kai po geros 
savaitės Petras sugrįžta, vadas 
jo klausia:

– Kur taip ilgai buvai 
dingęs?

Ištraukęs iš kišenės saują 
banknotų, Petras atsako:

– Tai, kadgi ir prekę jūs 
man įbrukot.

***
Moterys... Jos visai, 

Paveikslų galerijoje dama 
klausinėja gido:

– Sakykite, šio paveikslo 
autorius Mane?

– Ne, madam, tai Van 
Gogas.

– O šis- tikriausiai, Dali?
– Ne, madam, tai 

Gogenas.
– O štai šis – tai Pikaso! 

Išties, tai – tikrų tikriausias 
Pikaso!

– Ne, madam,  tai – 
evakuacijos planas.

***
Mozė pasakė:
–Viskas iš Dievo.
Saliamonas pasakė:
–Viskas iš proto.
Jėzus pasakė:
–Viskas iš širdies.
Marksas pasakė:
–Viskas iš poreikių.
Froidas pasakė:
–Viskas iš sekso.
Einšteinas pasakė:
–Viskas reliatyvu...
Kiek žydų, tiek 

nuomonių...
***
Skelbimas: „Parduodu 

vestuvinę suknelę...
Laiminga... Tekėjau su ja jau 
6 kartus!”

Petras visada rašydavo: „Be 
išeities“...

***
Atminkit, linkėdami 

kitiems sveikatos, gydytojams 
linkite skursti.

***
– Vakar lankiausi pas 

psichoterapeutą. Jis man 
patarė visas savo blogas mintis 
visai nakčiai palikti už durų.

– Na, ir pavyko?
– Ne, vyras kategoriškai 

atsisakė miegoti gatvėje...
***
Senelis suvalkietis moko 

anūką:
– Kalbėdamas turi 

apgalvoti kiekvieną sakomą 
žodį. Frazė „Tėti, tu 
labai geras“ bus įvertinta 
menkaverčiu plastmasiniu 
kinų gamybos šautuvėliu. 
O, štai,  frazė „Tėti, aš noriu 
būti toks pat protingas, kaip 
ir tu“ – tai jau rimta paraiška 
dviračiui.

***
– Be reikalo mes barėme 

savo dukrą, kad pasidarė 
pirsingą. Dabar, kai jos 
nosyje šitas žiedas, žadinti 
ją į mokyklą tapo žymiai 
paprasčiau.

***
Iš šauktinių instruktažo:
– Gerti degtinę kareivinėse 

griežtai draudžiama, čia jums 
ne vaikų darželis!

***
– Ponas siuvėjau, aš tik 

vakar pasiėmiau iš jūsų 
švarką, o jau šiandien iširo 
visos nugaros siūlės...

–Taigi, aš jums ir sakiau, 
kad sagos gerai prisiūtos!

***
Susijaudinęs žmogelis 

užeina į miesto morgą:
–Brolis pradingo, jau dvi 

dienos, kaip jo nėra. Ar jis, 
neduok Dieve, ne pas jus?

– O kokios jo žymės?
– Na, jis švepluoja...
***
Smegenų, aišku, nesimato, 

bet kai jų nėra – iškart krenta 
į akis.

***

kaip Kūlverstukas – šiltos, 
minkštos, myli ausimis ir 
visą gyvenimą gyvena su 
kažkokiu krokodilu.

***
– Maryte, žinai, šita 

suknelė tave labai storina...
– Ačiū Dievui, nes aš vis 

čeburekus kaltinau.
***
Čiukčių mokslininkai 

nustatė, kad žemė nėra 
apvali. Ji purvina ir girgžda 
tarp dantų.

***
Trys blondinės beldžiasi 

į Rojaus vartus. Šventasis 
Petras pažada įleisti, jei 
jos teisingai atsakys į kokį 
nors Katekizmo klausimą. 
Pavyzdžiui, kas tai yra 
Velykos?

– Tai čia, kuomet rudenį 
kepamas kalakutas ir visi 
baisiausiai persivalgo,- sako 
pirmoji.

