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Krašto apsaugos savanorių pajėgų vadas pulkininkas Dainius Pašvenskas (kairėje) grandinį Deividą Dauką įvertino
padėka.

Krašto apsaugos savanorių pajėgų vyriausias puskarininkis seržantas majoras Arūnas Aliukonis kairėje) įtekė
pasižymėjimo ženklus vyresniajam eiliniui Deividui Maceikai.
L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.
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UAB „ROKIŠKIO
AUTOBUSŲ PARKAS”
UAB „Rokiškio autobusų parkas“ teritorijoje išnuomojamos vietos automobilių stovėjimui.
UAB Rokiškio autobusų parko autobusais gabenamos
siuntos į daugumą Lietuvos miestų.
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Išorinė reklama ant keleivinių transporto priemonių.
Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt
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Krašto muziejus ir kariai savanoriai pasirašė bendradarbiavimo sutartį
Gegužės 26-ąją bendradarbiavimo sutartį pasirašė
Rokiškio krašto muziejaus
direktorė Nijolė Šniokienė
ir Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos
5-osios rinktinės vadas pulkininkas leitenantas Vidas
Zabiela. Muziejaus ir karių
draugystė – ne formalumas,
Kariai istorikams talkina ir
puoselėjant ir pačią seniausią miesto, ir Laisvės kovų
istoriją. Jie – ne tik minėjimų, švenčių neatsiejama dalis. Bet ir pagalba: tiek saugant archeologinį paveldą,
tiek atkuriant Laisvės kovų
bunkerius.
Karyba –
šio krašto ženklas
Rokiškis yra tas kraštas,
kuris pirmasis pasitinka priešą
ir paskutinysis jį išlydi. Mūsų
kraštas garsus kariais, kovomis už laisvę, jų garbinga istorija. Kaip sakė Rokiškio krašto muziejaus Istorijos skyriaus
vedėjas Giedrius Kujelis, jau
pati ankstyvoji miesto istorija pažymėta karių pėdsakais.
Pirmieji rašytiniai istoriniai
šaltiniai mūsų krašte mini kunigaikščių Krošinskių giminę,
kuri, kilusi nuo Smolensko,
pasižymėjo ištikimybe Lietuvos didžiajai kunigaikštystei.
Simboliška, kad rokiškėnai
kariai savanoriai prisdėjo ir
prie ankstyviausios miesto istorijos išsaugojimo, padėdami
rūpintis archeologinės perkasos išsaugojimu.
Caro valdžiai įnirtingai

Bendra nuotrauka po sutarties pasirašymo (iš kairės) Krašto muziejaus Istorijos skyriaus vedėjas Giedrius Kujelis, 506-osios pėstininkų kuopos
kuopininkas seržantas Linas Subačius, Vyčio apygardos 5-osios rinktinės vadas pulkininkas leitenantas Vidas Zabiela, Krašto muziejaus direktorė Nijolė
Šniokienė, 506-osios pėstininkų kuopos intendantas seržantas Mantas Griškevičius ir 506-osios pėstininkų kuopos vadas kapitonas Sergejus Afanasjevas.
L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Rokiškio turizmo, kultūros
įstaigos anksčiau turėjo progą save pristatyti kitų miestų,
šalių turizmo organizatoriams
parodoje „Adventuras“. Dėl
karantino, deja, tokia paroda
šiemet neįvyko. Tačiau poreikis pasakoti apie savo krašto
turtus yra. Mat dėl epidemijos sparčiai besikeičiant
tarptautinei situacijai, išvažiuojamasis turizmas tampa
sudėtingesnis, todėl kokybiško poilsio, įspūdžių ir žinių
trokštantys kraštiečiai renkasi
keliauti po Lietuvą ar net savąjį rajoną. O kaip jame rasti
tuos perlus ir deimantus, jei
jie iki šiol nebuvo pristatyti
visuomenei. O suradus objektą, neretai tekdavo „pabučiuoti“ akmenį ar spyną. Todėl ir
sugalvotas šį savaitgalį šurmuliuosiantis „Rokituras“ –
galimybė kyštelti nosį į pačias
įdomiausias rajono vietas:
susipažinti su duonos kepimo procesu, aplankyti vieną
šiauriausių Europos vynuogynų, paganyti akis rankinukų
Visatoje, užsukti į seniausią
Lietuvoje sentikų maldyklą.
Ir čia nebučiuosite nei durų,
nei spynų: viskas gyva, įdomu,
traukia akį. O patys aktyviausieji keliauninkai, įvykdę konkurso sąlygas, dar pretenduos
ir į vertingus prizus.

dvidešimt. Su perspektyva, kad
kitąmet bus pasiūlyta antra tiek
įdomių lankytinų vietų. „Jei mes
patys nežinome, ką galime kitiems rekomenduoti. Taigi, „Rokituras“ puiki proga susipažinti“,
– sakė I. Matelienė.
Lankytinų vietų geografija
plati. Gal kiek daugiau reprezentuotas Obelių-Kriaunų kraštas,
bet tam yra ir priežasčių. Štai visai neseniai minėjome Lietuvos
konstitucinės teisės tėvo Mykolo
Paskalio Riomerio jubiliejų, taigi
puiki proga paklaidžioti jo dvaro takais. O iki ten jau tik ranka
paduoti ir iki Bobriškio cerkvės
– seniausių Lietuvoje sentikių
maldų namų, jau atšventusių trijų
šimtų metų jubiliejų. Čia pasitiks
tikras sentikis, pasidabinęs tik
ypatingomis progomis ištraukiamais tradiciniais drabužiais.
Kas jis, paslapties neatskleisime,
pamatysite patys. Taigi iš pirmų
lūpų išgirsite apie antrosios pagal
dydį mūsų rajono tautinės ir religinės bendruomenės tradicijas,
papročius, gyvenimo būdą. Jei
ketinate aplankyti cerkvę, būtinai įsimeskite į rankinę skarelę ar
šalikėlį: pagal sentikių tradicijas
į maldos namus moterys žengia
pridengta galva. Jei išpildysite
šį mandagumo gestą, pademonstruosite pagarbą sentikių religijai
ir tradicijoms.
Kitame rajono pakraštyje, La-

priešinosi ir jų įpėdiniai – grafai Tyzenhauzai. Jie po Napoleono vėliava kariavo lenkų
pulkuose. Sukilimų metu, neoficialiais duomenimis, dvare buvo liejamos patrankos.
Laisvės kovos čia buvo ilgos,
sunkios ir beatodairiškos.
Mūsų krašto kapinės – nuo Panemunio iki Aleksandravėlės,
pažymėtos baltais 1919-20 m.
karių savanorių kryžiais. Kaip
ir kaimyninėje Latvijoje – Subatėje, Sventėje, Červonkoje.
Kariai nepamiršta jų kapų:
kasmet juos tvarko ir lanko.
Tarpukario Lietuvoje kario
kelias buvo garbės kelias. Štai
ir Rokiškio grafas A. Pšezdzieckis Krašto muziejaus archyvuose rastoje nuotraukoje
– Lietuvos kariuomenės mo-

komojo būrio eilinis.
Ir pokario Laisvės kovos
mūsų rajone buvo ilgos, sunkios ir skaudžios. Čia nepamirštas ir Birželio sukilimo
didvyrių atminimas, ir sovietų
nukankintų Juodupės kankinių, Panevėžio ligoninės gydytojų atminimas. Mūsų kraštas užaugino net du iš aštuonių
1949 m. Vasario 16-osios
deklaracijos signatarų – Leonardą Grigonį-Užpalį bei Vytautą Gužą-Kardą. Čia vyko
Vaičėnų ir Streikų kovos už
laisvę. Čia didvyriškas Obelių
šilo mūšis ir kulkų švilpesyje
augęs Dianos Glemžaitės-Bulovienės talentas. Čia ir bendrystės saitais ištisas tautas
jungusi kova su okupantu: ir
mūsų kraštan užsukdavęs sen-

tikių Kazanų šeimos vadovaujamas laisvės kovotojų būrys,
ir bendras lietuvių-latvių būrys „Jutis“. Čia ir Tytelių kaimas šalia Kamajų, išsaugojęs
didžiulę paslaptį apie čia slėptą legendinio partizanų vado
Adolfo Ramanausko dukrelę
Auksutę. Čia ir neginkluoto
pasipriešinimo dešimtmečių
didvyriai – Nijolė Gaškaitė,
Petras Plumpa.
Ypatingas karių dėmesys
Obelių Laisvės kovų istorijos muziejuje juntamas
ypatingas dėmesys Lietuvos
kariuomenei, jai skirta ištisa
ekspozicijos salė. Čia sukauptos vertingos kariuomenės
istorijos kolekcijos nuolatos
pildomos naujausiais unika-

liais eksponatais. Kartu su
muziejininkais Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio
apygardos 5-osios rinktinės
506-osios pėstininkų kuopos
kariai savanoriai atstatinėjo
Obelių šilo bunkerius, buvo
surengta įspūdinga šio mūšio
inscenizacija.
Šiandieniniai kariai nepamainomi ir šventėse, tokiose
kaip riterių turnyras „Roko
kalavijas“. Jie matomi ir kasdieniuose darbuose: ne kartą
mūsų krašte buvo rengiamos
didžiulės karinės pratybos, keliais suko NATO sąjungininkų
technika, dangų raižė „Black
Hawk“ sraigtasparniai. Kariai
savanoriai – gyvas patriotizmo pavyzdys jauniesiems rokiškėnams.

Todėl nenuostabu, kad
kalbėdama apie rokiškėnus
karius savanorius, Krašto muziejaus direktorė Nijolė Šniokienė neslėpė: jie yra labai
svarbūs muziejaus draugai,
talkininkai, bičiuliai. Ši draugystė – ne proginė. Tai nuolatinis bendras darbas saugant,
puoselėjant ir ateities kartoms
perteikiant rajono istorinį paveldą.
Krašto muziejaus direktorė pasidžiaugė, kad į Obelių
Laisvės kovų istorijos muziejaus specialistų gretas įsijungė
karė savanorė Ema Valentaitė. Ji šiltų žodžių negailėjo ir
506-osios pėstininkų kuopos
vadui kapitonui Sergejui Afanasjevui, už jo aktyvumą, iniciatyvumą puoselėjant rajono
istorinį paveldą.
Vyčio apygardos 5-osios
rinktinės vadas pulkininkas
leitenantas Vidas Zabiela – istorijos žinovas. Tad Rokiškio
muziejų jis ne kartą lankė ir pasidabinęs uniforma, ir incognito. Jis akcentavo, kad Rokiškio krašto istorija, jo paveldas
įdomūs ne tik rokiškėnams, bet
ir visos Lietuvos kariams. N.
Šniokienė akcentavo, kad kariai visuomet laukiami.
Tad bendradarbiavimo sutartis – logiškas bendrystės
ryšį patvirtinantis dokumentas. Ir muziejaus direktorės
dovana svečiui simboliška:
jau retenybe spėjusi tapti knyga apie Laisvės kovas mūsų
krašte.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ

„Rokituras“ – pažintis su savojo krašto lobiais, arba savo krašte turistu (ne)būsi!

Precedentų jau yra
Mažuoju „Rokituro“ modeliu
galima laikyti prieš porą metų
Bajoruose surengtą kiemų ir sodybų atvirų durų dieną. Ekskursija po Bajorų kiemus buvo pilna
skonių, kvapų, pojūčių. Deja, dėl
karantino šios puikios idėjos pratęsti nebepavyko.
Panaši, bet kur kas didesnė ir
nuvažiuotų kilometrų skaičiumi,
ir siūlomų objektų įvairove yra
„Rokituro“ šventė. Jos metu duris atvers net dvidešimt įdomių
rajono istorijos, kultūros, turizmo
objektų.
Idėjos autorės rajono savivaldybės Komunikacijos ir kultūros
skyriaus vedėja Irena Matelienė
bei jos pavaduotoja Justina Daščioraitė. Jos neslepia: vieno renginio, kuriame būtų pristatomos

rajono lankytinos vietos, trūksta.
„Neužtenka tiesiog imti ir padalinti lankstinukus. Žmogus turi
pajusti, pačiupinėti, pamatyti, kad
galėtų užsukti pats, rekomenduoti
kitiems“, – sakė I. Matelienė.
J. Daščioraitė akcentuoja, kad
ilgą laiką dėmesys buvo nukreiptas į atvykstančius žmones. Pagal
principą, kad turistu, kaip ir pranašu, savame krašte sunku būti.
Bet visgi pastarųjų metų iššūkiai
ir praktika rodo, kad informuojant, formuojant rajono įvaizdį vis
svarbesnis rajono žmonių balsas.
O kaip galima patarti, rekomenduoti tai, ko pats nematei?
Taigi, „Rokituras“ ir skirtas supažindinti ir Rokiškio rajono, ir
šalies žmones su mūsų krašto
įdomiausiomis vietomis.
Vienas didžiausių renginio

privalumų abiems pusėms: ir tų
vietų kūrėjams, ir jų lankytojams,
yra informacija. „Įprastą dieną
lyg ir nepatogu belstis į privatų
žmogaus muziejų, kiemą, sodybą. Nedrįstame trukdyti. Ypač
jei svarios priežasties neturime.
O juk taip įdomu būtų sužinoti,
kaip gimsta medaliais apdovanotas vynas, kaip su meile minkoma
ir kepama duona. Tai proga įkišti
savo smalsią nosį nieko netrukdant, negaišinant, neįsipareigojant“, – sakė I. Matelienė.
Objektų gausa
Neslepiama mintis, jog tikimasi, kad „Rokituras“ taps tradiciniu, nuolatiniu. Formuojant
pirmojo renginio maršrutus, sąmoningai vengta Rokiškio miesto objektų. Lankymui atrinkta
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tvijos pasienyje – vyndario kaimo turizmo sodyba „Roksala“,
kurioje gimsta tarptautinių parodų medaliais apdovanoti vynai.
„Moto-Roki“ trasoje džiaugsitės
emocingomis bagi lenktynėmis.
Panemunėlyje susipažinsite su
kunigo švietėjo Jono Katelės palikimu. Viso laukia dvidešimt pačių įdomiausių objektų: nuo istorinių vietų iki peno akims, nosiai,
gomuriui, nuo aktyvių pramogų
iki filosofinių erdvių.
Pasirengė ir padirbėjo
iš peties
„Rokituro“ dalyviai, išpildysiantys renginio sąlygas, gali pretenduoti į gausybę puikių dovanų.
Jų net pora dešimčių, tad tereikia
tik gerai pasistengti ir kokia viena
tikrai turi galimybę įkristi į jūsų
kišenę. O sodybų, muziejų šeimininkams geriausia dovana taps
žinomumas, iš lūpų į lūpas sklindanti informacija apie jų sukauptus istorijos, meno lobynus, apie
siūlomus unikalius įspūdžius ir
patirtis. „Žmonės labai jaudinasi,
baiminasi, ar atvyksite. Raminame, kad susidomėjusių tikrai bus.
Atvykę nenusivilsite – jūs esate
nuoširdžiai laukiami, šeimininkai
svečių priėmimui ilgai rengėsi ir
tiksi jūsų dėmesio“, – sakė I. Matelienė.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ
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Nebaidytų idiotų kraštas, arba kaip Batka mus išgyvenimo taisyklių moko

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
Pastaruosius dešimtmečius kaimynai baltarusiai ir
jų nepakeičiamasis tironas
Aleksandras
Lukašenka
buvo tapęs būtina politinio
humoro dalimi. Ūsuotas tarakonas, bulvių viešpats,
neprilygstamasis ledo ritulio
žaidėjas. Mūsų politinio isteblišmento dėdulei su ūsais
prikabintų epitetų gausa
stebino šmaikštumu. Kol dėdulė ūsuotasis-dryžuotasis
neįmurdė visos mūsų diplomatijos, kaip kačiuko, snukučiu į balutę. Pamoka buvo
labai skaudi, netikėta, ir,
reikia pripažinti, labai drąsi bei elegantiška. Ūsuotasis-dryžuotasis ne tik pergudravo savo labai protingus,
labai patyrusius oponentus,
bet ir vožtelėjo per skaudžiausią Vakarų visuomenės
vietą – keliones. Daugiau
niekas, sėdėdamas keleiviniame laineryje, skrisdamas
ar virš Baltarusijos bulvių
laukų, ar virš bekraščių Rusijos platybių, niekada nebesijaus saugus.
Žinoma, džiaugtis ūsuočio
pergale būtų kvaila. Naudos iš
to išspausti galima nebent, su
labai labai didelėmis išlygomis, vienu vieninteliu aspektu: gerai, kad dabar jis parodė,
koks trapus mūsų įsivaizduojamas susitarimų, sutarčių ir
gerųjų praktikų pasaulėlis. Belieka tik, išgirdus apie kaimyninės šalies KGB operaciją,
kaip tam rusų humoristui, už
galvos griebtis ir surikti: a čto,
tak možno bylo? (o ką, taip
buvo galima?). Gerai kad bent
dabar gal jau imsime suvokti,
kad diplomatija – tai mažos
valstybės ne prabangos, o išgyvenimo reikalas. Kaip ir
slaptoji diplomatija. Nes pastaruoju metu visa Europa elgėsi kaip „strana nepuganych
idiotov“ – nebaidytų idiotų
šalis (labai mėgiama Rusijos
opozicionierių blogerių frazė,
beje). Dabar pabaidė.
Lietuva daugelį metų puoselėja ambicijas tapti Rytų regiono politine lydere. Kokios
naivios tai viltys, prikišamai
parodė Batka. Kol konserva-

toriai riejosi su prezidentu,
kas turi pozuoti Europos galingiausiųjų bendrose nuotraukose, panašu, kad buvo
praleista kažkas išties labai
svarbaus.
Sofos riteriai ir sofos politologai (iš esmės tie patys
nebaidytieji) šaukėsi NATO
įsikišimo (kažin kokiu pretekstu) ir konstravo įkaitų vadavimo dramą (net ir tada, kai
iš Minsko jau pakilo lėktuvas
su visais keleiviais, išskyrus
vargšą disidentą su jo drauge,
ir, žinoma, KGB agentus).
Kol sofos riterių beigi
feisbuko diplomatų ordos į
orą kėlė NATO naikintuvus,
griaudėjo sunkioji tikrosios
diplomatijos artilerija: nuo
kalenimo „kelia susirūpinimą“ automatais, iki dudenimo
įvairaus kalibro sunkiąja gilaus, gilesnio ir giliausio susirūpinimo artilerija. Daugiau
bumbsėti nebuvo (ir iki šiol
nėra) kuo. Batka tiesiog pasityčiojo iš savo vakarietiškųjų
oponentų. Kurių kova su terorizmu iki šiol apsiėjo, ir dabar
apsieis eitynėmis su plakatais
bei įvairiais gilaus susirūpinimo laipsniais.
Kodėl? Nes Minskas ant
mūsų pačių kvailumo sužaidė
puikią šachmatų partiją. Jei tikėti pirmosiomis analizėmis,
tai viskas ten buvo suplanuota
sekundžių tikslumu ir veikė it
šveicariškas laikrodis. Batka
išnaudojo visus Vakarų politinės, teisinės ir saugumo sistemų trūkumus.
Pirmiausia, po Rugsėjo
11-osios ir kitų teroro aktų itin
smarkiai sugriežtintas požiūris
į pranešimus apie sprogmenis
lėktuve. Taigi, pagal dabar galiojančią tvarką, pranešus apie
sprogmenį, lėktuvas tupdomas kuo greičiau. Stengiantis
išvengti, kad lėktuvas netaptų
taranu (kaip Rugsėjo 11-osios įvykių metu), pakeliami
naikintuvai, kurie, prireikus,
numuštų užgrobtą lainerį jam
nepasiekus kokio nors pavojingo objekto.
Taigi, laineriui įskridus į
Baltarusijos oro erdvę, sprendžiant iš pranešimų, jame
buvo sukelti net du inciden-

tai (matyt, KGB pamanė, kad
vieno gali būti per mažai, o du
– tai jau garantuotai). Taigi,
lėktuvo salone galimai buvo
sukeltos muštynės ir pranešta
apie sprogmenį.
Žinoma, Baltarusija ėmėsi
veiksmų. Prisiminkime, kad
veiksmas vyksta Baltarusijos
oro erdvėje, kurioji ji yra visiška šeimininkė. Taigi, gavusi pranešimą apie muštynes ir
bombą lėktuve, ji daro tai, ką
darytų bet kokia kita šalis. Ji
kelia naikintuvą, kad šis, kartu
su skrydžių valdymo dispečeriu užtikrintų, jog lėktuvas
saugiai nusileistų oro uoste.
Teoriškai, tai turėtų būti
artimiausias oro uostas, su
reikiamo ilgio pakilimo-nusileidimo taku, tinkamomis
oro sąlygomis bei visa reikiama įranga gelbėjimui ir t.t. Ir
toks oro uostas yra... tadadam,
Vilnius. Vos už kelių minučių
skrydžio. Bet lėktuvas nukreipiamas į Minską. Nelogiška?
Logiška, jei atsimintume,
kas yra prie Vilniaus. Kaip tik
30 km nuo jo. Tai didžiausia
visų laikų mūsų diplomatijos
„pergalė“. Kiek liežuviais lota,
kiek notomis bombarduota.
Visgi ji, ta „pergalė“, tebestovi dar vis. O tiksliau, tai pats
pavojingiausias iš visų galimų
taikinių – Astravo atominė
elektrinė. Ir, kaip suprantate,
pastatytas būtent čia ne tam,
kad visoje Baltarusijoje kitur
vietos neatsirado. Tas objektas
Europos Sąjungos ir NATO pašonėje yra kaip tik laiku ir vietoje. Ką ir reikėjo įrodyti: koks
gi idiotas dispečeris vestų tokį
lėktuvą su bomba atominės
elektrinės link. Taigi, Baltarusija turi geležinį argumentą,
kodėl nukreipė lėktuvą būtent
Minsko link. Ir jokia ICAO
(Tarptautinė civilinės aviacijos
organizacija) net ir norėdama,
čia neprisiknis.
Toliau, sofos riterių drąsieji
būriai piktinasi, kodėl lėktuvo
pilotai pakluso reikalavimui
sukti Minsko link. Juk tereikėjo „spustelti gazą“ ir po kokių
3-4 min. lėktuvas būtų Lietuvos oro erdvėje. Bet va, ėmė ir
pasitaikė pilotai bekiaušiai. Iš
tiesų tai ne pilotai bekiaušiai,
o sofos ekspertai besmegeniai. Kaip jau minėta, tas MIG
buvo pasiųstas ne šiaip sau. Jei
yra pranešimas apie sprogmenį lėktuve, o įgula nepaklūsta
MIG piloto ir dispečerio reikalavimams, MIG turi visišką teisę numušti tokį lėktuvą.
Žinoma, sofos riteriai šventai
įsitikinę, kad ir nuo MIG, ir
nuo jo paleistų raketų lėtas ir
nemanevringas (lyginant su
naikintuvu) keleivinis lėktuvas turi galimybę pasprukti.
Pilotų garbei galima pasakyti,
kad jie iš tiesų bandė pasiekti
saugią Lietuvos oro erdvę. Bet
Minske irgi ne durneliai sėdi.