– Blogai, keliauk sau, –
sako šv. Petras

– Aš tikrai žinau, –skuba 
antroji, – kad tai yra žiemą, 
kai puošiamos eglės ir 
dovanojamos dovanos.

Šv. Petras neatrakina vartų 
ir jai.

– Velykos, – sako trečioji 
blondinė, – tai kuomet Jėzus 
su savo mokiniais valgė 
vakarienę, o Judas jį išdavė. 
Ir kai jie miegojo sode, atėjo 
romėnai ir jį suėmė, mušė, 
nukryžiavo, po to nuėmė 
nuo kryžiaus ir paguldė į olą. 
Olos angą užritino dideliu 
akmeniu, o dar vėliau jis 
prisikėlė...

– Na, nieko sau, – tyliai 
sušnibžda šv. Petras ir jau 
taikosi atrakinti Rojaus vartus, 
bet trečioji blondinė tęsia:

– O dabar, kartą per metus, 
šitą akmenį nuridena, ir jeigu 
jis išlenda ir pamato savo 
šešėlį – žiema trunka dar 
šešias savaites...

***
Jei nuotraukų albumas 

mažas ir plonas, o nuotrauka 
viena ir baisi, vadinasi tai – 
pasas.

***
– Iš kur jūs atvykote?
– Iš Izraelio.
– O, tuomet jums labai 

patiks šis sūris.
– Kodėl gi?
– Jam 30 proc. nuolaida.
***
Ji jam buvo labai brangi. Ir 

jis susirado pigesnę.
***
Vakar konjaką 

„Napoleonas“ užsigėriau 
degtine „Kutuzovas“.  Iš ryto 
suvokiau visus 1812 metų 
karo žiaurumus.

***
Senas suvalkietis prašo 

seno bolševiko paaiškinti jų 
politikos prasmę.

– Mes – prieš privačią 
nuosavybę. Viskuo, ką turite, 
privalote pasidalinti su manim. 
Na, pavyzdžiui, ką jūs turite?

– Hemorojų ir akmenis 
inkstuose...

***
Verslininko Petraičio 

klausia, kaip jis tapo 
milijonieriumi?

– Žmonos dėka.
– Kaip tai?
_ Man tiesiog buvo įdomu, 

kada ji nustos skųstis pinigų 

trūkumu. Beje, man tai įdomu 
ligi šiol.

***
Atsidaviau darbui. Maniau, 

kad už pinigus, bet kai 
pamačiau atlyginimą, supratau 
– iš meilės...

***
Jaunuolis guodžiasi 

bičiuliui:
– Atėjo laikas man vesti, 

o barzda, kaip tyčia, neauga. 
Ir kas už manęs, tokio su 
trim plaukais pasmakrėj, eis? 
Ir pikčiausia, kad gi mano 
senelis, tebūnie lengva jam 
žemelė, turėjo ne barzdą, o 
tikrą mišką!

– Vadinasi, – sako bičiulis, 
– tu panašus ne į senelį, bet į 
močiutę.

– Tu teisus... Močiutės, 
tebūnie lengva jai žemelė, 
barzdelė tikrai buvo retoka...

***
Vienintelė dama, kuriai 

tinka ūsai, yra katė.
***
Parduotuvės, prekiaujančios 

durimis, apsauginis jau trečia 
savaitė negali rasti išėjimo.

***
Gyvenimo aprašymo 

skiltyje „šeimyninė padėtis“ 

MOBILIEJI TELEFONAI

• Naują Redmi Note 10. Baltas, 
Amoled ekranas, Android 11, 
Stereo garsas, 4/64 GB, 5000 mAh 
baterija. Kaina 150 Eur.  

Tel. 8 601 14 335. Rokiškis
• Redmi Note 10. Stereo garsas, 
4/128 GB, 5000 mAh baterija, 
Žalias. Naujas. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 601 14 335.  
Rokiškis

• Veikiantį telefoną Nokia. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 694 01 135.  
Rokiškis
• Įvairius telefonus. Kaina 10 Eur. 

Tel. 8 648 73 565. Rokiškis
• Apple iPhone 11, 64 GB. Pilnas 
komplektas. Tel. 8 683 06 559. 
Rokiškis