Nors sofos riteriams atrodo
kitaip.
Lėktuvo pilotai tokiais
atvejais paprastai vykdo reikalavimus ir bereikalingos
bravados
nedemonstruoja.
Viskas, kuo rizikuoja nusišnekantis sofos riteris – tai idioto etiketė. Lėktuvo pilotas gi
rizikuoja visų jame esančių,
įskaitant ir savo, gyvybe. Jei
jis būtų pademonstravęs tuščią ir beviltišką didvyriškumą,
net jei ir būtų pavykę, sulauktų ne medalio. Jis visam laikui
atsisveikintų su licencija. Oro
linijoms kvailių nereikia. Net
prekybos centro, banko darbuotojas užpuolikui verčiau
atiduos pinigus (jiems ir liepiama taip daryti) nei puls jį.
Tai kodėl manote, kad keleivinio lėktuvo pilotas rizikuos
gauti MIG paleista raketa į
lėktuvą?
Matote, kaip viskas gražiai, sustyguotai klostosi. Baltarusija, tupdydama lėktuvą,
nepažeidė jokios tarptautinės taisyklės, jokios sutarties
ir konvencijos. Prisiminkite
anekdotą, kaip sumaitinti katei
garstyčias. Sovietai gyvulėliui
jomis ištepė, dovanokit, pasturgalį. O ji garstyčias nusilaižė savanoriškai ir „su daina“.
Toliau, lėktuvas jau nutupdytas. Ką darytų sveiko
proto valstybė? Tikriausiai
po sekundės vėl pakeltų lainerį į orą? O va ir ne. Visus,
kas jame buvo, sulaikytų ir
apklaustų, ieškodami teroristų
ir jų bendrininkų. Tai, sutikite, užtrunka. Patikrinus paaiškėjo, kad sprogmens nebuvo.
Kaip netikėta, ar ne? Ir nieko
nuostabaus. Juk tokių įvykių
pasitaiko. Net Lietuvoje. Štai
2011 m. sausį Lietuvos policijai pranešta apie sprogmenį
viename „Air Baltic“ lėktuvų.
Štai 2004 m. tokį „bajerį“ iškrėtė Vilniaus miesto tarybos
narys Juras Požėla. 2020 m.
liepos mėnesį raštelis apie
sprogmenį rastas lėktuve,
skridusiame iš Krokuvos į Dubliną. Beje, lėktuvas buvo nutupdytas Stanstedo oro uoste.
Precedentų kiek tik nori ir dar
šiek tiek. Taigi, jei Baltarusija
aiškins, kad kokie nors piliečiai „Petrovas ir Baširovas“
priplempę Graikoje viešbutyje „viskas įskaičiuota“, to, ką
rado bare, sugalvojo nevykusiai pajuokauti, bus ne pirmas
kartas. „Petrovą ir Baširovą“
Baltarusija net nubausti gali,
formaliai net nuteisti ir t.t.
O toliau – paprasta procedūra: keleivių patikrinimas,
ir sulaikomas paieškomas asmuo – disidentas Romanas
Protasevičius. Viskas.
Sprogmens nerasta, keleiviai (nepaisant mūsų toleriagų
sofos riterių išvadų) iškeliauja tuo pačiu lėktuvu į Vilnių.
Baltarusija tikriausiai net

Nepriklausomas rajono laikraštis

kompensacijas jiems sumokės. O ji gavo, ko norėjo.
Visa ši elegantiška operacija tapo įmanoma vienos
klaidos dėka. Koks idiotas
pasodino tą vargšą baltarusių
disidentą į lėktuvą, kuris kirto Baltarusijos oro erdvę? Jei
lėktuve, skrendančiame Baltarusijos oro erdve, nebūtų
to disidento, tai ir spektaklis
būtų nereikalingas. Tai rodo,
kad mūsų visuomenė, mūsų
diplomatai 30 metų po Sovietų sąjungos griūties visiškai
atsipalaidavo. Kad visiškai
užmiršta sovietmečio patirtis
ir žinios apie specialiųjų tarnybų veiklą. Kad užsižaidėme „kepurėmis užmėtysime“
nuotaikomis,
nepamatuota
bravada ir kitomis nesąmonėmis, kurios labai kenkia
išgyvenimui. Pamiršome, kad
turime reikalą ne su nusenusiu
ir nupezusiu tarakonu, kokį
sau patogiai įsivaizdavome, o
netgi labai gaju ir pavojingu
diktatoriumi. Kuris diktatoriumi yra ne todėl, kad mėgsta
bulves ir ledo ritulį. O todėl,
kad grobia, kankina ir žudo. Ir
to niekada negalima pamiršti.
Savo pačių labui.
Batka įrodė, kad yra drąsus,
sumanus, veiklus ir įžūlus. O
kokio atsakymo jis sulauks?
NATO naikintuvų? Primenu,
kad NATO yra gynybinė organizacija. O incidentas vyko
Baltarusijoje, kur Batka yra
kad ir nelabai teisėtas, bet
labai faktinis šeimininkas.
Kariuomenės, specialiųjjų tarnybų ir kitų įdomių institucijų
šeimininkas. Bet koks bandymas įsikišti pagal tarptautinę
teisę būtų laikomas agresija.
O realiai ir kištis nebuvo dėl
ko: įvyko incidentas, jis ištirtas, visi keleiviai, išskyrus
du – disidentą ir jo merginą
– saugiai grįžo namo. Skųstis
sugrįžėliai gali tik tuo, kad salėje buvo ankšta, karšta ir valgyti nedavė.
Kaip į tai reaguos Vakarai?
Dideliu susirūpinimu. Pulti
Baltarusijos niekas nepuls,
žinant, kokia valstybė yra jos
sąjungininkė, ir kokias pratybas ir su kuo neseniai rengė.
Nepamirškime ir to, kad Batka gyvas iki šiol yra tik todėl,
kad jis meistriškai laviruoja
tarp Vakarų ir Rusijos. Prisiminkime, kad jūrinės sienos
neturinti Baltarusija tapo rimta krevečių eksportuotoja. O
realiai joje „persirengdavo“
europietiškos maisto ir kitos
prekės, pakliūvančios į Rusijos sankcijų lauką. Nepamirškime ir to, kas pirmasis ištiesė
Baltarusijai pagalbos ranką,
kai Rusija pernai užsuko naftos kranelius? Teisingai – mes.
O jūs dar apie rimtas sankcijas svaigstate. Atsimenate,
kaip visi svaigo pernai vasarą, kokios permainos laukia

Baltarusijos. O ką aš rašiau
– jie liko vienų vieni. Ir ką –
beveik metai praėjo, o Batka
vis dar ten. Kur revoliucijos,
kur pergalės? Nesakau, kad jų
nenorėčiau. Kaip ir daugelis,
norėčiau matyti laisvą, demokratinę kaimynę. Deja, ne nuo
mūsų tai priklauso.
Viskas baigsis, kaip ir prieš
metus, koncertu pasienyje,
paveiksliukų išreiškiant paramą R. Protesevičiui klijavimu
feisbuko profiliuose, špygų
pro spygliuotą vielą rodymu ir
garsiais prakeiksmais Baltarusijos pusėn. O iš Baltarusijos
paskui cigarečių kontrabandą
plauks ir pabėgėliai, o kartu
su jais – ir baltarusiškoji KGB
agentūra (apie tai pagaliau teikėsi parašyti vienas didžiųjų
portalų).
Grasinimai aplenkti Baltarusijos oro erdvę liks tik
garsiais grasinimais. Atsidarykite flyingradar svetainę
ir pažiūrėkite, kiek orlaivių
vienu metu kerta Baltarusijos
teritoriją. Kai rašau šį straipsnį, ten sukasi 14 lėktuvų. Per
vieną akimirką. Nukreipti juos
kitur – tai užkimšti jau esamus
oro koridorius, eikvoti laiką ir
degalus, kas dėl pandemijos
ne pačius geriausius laikus
išgyvenančiai aviaindustrijai
yra peilis po kaklu. Niekas to
nedarys.
Ginčai persikels į teisines
erdves. O ten, kur kovojama,
deja, ne širdimi, kuriai viskas
aišku, bet protu ir įrodymais,
bylos užsitęsia. Prisiminkite,
kad eina tik septintieji metai
nuo Malaizijos MH-17 lainerio numušimo virš Donbabvės dienos. Ten, kur visiems
viskas aišku. Kur kelios šalys
gedi šimtų žuvusių piliečių.
O teismai dar menkai tepasistūmėjo. Ir jie mažai teliečia
„Buk“ teroristams suteikusią
Rusiją. O ir kai kurie teisiamieji teisiami „už akių“. Čia
gi tik išlaipintas vienas disidentas. Viso labo. Niekas nenukentėjo, niekas nežuvo ir
nesugriauta.
Labiausiai šioje situacijoje gaila jauno Baltarusijos
disidento Romano Protasevičiaus. Kad ir ką bepripažintų
Europos teismai, kad ir kaip
besikoliotų, kokius griežtus
susirūpinimus reikštų Europos
galingieji, jo iš tirono nagų tai
neištrauks.
O mums metas mokytis.
Realpolitik. Ne svaigulių ir
šmaikštučių, o realių kovos
metodų. Išsišukuoti savo pačių problemas. Bent jau išsiaiškinti, kaip Lietuvos globojamas (ir, žinoma, saugomas
bei prižiūrimas) asmuo galėjo
įlipti į lėktuvą, skrendantį į
šalį, kuri jo laukia „iškėstomis
letenomis“. Pradžiai bent tiek.
Kad dar kartą taip nebesuklystume.
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Iškilmingai pagerbti iš Malio sugrįžę
Jungtinių tautų taikdariai

Biržuose
iškilmingai
pagerbti Krašto apsaugos
savanorių pajėgų Vyčio
apygardos 5-osios rinktinės kariai, neseniai grįžę
iš Jungtinių tautų Taikos
palaikymo misijos Malyje.
Tai aštuntoji Krašto apsaugos savanorių pajėgų Pajėgų apsaugos vieneto karių
rotacija Jungtinių Tautų
vadovaujamoje
situacijos
stabilizavimo
operacijoje
MINUSMA, Gao provincijoje, rytinėje Malio dalyje.
Taikos palaikymo misijoje dalyvavo ir du 506-osios
pėstininkų kuopos kariai:
grandinis Deividas Daukas
ir vyresnysis eilinis Deividas
Maceika. Deividui Daukui ši
misija Malyje – jau antroji.
Sudėtingiausia misija
Kariai savanoriai į nesutarimų draskomą Malį buvo
išlydėti taip pat iš Biržų, pernai, rugsėjo 21-ąją. Taip pat
Biržuose. Daugumos karių
misija truko pusę metų. O
štai Deividas Daukas į Malį
išvyko anksčiau. Mūsų kariai
operacijoje veikė su Vokietijos kariais ir buvo atsakingi už
pajėgų apsaugos užtikrinimą
karinėje bazėje.
Misija nesutarimų krečiamame Malyje buvo sudėtinga
ir dėl covid-19 epidemijos.
„Jūsų tarnyba tarptautinėje operacijoje (MINUSMA)
buvo pati sunkiausia iš visų
prieš tai buvusių Afrikoje,
Malio Respublikoje. Ją vykdėte nelengvomis pandemijos
sąlygomis, susidorojote su visais operacijos metu kilusiais
išbandymais ir sunkumais,
prisitaikydami prie ten esančių sudėtingų sąlygų. Dėkoju Jums, kad misiją atlikote
garbingai,“ – sveikindamas
karius sakė KASP vadas plk.
Dainius Pašvenskas. Jis kalbėjo apie tai, kad covid-19
epidemija apsunkino ir taip
nelengvas tarnybos Afrikos
šalyje sąlygas. Buvo laikomasi griežtų saugumo ir karantino reikalavimų, kurie gerokai
atsiliepė karių kasdienybei.

Vairuotojų dėmesiui:
demontuota dalis
lentelių su žalia rodykle

Tačiau Vyčio apygardos
5-osios rinktinės kariai pademonstravo išskirtinę vienybę,
susitelkimą ir profesionalumą. Jie sulaukė aukščiausių
įvertinimų ne tik iš rinktinės
bei Krašto apsaugos savanorių pajėgų vado, bet ir iš kitų
misijoje dalyvavusių šalių karių, ne kartą buvo rodomi kaip
profesionalumo pavyzdys.
Ir Krašto apsaugos savanorių pajėgų vadas pulkininkas
D. Pašvenskas, ir rinktinės
vadas pulkininkas leitenantas
V. Zabiela akcentavo ir karių
artimųjų indėlį. Jų palaikymo,
bendravimo svarbą, jų rūpestį
Malyje tarnaujančiais kariais.
Tęsia kuopos tradicijas
Rokiškėnai kariai Deividas
Daukas ir Deividas Maceika
garbingai pratęsė 506-osios
pėstininkų kuopos tradiciją:
kuopos kariai dalyvavo visose taikos palaikymo misijose,
kuriose dalyvavo Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgos.
Jungtinių Tautų taikos palaikymo misija MINUSMA
Malyje veikti pradėjo 2013
metų liepą. Krašto apsaugos
savanorių pajėgų suformuotas
Pajėgų apsaugos pirmasis vienetas tarnybą šioje operacijoje
pradėjo 2017 metų spalį. Nuo
to laiko Vyčio apygardos 5-oji
rinktinė formavo du pajėgų
apsaugos vienetus. Pirmaja-

Rokiškio vairuotojus raginame būti dėmesingais – mieste demontuota dalis lentelių su žalia
rodykle.

me 2019 m. Rokiškio rajoną
ir 506-ąją pėstininkų kuopą
atstovavo D. Daukas.
Krašto apsaugos savanorių
pajėgų Pajėgų apsaugos vieneto aštuntojoje karių rotacijoje buvi 42 kariai. 32 kariai
tarnavo Malyje pusę metų, o
dešimt, tarp jų ir D. Daukas –
9 mėnesius.
Už nepriekaištingą tarnybą
kariai buvo apdovanoti Lietuvos kariuomenės ir Jungtinių
tautų pasižymėjimo ženklais:
i Krašto apsaugos sistemos
medaliais „Už tarptautines
operacijas“, JT medaliais už
tarnybą JT operacijoje, taip
pat Savanorių pajėgų lygmens
medaliais „Už pasižymėjimą“.
O keletui karių, tarp jų – ir D.
Daukui, buvo įteikta Krašto
apsaugos savanorių pajėgų
vado pulkininko D. Pašvens-

ko padėka.
Rokiškėno kario indėlis į
misijos veiklą buvo pabrėžtas
ir šios rotacijos vadovo kapitono Modesto Lapienio. D.
Daukui jis įteikė specialią monetą. Kapitonas M. Lapienis
pabrėžė, kad visi kariai nusipelnė padėkos ir pagarbos už
tą profesionalumą, pastangas,
kurias jie demonstravo misijos metu.
Po trumpo poilsio kariai savanoriai grįš į kasdienę tarnybos rutiną: vėl gyvens kursų,
pratybų, kitų užduočių ritmu.
Juos Malyje jau pakeitė devintoji Krašto apsaugos savanorių pajėgų Pajėgų apsaugos
vieneto rotacija, suformuota
Dainavos apygardos 1-osios
rinktinės pagrindu.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ

Nepriklausomas rajono laikraštis

Pasikeitus lentelių su žalia rodykle prie raudono
šviesoforo signalo įrengimo vertinimo metodikai,
dėl jų suderinimo savivaldybės turėjo krieptis į
Transporto kompetencijų agentūrą (TKA).
Rokiškio miesto seniūnas Arūnas Krasauskas informavo, kad nuo šiandien vairuotojai būtų atidesni, kadangi dalis lentelių, kurių TKA nesuderino, jau
yra demontuotos.
Rajono savivaldybės inform.

Darbo užmokestis pernai
padidėjo 10,2 proc.

Vidutinis mėnesinis paskaičiuotasis (bruto) darbo užmokestis šalyje praėjusiais metais, palyginti su 2019-aisiais, padidėjo 10,2 proc. iki 1428,6 euro. Viešajame
sektoriuje darbo užmokestis išaugo 12,5 proc. iki 1541,3
euro, privačiame – 9,1 proc. iki 1379,1 euro, pranešė Statistikos departamentas.
Vidutinis mėnesinis neto (atskaičius darbuotojų mokesčius) darbo užmokestis pernai padidėjo 11,1 proc. iki 913,1
euro, viešajame sektoriuje jis augo 13 proc. iki 977 eurų, privačiame – 10,1 proc. iki 885 eurų.
BNS inform.
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Camino Lituano: III diena
„Rokiškio Sirena“ tęsia straipsnių ciklą „Camino
Lituano“, kuriame rokiškėnai verslininkai Audronė ir Algimantas Šablinskai, dalinasi savo įspūdžiais ir pamąstymais iš 18 dienų trukusio žygio
pėsčiomis piligrimų keliu po Lietuvą.
Trečias etapas. Gataučiai - Rusliai
2021 m. balandžio 20 d.
Papusryčiavom ir maisto
likučiais pašėrę kates iškeliavom. Nežinau, gal kam
asfaltas ir atgaiva kojoms
– man tai ne. Dar iš vakaro nagrinėdamas žemėlapį,
nužiūrėjau geležinkelio bėgius, kurie įžambine gražiai
uždaro trikampį: Gataučiai
– Stupurai – Mekiai. Čia
informacija
piligrimams:
jeigu nemėgstate asfalto ir
norite nukirsti du kilometrus
kelio, galite drąsiai keliauti
šalia bėgių einančių keliuku.
Praėję geležinkelio tiltą per
Mūšos upę turėtumėte pradėti žvalgytis piligrimams
skirtų nuorodų posūkiui į
kairę. Išeisite ant kelio tiesiai prie Mekių vėjo malūno.
Trečios dienos antroj pusėj
mus aplankė nauja patirtis,
kuri leido naujai atrasti Joniškio rajoną: pasirodo čia
ne vien neaprėpiami lygūs
laukai ir pievos, esama čia
ir gūdaus miško. Tuoj atsirado naujų garsų, dar nematytų bundančios gamtos
spalvų. „Camino kelias tai
daugiau nei tik gražūs vaizdeliai“ – taip komentaruose
parašė vienas skaitytojas, jis
be abejonės teisus. Kelias
nėra vaizdelių podiumas,
kur surinktos ir išrikiuotos
viena už kitą gražesnės vietos. Bet Keliui reikalinga
įvairovė. Negali visą dieną
žingsniuoti, taip paskendęs
savo apmąstymuose, kad

net nesidairytum į šalis. Turi
džiaugtis tavo akys ir ausys,
ne vien tik protas, Kelyje
turi vyrauti harmonija.
Vėl informacija asfalto mylėtojams: užlipę ant
Pamūšis - Naisiai asfaltuoto
kelio nepralėkite pro Beinoraičius. Eikite tiksliai taip,
kaip nurodyta Kelio plane ir
sutiksite savo Kelio Sargą.
Jis nekantraudamas laukia
jūsų. Mane irgi buvo apėmusi pagunda apeiti Beinoraičius patogiu asfaltu, bet
vidinis balsas patarė: „eik
pro ulyčią, gal kokį pakelės
kryžių rasi į savo kolekciją“
(mat aš fotografuoju Kelio
kryžius ir gale kelionės juos
visus sukelsiu). Aš klusnus,
paklausiau savo vidinio balso ir pasukau į kairę (čia
ne tai apie ką jūs pagalvojot). Tik įsukęs į gatvinį
kaimą prie pirmos sodybos
pamačiau nuorodą „Santiago 4205km“, o į priešingą
„Camino Lituano STOP“.
Nespėjau nė dorai apsidairyti, kai į mane net pasišokinėdamas iš gretimo namo
atlėkė vietinis vyrukas. „Aš
Paulius“ – pasakė tiesdamas
ranką - „kaip gerai, kad užsukai, tuoj uždėsiu tau mūsų
antspaudą“. Uždėjo ir dar
rodyklę savo ranka geltonai
nuspalvino. Užėjom į klėtelę, o ten, tarsi, kokia Camino
Lituano štabo būstinė – sienos nukabinėtos Santiago

Kelio žemėlapiais, visokiais,
matyt, jam brangiais daiktais, pardavimui skirtais su-

venyrais, o garbingiausioje
vietoje kabo Camino Portugues pasas. Pamatęs, kur už-

kliuvo mano žvilgsnis, Paulius tarė: „čia mano brolio
Jono, jis patyręs piligrimas,

Meteorologas Bronius Medinis: skėčiai ir guminiai batai pravers
Šiemetinis pavasaris nesiliauja stebinti: iki gegužės
pabaigos dar liko beveik
savaitė, o išlyta jau... dviejų gegužių normos. Ir, kaip
sako Biržų meteorologinės
stoties vedėjas Bronius Medinis, teks minti ir takelius į
malkinę, ir skėčių bei guminių batų į sandėliuką dar ilgokai nepadėsime. O šiluma,
kuria turėjome lepintis, dabar džiaugiasi... Archangelsko gyventojai bei baltosios
meškos.

Po gilios žiemos –
šaltas pavasaris
Meteorologas B. Medinis akcentuoja: orų kaita nereiškia visuotinio klimato
atšilimo. Kai kur, tiesa, šyla.
Tačiau antai Italijoje, kuri garsėja švelniu klimatu, šiemet
šalnos pakando vynuogynus.
Turėjome rekordiškai ilgą, į
antrąją gegužės dekadą įžengusį šildymo sezoną. O ir da-

bar privačių namų gyventojai
vis dar mina takelius malkinių
link. Mūsų obelų ir alyvų žydėjimas vėluoja geras dvi savaites. O šiluma, kuri turėjo
atitekti mums, nukeliavo toli į
šiaurę. Jomis mėgaujasi Sibiro platybių gyventojai nuo Archangelsko iki Murmansko, ir
baltosios meškos.
Klimato kaita reiškia tai,
kad mūsų kraštuose daugėja
audrų, kitų nemalonių reiškinių.
Kol kas orai laikosi tokie,
kad vidutinė paros temperatūra netoli 12-13 laipsnių.
Šildymo sezonas paprastai
baigiamas tada, kai trijų parų
vidutinė temperatūra yra didesnė, nei 10 laipsnių. O kur
dar drėgmė. „Saulėtą dieną
visai kitoks šilumos pojūtis. O
dabar šalta, drėgna. Todėl bent
jau privačių namų šeimininkai
vis dar kuria krosnis“, – sakė
B. Medinis.

Šalnų nebus,
perkūnijų maža
Dabar, žydint obelims ir
pradedant skleistis alyvoms,
daržininkus kamuoja aktualus
klausimas: ar bus šalnų? B.
Medinis sako, kad jos menkai
tikėtinos. Priežastis paprasta:
nors vidutinė oro temperatūra yra sąlyginai žema, tačiau
naktys yra pakankamai šiltos,
vyrauja apie 8 laipsniai šilumos. Nors ištisai merkia lietus,
visgi trūksta esminio pavasario ženklo: perkūnijų. Tiesa,
kartais debesų pakraščiais ir
padudena, blyksteli vienas kitas žaibas. Pašnekovas sako,
kad tai natūralus dalykas:
ganėtinai šalta, todėl ir nėra
įprastinių perkūnijų. Ar tiesa,
kad perkūnijos rečiausiai pasitaiko rytais? „Taip, tiesa. Ryte
perkūnija būna tik tuomet, kai
eina galingas frontas, naktį
šėlo audra. Dažniausiai perkūnijos prasideda popiet ir vaka-

re, maždaug iki 19-20 val.“, –
sakė pašnekovas.
O štai lietaus
davė ir pridėjo
Iki gegužės pabaigos likus
beveik savaitei, pasak B. Medinio, mūsų kraštuose iškrito
maždaug dviejų gegužių norma kritulių. Štai vien nuo šeštadienio vakaro ir sekmadienį
prilijo tiek, kad visai dekadai
užtektų. Ir orų prognozė šiai
savaitei nedžiugina: lietūs su
trumpais prašviesėjimais.
Toks gausus kritulių kiekis,
žinoma, atsiliepia. Panemunėlio, Pandėlio apylinkėse be
guminių batų dabar jau sunku
į kiemą išeiti. Daržų vagose
telkšo vanduo, o ūkininkų laukuose – nemaži ežerėliai, kai
kur jau ir antys juose plauko.
Pašnekovas atviras: ši vasara bus puikus testas ūkininkų
melioracijos sistemoms. „Dabar ūkiuose netrūksta darbų:
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laukai tręšiami, purškiami nuo
piktžolių ir kenkėjų. Situacija
tokia, kad kai kur technika į
laukus jau nebeįvažiuoja“, –
sakė jis. Ir tokios tendencijos
laikysis bent iki penktadienio.
Ilgi, nuobodūs lietūs turi ir
teigiamą pusę. Pernai šalį kamavo hidrologinė sausra: nuseko upių, ežerų vandenys. Ar
pamažu atkuriamas balansas?
„Nemunėlio vanduo buvo pakilęs metru. Dabar kiek nuslūgo. Bet upėse vandens daugėja. Pamažu jis prasiskverbia
ir į giliuosius sluoksnius“, –
lietingų orų naudą įžvelgė B.
Medinis.
Vasara – šalta ir lietinga
Daržininkams,
gėlininkams, aktyvaus poilsio mėgėjams prognozės nedžiuginančios. „Panašu, kad turėsime
vėsią ir drėgną vasarą. Tikrą
lietuvišką vasarą, kai maudytis per tris mėnesius galėdavo-

praėjo Portugaliją, aš dar tik
ruošiuosi“. „O tu buvai, kur
toliau“? – dar paklausė. Jis
man žiauriai priminė Santiago prancūziškame kelyje
matytus keistuolius Kelio
Sargus – Manjarino kalnų
kaimelio „Paskutinį „tamplierių“ ar „Tarzaną“ sutiktą
kažkur laukuose netoli Burgo miesto. Jie visi tokie (?)
na sakytum, pamišę dėl Kelio, jie Kelio deimančiukai,
Kelio talismanai, jie visada
tave kalbins, užims, vaišins
kava, arbata, ledinukais. Jų
paprastumas ir naivumas
pribloškia, be tokių keistuolių piligrimų Kelias prarastų
paslaptį. Vieną jau sutikau,
o kiek jų dar laukia? Reikia
klausyti savo vidinio balso...
Ruslių kaimo sodyba
lygiai kilometras iš kelio.
Šeimininkas Virginijus rimtas vyras, mėgsta išankstinę
registraciją ir punktualumą.
Vos įsiprašiau pas jį paskambinęs iš vakaro, bet verta
buvo: sodyba iščiustyta, prižiūrėta, nuo senų senovės
jo protėvių gimtinė. Šeima
buvo ištremta į Sibirą, prieš
trisdešimt metų atgavęs protėvių namus Virginijus juose
įrengė, kaip pats sakė: „populiarią vietą baliukams“.
„Užsakymų netrūksta, net
reklamos niekur nededu, bet
piligrimus visada priimu.
Šitas svirnas jums ir skirtas,
todėl visada prašau iš anksto
rezervuoti, kad baliauninkams neužleisčiau“. Puiku,
kad randasi tokių piligrimams draugiškų žmonių...
Trečias etapas: Gataučiai
– Mekiai - Beinoraičiai – Sereikiai – Rusliai. Vėl gavosi
apie 30km.

me vos kartą ar du“, – sakė B.
Medinis. Ir pridūrė, kad pastaraisiais metais orai lepino:
vasariški, šilti orai persikeldavo net į rugsėjį, ruduo būdavo
ilgas ir šiltas, žiema – švelni.
Šiemet ir žiema buvo šalta
bei gili, ir pavasaris – ilgas ir
šaltas, o ir vasara nieko gero
nežada. „Žinoma, gali užslinkti kelios karščio bangos.
Bet bendroji tendencija, kiek
pastebi ir mūsų, ir Skandinavijos sinoptika, turėtų būti
maždaug tokia“, – sakė B.
Medinis.
Daržininkams,
sodininkams, kurie augina šilumamėgius augalus, ši vasara bus sudėtinga. „Pomidorų, paprikų
lauke užsiauginti bus sunku.
Galvokite apie tai, kad reiktų
rūpintis šiltnamiais, inspektais, dengtomis lysvėmis“, –
patarė pašnekovas.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ
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• Kokybiškai atliekame kapavietės

pamatėlio apdailą mozaikiniu tinku.
Galime prižiūrėti jūsų artimųjų
kapus visus metus. Laistome,
ravime, uždegame žvakes,
padedame gėles ir t.t.
Tel. 8 620 21 782. Rokiškis
• Atlieku apdailos, santechnikos,
elektros remonto darbus, darau
langų, durų apdailą po montavimo.
Tel. 8 675 29 775. Rokiškis
• 3 tonų mini ekskavatoriaus
nuomą. Visi žemės kasimo ir
lyginimo darbai. Biologinių
nuotekų įrenginių montavimas.
Tranšėjų kasimas, kelmų rovimas,
pamatų atkasimas, lietaus
surinkimo sistemų montavimas,
drenažo darbai.
Tel. 8 622 06 975. Rokiškis
• 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
PERKA

PASLAUGOS

• Tvarkau kapus, raviu, sodinu,
laistau gėles, padedu puokštes,
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uždegu žvakes. Tel. 8 678 09 998.
Rokiškis
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• Autentišką pastatą (buvusi
Laisvės g.13

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Perkame įvairių markių

automobilius. Gali būti be tech.
apžiūros ar su defektais. Kaina
1000 Eur. Tel. 8 670 69 390.
Rokiškis
• Perka traktoriaus T-150 variklį.
Tel. 8 687 79 329.
Rokiškis

• Dviejų aukštų namą su garažu
ir rūsiu po visu namu Kalvių

k. Bendrasis plotas – 248,13
kv. m. Namas pastatytas 1986
m., atnaujintas stogas, sudėti
plastikiniai langai. Sklypas
kraštinis, erdvus – 28,98 arų,
yra ūkinis pastatas. Asfaltuotas
privažiavimas. Kaina 38000 Eur.
Tel. 8 686 52 975. Rokiškis
• Erdvų, 3 kambarių butą
Rokiškyje. 64,65 kv.m., Jaunystės
g. Trečiasis aukštas, butas šviesus
ir šiltas (ne kampinis). Natūralaus
medžio grindys, bute dominuoja
šviesios spalvos. Erdvi virtuvė,
įstiklintas, tvarkingas balkonas.
Didelis rūsys . Kaina 43000 Eur.
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Jaukų, šviesų, 1 kambario butą.
Didelis kambarys su niša, lieka
dalis baldų. Pietinė pusė, tvarkinga
laiptinė, kodinės durys. Butui
priklauso rūsys. Pigus išlaikymas.
Pirmasis aukštas. Kaina galutinė.
Kaina 20000 Eur.
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis

valgykla), Panemunėlio miestelyje,
10 min. iki Rokiškio. 357 kv. m, po
pastatu rūsys. Erdvi salė, židinys.
Miestelio vandentiekis. Kaina
11500 Eur. Tel. 8 600 98 909.
Rokiškis
• 7,5 ha ž.ū. paskirties sklypą,
Kurklietiškio kaime. Galima ir
nuomotis. Tel. 8 685 08 515.
Rokiškis
• Tvarkingą 3 kambarių butą
Obeliuose, renovuotame name su
baldais. Yra mūrinis garažas.
Tel. 8 625 34 274. Rokiškis
• Mūrinį namą su mansarda
Antanašės k., Rokiškio rajone.
Namas pastatytas 1977 m. Kaina
22000 Eur. Tel. 8 608 39 567.
Rokiškis
• Sklypą su projektu namui ir nauju
garažu. Kaina 13000 Eur.
Tel. 8 678 72 157. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą Kamajų mstl.,
Rokiškio r. Namas mūrinis, vieno
aukšto su mansarda.
Tel. 8 608 39 567. Rokiškis
• 3 kambarių, 65,88 kv. m butą
Tekstilininkų g., Juodupės
miestelyje. Butas tvarkingas,
paliekami baldai ir buitinė technika.
Kaina 13000 Eur.
Tel. 8 679 76 044. Rokiškis
• Rokiškyje, Respublikos gatvėje,
namo dalį su 4 a žemės sklypu.
Namui reikia remonto. Priklauso
1/2 dalis rąstinio gyvenamojo namo
ir garažas. Kaina 20000 Eur.
Tel. 8 608 39 583. Rokiškis
• Mūrinį namą su mansarda
Obeliuose, Rokiškio rajone. Namas
pastatytas 1978 m. Bendrasis namo
plotas 168.53 kv. m. Pirmajame
namo aukšte yra 2 kambariai,
virtuvė ir tualeto kambarys. Kaina
30000 Eur. Tel. 8 646 36 702.
Rokiškis
• Rokiškyje, Aušros gatvėje,
namo dalį. Priklauso 1/2 dalis
gyvenamojo namo, 1/2 ūkinio
pastato, garažas, šiltnamis ir 3,4 a
žemės sklypas. Kaina 32000 Eur.
Tel. 8 608 39 583. Rokiškis
• Rokiškyje, Aušros gatvėje,
namo dalį. Priklauso 1/2 dalis
gyvenamojo namo, 1/2 ūkinio
pastato, garažas, šiltnamis ir 3,4 a
žemės sklypas. Kaina 28500 Eur.
Tel. 8 608 39 567. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą A. Strazdelio
g., Rokiškyje. Namas – vieno
aukšto su mansarda, statytas 1924
m. Kaina 32500 Eur.
Tel. 8 679 76 044.
Rokiškis
• Rokiškyje, Vilniaus g., vieno
kambario butą. Butas yra antrajame
namo aukšte. Kaina 10000 Eur.
Tel. 8 678 72 157. Rokiškis
• Puikioje strateginėje, Rokiškio
vietoje, P. Širvio g., 3 kambarių
butą. Kaina 43000 Eur.
Tel. 8 646 36 702.
Rokiškis
• Namą Juodupėje, Ramybės g. 27,
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Visa informacija „Kreda“ grupės kredito unijoje
adresu Nepriklausomybės a. 8, Rokiškis arba tel. +370 699 49754
bendrasis plotas 90 kv. m. Namas
su mansarda, yra ūkinis pastatas,
garažas, žemės plotas 6,64 a.
Išsamesnė informacija telefonu.
Tel. 8 671 77 754. Rokiškis
• Sodybą su žeme, 4 ha. Gražioje
vietoje, Baršėnų k., (Kriaunų sen.).
Kaina derinama. Kaina 26000 Eur.
Tel. 8 698 72 786. Rokiškis
• Parduodamos arba nuomojamos
patalpos prekybai ir maitinimo
paslaugoms. Tel. 8 696 50 010.
Rokiškis
• 2 kambarių (49,35 kv. m) butą
P. Širvio g. 9. Su baldais ir buitine
technika. Patogus išplanavimas,
kambariai nepereinami. Butas šiltas
ir šviesus. Kaina derinama. Kaina
30000 Eur. Tel. 8 687 55 242.
Rokiškis
• Įvairių dydžių namų valdos
sklypus už miškų urėdijos. Graži
vieta, geras susisiekimas, šalia yra
autobusų stotelė. Tel. 8 657 75 999.
Rokiškis
• 2 kambarių, 44,93 kv. m butą
Miliūnų k., Rokiškio r., dviaukštyje
daugiabutyje, 2 aukšte. Butas
apšiltintas, įrengta nuotekų sistema,
įvestas vandentiekis, stačiamalkė
krosnis, plastikiniai langai. Yra
rūsys, garažas su duobe, malkinė.
Kaina 6000 Eur. Tel. 8 623 31 950.
Rokiškis
• 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,
elektros instaliacija. Kaina
sutartinė. Tel. 8 699 61 320.
Rokiškis
• Garažą mikrorajone prie Norfos.
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320.
Rokiškis

NUOMA

• Ieškau 1 kambario buto nuomai

Rokiškyje, su baldais. Kaina 100
Eur. Tel. 8 609 67 861.
Rokiškis
• Šeima ieško buto ilgalaikei
nuomai. Tel. 8 608 21 190.
Rokiškis
• Keturių asmenų šeima
išsinuomotų 2-3 kambarių butą
ilgesniam laikotarpiui. Arčiau
centro ar netoli jo. Mokėti galime
iki 200 Eur. Gali būti su baldais
arba be jų. Kaina 200 Eur.
Tel. 8 632 92 334. Rokiškis
• Ieškau žemės nuomai. Dirbsiu ir
deklaruosiu pats. Nuomos kaina
priklauso nuo situacijos.
Tel. 8 615 46 365. Rokiškis
• Ieškau buto nuomai, ilgam laikui.
2 kambarių, iki 100 - 150 Eur.
Tel. 8 623 96 595. Rokiškis
• Išsinuomosiu žemę Rokiškio
rajone. Tel. 8 670 37 379.
Panevėžys
• Pripučiamų batutų nuoma
jūsų šventei. Atvežame į vietą,
pastatome. Rokiškis ir aplinkiniai
rajonai. Kaina 110 Eur.
Tel. 8 677 09 366. Rokiškis

ANTRADIENIS 06.01

PIRMADIENIS 05.31

SEKMADIENIS 05.30
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05:15 Ponių rojus
06:00 Lietuvos Himnas
06:02 Daiktų istorijos
06:55 Išpažinimai
07:25 Vasaros stovykla
09:00 Labas rytas, Lietuva
10:55 Beatos virtuvė
11:50 Laukinė gyvūnija
12:40 Didžioji Britanija iš
paukščio skrydžio
13:30 Komisaras
Montalbanas. Gyvačių
lizdas
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų
koncertas
17:30 Žinios
18:00 Langas į valdžią
18:30 Vakaras su Edita
20:30 Panorama
21:00 Nacionaliniai
Lietuvos kino
apdovanojimai 2021
23:35 Jaunėlis

05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Nacionalinė
ekspedicija
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis
08:00 Gyventi kaime gera
08:30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite
09:00 Brolių Grimų
pasakos. Laimingasis
Hansas
10:00 Gustavo
enciklopedija
10:30 Lietuvos
tūkstantmečio vaikai
11:25 Susipažink su mano
pasauliu
11:50 Nepažinti Indokinijos
kampeliai
12:45 Tobula planeta
13:45 Puaro
15:30 Žinios

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas,
Lietuva
09:00 Įstatymas ir tvarka
09:45 Miuncheno
kriminalinė policija
10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Savaitė
13:00 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 Bėgliai. Vorkutos
bėglys. D. Kvedaras
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Dviračio žinios
22:00 Jaunasis popiežius
23:00 Skyrybų vadovas

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas,
Lietuva
09:00 Įstatymas ir tvarka
09:45 Miuncheno
kriminalinė policija
10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Vartotojų kontrolė
13:00 Bėgliai. Vorkutos
bėglys. D. Kvedaras
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 Panoramytė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Dviračio žinios
22:00 Jaunasis popiežius
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01:25 Aštuntas puslapis
03:05 Šoka Lietuva
03:15 Komisaras Montalbanas.
Gyvačių lizdas
05:15 Ponių rojus

05:15 Mikė
05:40 Atsargiai! Merginos
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 Šokiai laukinėje
gamtoje
12:20 Kenoloto

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 Eurolyga per LRT
21:15 Eurolygos krepšinio turnyras.
Finalas. Tiesioginė transliacija iš
Kelno
00:00 Balčiausi yra pelenai
02:10 Tobula planeta
03:10 Euromaxx
03:35 Puaro
05:15 Ponių rojus

05:15 Iš Los Andželo į Vegasą
05:40 Atsargiai! Merginos
06:10 Sveikatos medis
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga
07:30 Keista šeimynėlė
08:00 Kung fu panda. Meistrų

12:22 Šokiai laukinėje
gamtoje
12:35 Pelenė
14:10 Šuns dienos
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 Pokerio princesė
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Pokerio princesė
00:15 Persekiojama daktaro.
Nakvišos košmaras
02:00 Aukštis
03:30 Potvynis
05:15 Iš Los Andželo
į Vegasą
05:40 Atsargiai! Merginos

06:45 Vasaros stovyklos
sala
07:15 Bunikula

paslaptys
08:30 Svajonių ūkis
09:00 Sveikata.lt
09:30 La Maistas
10:00 Pasaulis pagal moteris
11:00 Svajonių sodai
12:00 Ponia Dautfajė
12:20 Kenoloto
12:22 Ponia Dautfajė
14:45 Sachara
17:20 Kenoloto
17:22 Sachara
17:25 Tai – mes
18:30 TV3 žinios
19:30 Panelės Peregrinės ypatingų
vaikų namai
22:10 Pasmerkti. Kauno romanas
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Pasmerkti. Kauno romanas
00:10 Hobitas. Penkių armijų mūšis
02:45 Pokerio princesė
05:10 Iš Los Andželo į Vegasą

06:45 Vasaros stovyklos sala

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 Burbuliai. Dežavu
12:05 Knygų valdovas
13:30 Bukas ir Bukesnis
15:35 Mano mama ir mūsų
kūdikiai
17:25 Žalia šviesa
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Ant bangos 2
21:15 Šnipas, kuris mane
išdūrė
23:35 Nevykėliai po priedanga
01:45 Kokaino baronas

08:30 Miško atspalviai
09:00 Sveikatos kodas
10:00 Liūtų valdžia
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 Kaukės
22:00 Gaudynės Šanchajuje
23:55 Merė. Laivo prakeiksmas
01:40 Surasti ir sunaikinti

06:30 Info komentarai
su Arnu Mazėčiu
07:30 Nepaprastos žmogaus
galimybės

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

07:15 Bunikula
07:40 Padūkėlių lenktynės
08:05 Broliai meškinai. Nuotykių
ieškotojai
08:35 Tomas ir Džeris
09:05 Linksmosios pėdutės 2
11:00 Delfinukas Bernis 2
13:00 Jis sako "Taip!"
15:10 Širdžių ėdikas
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Žmogus iš plieno
22:25 Bado žaidynės. Strazdas
giesmininkas. 2 dalis
01:05 Skaistuolė amerikietė
02:35 Šnipas, kuris mane išdūrė

10:00 Liūtų valdžia
11:10 Negyvenamose salose su
Beru Grilsu
12:10 Padėtis nevaldoma. Žmonijos
katastrofos
13:20 Ekstrasensų mūšis
15:30 Kelias į UEFA EURO 2020
16:00 Betsafe–LKL čempionatas.
Tiesioginė transliacija
18:30 Pavojingi kaimynai
19:30 Mirtinas ginklas
20:30 Paskutinis laivas
22:30 Legendų biuras
23:40 Sostų karai
01:15 Gaudynės Šanchajuje
02:50 Merė. Laivo prakeiksmas

06:30 Info komentarai su Arnu
Mazėčiu
07:30 Lietuvos galiūnų čempionato
III etapas. Kražiai, Kelmės raj.
08:30 Tauro ragas
09:00 Europos galiūnų taurė 2020.
Elektrėnai

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 Kalnietis
11:00 Širdele mano
12:10 Būrėja
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Uždraustas vaisius
15:30 Mano namai - mano
likimas
16:35 Labas vakaras,
Lietuva
18:30 Žinios
19:30 Stebuklas
20:30 Turtuolė varguolė
21:30 Žinios
22:30 Tamsioji banga
00:45 Strėlė
01:40 Bado žaidynės.
Strazdas giesmininkas.
2 dalis
03:50 Volkeris, Teksaso
reindžeris

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 Miestas
23:30 Mirtinas ginklas
00:30 Legendų biuras
01:35 Sostų karai
02:55 CSI. Majamis

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
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
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 Lietuvos miestai
21:30 „24/7“
22:30 Žinios
23:00 Laisvės TV valanda.
Laikykitės ten. 2021
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

Ieškokite prekybos centruose!

draugėms
23:45 Įstatymas ir tvarka
00:30 Išpažinimai
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Bėgliai. Vorkutos bėglys.
D. Kvedaras
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Stilius
04:55 Kaip atsiranda daiktai
05:15 Ponių rojus

06:15 Bakuganas.
Šarvų sąjunga
06:40 Bailus voveriukas
07:05 Kung fu panda. Meistrų
paslaptys
07:35 Svajonių sodai
08:35 Meilės sūkuryje
09:40 Vilties spindulys
11:50 Rojus
12:20 Kenoloto
12:22 Rojus
23:00 Skyrybų vadovas
draugėms
23:45 Įstatymas ir tvarka
00:30 Šventadienio mintys
01:00 Nacionaliniai Lietuvos kino
apdovanojimai 2021
03:30 Panorama
04:00 Dienos tema
04:30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite
05:00 Kaip atsiranda daiktai
05:15 Ponių rojus

06:15 Bakuganas. Šarvų sąjunga
06:40 Bailus voveriukas
07:05 Kung fu panda. Meistrų
paslaptys
07:35 Jeloustounas
08:35 Meilės sūkuryje
09:40 Vilties spindulys
11:50 Rojus
12:20 Kenoloto
12:22 Rojus
12:55 Tik tu – mano meilė

12:55 Tik tu – mano meilė
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Jeloustounas
20:30 Prakeikti III
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Ypatingas būrys
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Ypatingas būrys
00:15 Naktinė pamaina
01:15 Atostogos rifuose
02:05 Makgaiveris
02:50 Iš Los Andželo į Vegasą
03:20 Ką mes veikiame šešėliuose
03:45 Naktinė pamaina
04:35 Atostogos rifuose
05:45 Atsargiai! Merginos

06:30 Svaragini. Amžina
draugystė
08:00 Volkeris, Teksaso
reindžeris
14:30 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Jeloustounas
20:30 Prakeikti III
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Rytoj viskas prasideda iš
naujo
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Rytoj viskas prasideda iš
naujo
00:25 Naktinė pamaina
01:20 Atostogos rifuose
02:10 Makgaiveris

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

07:20 Mano virtuvė
geriausia
08:35 Šuo
09:40 Pėdsakas
10:35 Iškvietimas
12:10 Būrėja
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Uždraustas vaisius
15:30 Mano namai - mano likimas
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 Stebuklas
20:30 Turtuolė varguolė
21:30 Žinios
22:30 Pasmerktas būrys
00:25 Strėlė
01:25 Tamsioji banga
03:20 Volkeris, Teksaso reindžeris
04:50 Kalnietis

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

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“
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Betsafe–LKL čempionatas.
Tiesioginė transliacija
21:00 Priverstinis kerštas
22:50 Miestas
01:15 Velniški Stivo Ostino
išbandymai
02:05 CSI. Majamis

05.30 Nauja diena
06.30 Kaimo akademija
07.00 „Netikėtas teisingumas“
08.00 „Paslaptys“
09.00 „Pėdsakas“
10.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“
11.00 „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“

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

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 „Netikėtas teisingumas“
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 „Netikėtas teisingumas“
00.30 „Teisingumo agentai“
01.30 „Žiedas su rubinu“
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“
03.10 „Netikėtas teisingumas“
03.55 Alfa taškas
04.15 Mažos Mūsų Pergalės.
Laisvės TV laida
04.25 Partizanų keliais
04.50 „Reali mistika“
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 „Netikėtas teisingumas“
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 „Netikėtas teisingumas“
00.30 „Teisingumo agentai“
01.30 „Žiedas su rubinu“
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“
03.10 „Netikėtas teisingumas“
03.55 Alfa taškas
04.15 Mažos Mūsų Pergalės.
Laisvės TV laida
04.25 „TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje“. Filomena
Grincevičiūtė
04.50 „Reali mistika“
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• Medinę pavėsinę.

BUITINĖ TECHNIKA

GARSO TECHNIKA

• Kolonėles automobiliui.

Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• CD grotuva Kenwood. Kaina 10
Eur. Tel. 8 676 27 899.
Rokiškis
GYVULIAI, GYVŪNAI

• Naują vandens šildytuvą. 45 l

talpos. Tel. 8 610 10 342.
Rokiškis
• Žakardines audimo stakles,
skirtas lovatiesėms, užuolaidoms
ir kt. austi. Pilnas komplektas su
perfokortų mechanizmu. Priedas
- mestuvai. Staklės išardytos. Yra
visos detalės. Kaina 300 Eur.
Tel. 8 673 77 393. Rokiškis
DOVANOJA

• Dovanojamas ožys, dvi ožkos,

jauna, maža ožkytė ir ožiukas.
Kupiškio raj.. Tel. 8 645 91 676.
Rokiškis
DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Batus Adidas. 42 dydžio, nedaug

avėti. Netiko dydis. Kaina 30 Eur.
Tel. 8 682 31 964.
Rokiškis
• Batukus mergaitei. Dydis 23.
Kaina 5 Eur/vnt. Tel. 8 621 52 675.
Rokiškis
• Šventinę suknelę, dydis XL.
Kaina 12 Eur. Tel. 8 621 52 675.
Rokiškis
• Krikšto suknelę. Kaina 20 Eur.
Tel. 8 621 52 675. Rokiškis
• Geros būklės moteriškas odines
basutes. 39-40 dydžio. Kainos po 5
Eur. Kaina 5 Eur. Tel. 8 685 42 153.
Rokiškis
• Džinsinę striukę su dirbtine oda.
M dydis. Nedėvėta. Kaina 20 Eur.
Tel. 8 685 18 977.
Rokiškis

• Veršingą (veršiuosis Rugpjūčio

mėn. pradžioje) telyčią. Juodmargė,
geros karvės. Tel. 8 696 32 949.
Kupiškis
• Triušiukus auginiti, įvairaus
amžiaus. Nuo 6 Eur iki 15 Eur.
Galiu pristatyti į namus.
Tel. 8 676 30 362. Rokiškis
• Lietuvos juodagalves avis. Vienas
1,5 metų avinas, kitas 8 mėn.
ėriukas. Sveiki, žvalūs, prižiūrėti,
skiepyti. Kaina sutartinė.
Tel. 8 621 69 732. Rokiškis
• Porelę geros veislės ožkos
atsivestų ožiukų. Ūgtelėję, guvūs,
2 mėn. amžiaus. Nereiklūs pašarui,
ėda žolę, šieną. Kaina sutartinė.
Vieta - Juodupė. Tel. 8 696 76 548.
Rokiškis

• Ieškau darbo. Tel. 8 619 42 312.

Rokiškis
• 35 metu vyras ieško darbo.
Tel. 8 625 66 069. Rokiškis
• 39 metų vyras ieško darbo. Galiu
pjauti žolę, malkas savo įrankiais.
Tel. 8 602 21 055. Rokiškis
• Ieškau darbo. Tel. 8 605 33 586.
Rokiškis
• 42 metų moteris ieško darbo.
Tel. 8 602 21 055. Rokiškis
• 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 nuolatinio darbo
Rokiškyje. Esu darbšti, greitai
prisitaikau. Tel. 8 604 91 575.
Rokiškis
SIŪLO DARBĄ

IEŠKO DARBO

• 17 metų mergina ieško laikino

darbo vasarai Rokiškyje. Esu
kantri, darbšti, sąžininga, tvarkinga,
mandagi ir gera. Galėčiau pradėti
nuo birželio 28 d. Jei turite ką
pasiūlyti, skambinkite.
Tel. 8 625 27 024. Rokiškis

Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Airsoft automatą m4. Uždėtas
scop 1x45, veikia viskas tinkamai,
šaudo tiek serijomis, tiek pavieniais
šūviais. Defektai: reikia naujos
baterijos. Yra kroviklis, nauja
spyruoklė, yra ir dėžė. Išsamesnė
informacija telefonu.
Tel. 8 699 81 051. Rokiškis
• Gelžbetoninius kuolus, skirtus
ganykloms. Turime daugiau nei 200
vnt. Kaina sutartinė.
Tel. 8 621 27 703. Rokiškis
• Medsukį. 4 sekcijų, vartomos
sekcijos. Kaina 65 Eur.
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• Aliuminio talpas. Tinka laikyti
vandeniui, sulai, sultims. Kaina 20
Eur. Tel. 8 600 52 867.
Rokiškis
• Statinę. Tinka alui, sulai, sultims.
Iš nerūdijančio plieno. Kaina 55
Eur. Tel. 8 600 52 867.
Rokiškis
• 2 tonas grikių sėklos. Išvalyti.
Tonos kaina 650 Eur.
Tel. 8 601 58 002. Rokiškis
• Krovininį keltuvą - liftą.
Keliamoji galia 2 t, kėlimo aukštis 2,50 m. Rokiškyje. Kaina 400 Eur.
Tel. 8 697 59 320. Rokiškis
• Vežame į namus iš sandėlio
Rokiškyje: briketai nuo 110 Eur
(mišrūs, beržas, uosis, ąžuolas);
granulės 6 mm nuo 125 Eur.
Tel. 8 646 01 050. Rokiškis
• Meškeres. Tel. 8 624 29 578.
Rokiškis
• Kompresorių. Kaina 55 Eur.
Tel. 8 659 64 181. Rokiškis
• 1 mėn. naudotą, masažuojantį
čiužinį ligoniui nuo pragulų.
Tel. 8 604 09 285. Rokiškis
• Gerai veikiantį savadarbį
suvirinimo aparatą. Kaina 50 Eur.
Tel. 8 678 04 030. Rokiškis
• Hidraulinį keltuvą traktoriui.
Aukštis 6 m. Tel. 8 686 93 420.
Rokiškis
• Žirgų mėšlą trąšai. Supakuotas
maišuose. Kaina 3 Eur.
Tel. 8 670 97 023. Rokiškis
• Rankinį vagojimo plūgelį.
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Už simbolinę kainą diskinį pjūklą,
malkoms pjauti. Tel. 8 615 65 359.
Rokiškis
• Valytus grikius. Kaina 800 Eur. už
toną. Tel. 8 616 78 570.
Rokiškis
• Masyvų šviestuvą.
Tel. 8 687 94 631. Rokiškis
• Įvairią, pjautą statybinę medieną.
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Sausas malkas, atraižas.
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Dvejus spaustuvus.
Tel. 8 678 04 030. Rokiškis
• 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

• Siūlome darbą žurnalistei (-ui).

Tel. 8 677 08 977. Rokiškis
• Darbui lentpjūvėje, Rokiškyje,
reikalingas darbininkas, mokantis
pjauti benzininiu pjūklu.
Tel. 8 606 10 353. Rokiškis
• Siūlau darbą sodyboje. Vyriški
aplinkos priežiūros darbai.
Tel. 8 698 20 414. Rokiškis
• Reikalingas meistras nudažyti
šviesią sekciją raudonmedžio
spalva. Tel. 8 694 76 678.
Rokiškis
• Reikalingas žmogus, galintis
supjauti ir suskaldyti malkas.
Tel. 8 698 02 601. Rokiškis
• Ramundas GM,UAB
reikalingas (-a) medienos staklių
operatorius(-ė). Darbo vieta Dirbtuvių g. 13, Obeliai, Rokiškio
r. Pamaininis Tel. Nr. 861003980.
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Ramundas GM,UAB reikalingas
(-a) šaltkalvis(-ė). Darbo vieta Dirbtuvių g. 13, Obeliai, Rokiškio
r. Darbas nuo 7:00 - 15:30. Tel.
Nr. 861003980. Tel. 8 656 20 131.
Rokiškis
• Ramundas GM,UAB reikalingas
(-a) lentelių rušiuotojo(s). Darbo
vieta - Dirbtuvių g. 13, Obeliai,
Rokiškio r. Darbas pamaininis. Tel.
Nr. 861003980. Tel. 8 656 20 131.
Rokiškis
• Reikalingi miško pjovėjai ir
pagalbiniai darbininkai.
Tel. 8 629 78 838. Rokiškis
KITA

• Reikalingi pjūklininkai. Iš namų
ir į namus pervežame. Ieškome iš
Rokiškio, Lukštų, Juodupės.
Tel. 8 630 22 595. Rokiškis

• Metalinę talpą kurui. Apie 300

litrų. Kaina 50 Eur.
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Lynus įžuvinimui, kaina sutartinė
. Tel. 8 636 31 334. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Modemą. Kaina 20 Eur.

Tel. 8 692 62 959. Rokiškis
• Stacionarųjį kompiuterį ir
monitorių . Tel. 8 602 35 205.
Rokiškis
MAISTO PRODUKTAI

• Valgomąsias bulves Vineta.

• Knygą Biblija vaikams. Kaina 3
Eur. Tel. 8 610 49 507.
Rokiškis
• Cemento likutį. Daugiau nei 20
maišų. Kaina 3 Eur.
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Skaldytus grindinio akmenis.
Kaina 40 Eur. Tel. 8 650 53 422.
Rokiškis
• Vandens talpą. 1 kub. m,
nerūdijančio metalo.
Tel. 8 678 04 030. Rokiškis

Sėklines bulves Piliulės, Kapinės,
Serija, Brigita, Karalienė, Anna.
Pomidorų ir paprikų daigus.
Agurkus. Rokiškio raj., Selynės
k. Ketvirtadienį ir šeštadienį
prekiaujame Rokiškio turguje.
Tel. 8 615 53 934.
Rokiškis
• Sėklines bulves Melodija.
Tel. 8 688 41 212. Rokiškis
MOBILIEJI TELEFONAI

• Telefoną Xiaomi redmi Note 8

pro. Skilęs galinis stiklas (pakeisti
kainuoja apie 11 Eur, keičiant
pačiam, taip pat reikia kameros
lęšių stikliuko, kaina apie 3 ar 4
Eur) ir šiek tiek skilęs priekinis
stiklas. Visa kita veikia gerai. Kaina
65 Eur. Tel. 8 687 20 105.
Rokiškis

2021-05-28

Gegužės 28-oji,
penktadienis,
22 savaitė
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Varškės ir moliūgų virtinukai be miltų

LAISVALAIKIUI

Ingredientai:
• 360 gramų 9 proc. varškės
• 2 šaukštai moliūgų tyrės
• 4 šaukštai bulvių krakmolo (kupinų, gali prireikti ir 5)
• pagal skonį druskos
• šiek tiek kmynų
• šiek tiek sviesto (nebūtina, padažui)

Iki Naujųjų liko 217 dienų
Tarptautinė moterų sveikatos
gerinimo diena
Europinė kaimynų diena
Nacionalinė vyrų diena
Saulė teka 4.55 val.,
leidžiasi 21.37 val.
Dienos ilgumas 16.42 val.
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius
šiandien švenčia:

Donalda, Donaldas, Jogirda,
Jogirdas, Jogys, Jogminė, Justas,
Justė, Rima.
Rytoj: Algeda, Algedas, Algedė,
Erdvilė, Magdalena, Mažrimas,
Mažrimė, Tautvilė, Teodosija,
Teodosijus, Teodota, Teodotas.
Poryt: Ferdinandas, Fernanda,
Fernandas, Joana, Vyliauda,
Vyliaudas, Vyliaudė, Žana,
Žanas..

Dienos citata

„Tas, kuris dirba ir taupo verpia auksą"
(Italų išmintis).

Šiandien
pasaulio
istorijoje

585 m. prieš Kristų Mesopotamijoje (dabartiniame Irake) įvyko lydų ir medų mūšis - pirmasis
mūšis, kurio data yra tiksliai žinoma. Jis sustojo pačiame įkarštyje,
nes tą dieną įvyko visiškas Saulės
užtemimas.
1940 m. Belgijos karalius Leopoldas pasidavė nacistinės Vokietijos armijai.
1940 m. Diunkerke prasidėjo
sumuštos sąjungininkų armijos
evakavimas. Birželio 2 dieną pasibaigus šiai operacijai iš viso buvo
išgelbėti 224 tūkst. 585 britų ir
112 tūkst. 546 prancūzų kariai.
1987 m. 19-metis vokietis
Matijas Rustas privačiu lėktuvu,
nepastebėtas prasmukęs pro sovietinę priešlėktuvinės gynybos
sistemą, iš Helsinkio atskrido į
Maskvą ir nusileido Raudonojoje
aikštėje.

Šiandien
Lietuvos
istorijoje

1923 m. litas paskelbtas vienintele atsiskaitymo priemone Klaipėdos
krašte.
2000 m., eidamas 80-uosius metus, mirė kardinolas,
Kauno arkivyskupas emeritas
Vincentas Sladkevičius.

Post scriptum
Sau į nosį nepabučiuosi.

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Geros būklės pianiną.

Tel. 8 600 38 897. Rokiškis
PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas padovanotų ar

išsimokėtinai parduotų apleistą
sodybą? Tel. 8 692 62 959.
Rokiškis
• Gal kas galėtų padovanoti kėdžių,
taburečių, staliuką, kilimą, virtuvinį
kampą ar batų dėžę? Būčiau
labai dėkinga. Tel. 8 603 75 685.
Rokiškis
• Gal kas galetų padovanoti ar
nebrangiai parduoti veikiančią
skalbimo mašiną, kuri veiktų įpylus
vandenį rankomis. Būtų labai ačiū.
Tel. 8 603 75 685. Rokiškis
PREKĖS VAIKAMS

• Minamą bagį. Kaina 35 Eur.
Tel. 8 620 55 819. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Mikrorajone rastas raktų ryšulys.
Tel. 8 645 82 219. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Elektrines žoliapjoves. Stiga-30
Eur, veikianti, Makita-20 Eur,
neveikia. Tel. 8 627 71 703.
Rokiškis
• Stumdomos žoliapjovės peilį.
Būklė labai gera, tinka paprasti
peiliukai prisukti, pjauna labai
gerai. Kaina 10 Eur.
Tel. 8 695 68 560. Rokiškis
• Naujus stiklus šiltnamiui
(storesni), 160x 50 cm.
Tel. 8 610 10 342. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO
PREKĖS

• Rusišką naudotą geros būklės

guminę valtį. Yra variklis, pompa.
Kaina 120 Eur. Tel. 8 671 77 754.
Rokiškis
STATYBINĖ ĮRANGA

• 370 vnt. naudotų šamotinių plytų.

Kaina 0,3 Eur/vnt .
Tel. 8 647 27 902. Rokiškis
• Gegnes. 5 cm/15 cm, 45 vnt., ilgis
6,10 m. Tel. 8 610 06 145.
Rokiškis
• Naudotą keramikinę smėlio
spalvos virtuvinę kriauklę ir naują
vonios plautuvę, melsvos spalvos.
Tel. 8 604 09 285. Rokiškis
• Naujus ketaus radiatorius. 7
sekcijų, 6 vnt. Tel. 8 610 10 342.
Rokiškis
• Naudotą šiferį. Tel. 8 656 60 661.
Rokiškis
TRANSPORTO PRIEMONĖS

• VW Passat B5. 1998 m., 1.9 l,
TDI, 81 kW . Kaina 400 Eur.
Tel. 8 687 86 901. Rokiškis
• Audi A4. Smulkūs kėbulo

defektai. Kaina 650 Eur.
Tel. 8 662 55 190. Rokiškis
• Automobilio priekabėlę Belaz.
Geros būklės. Tel. 8 662 44 126.
Anykščiai
• Dviratį. Ratai 26. Diskiniai
stabdžiai. Kaina 250 Eur.
Tel. 8 659 64 181. Rokiškis
• Tvarkingą triratį dviratį. Šešios
pavaros. Kaina 220 Eur.
Tel. 8 615 16 302. Rokiškis
• VW Golf 4. 1998 m., 1,9 l, TDI,
66 kW. TA iki 2002.04. Kaina 900
Eur . Tel. 8 618 59 761.
Zarasai
• 2004 m. Ford. Rida: 156 000 km.
2 l, 143 AG (105kW). Kuro tipas:
benzinas. Vienatūris, durų skaičius:
4/5. Varantieji ratai: priekiniai.
Pavarų dėžė: mechaninė. Klimato
valdymas: oro kondicionierius.
Spalva: vyšninė, be defektų. TA iki
2023 m. Kaina 1100 Eur.
Tel. 8 633 31 774. Rokiškis
• Naują triratį el. paspirtuką
Electron MS03. 60 V, 900 W. Ratų
dydis- 25,4 cm, greitis- iki 25 km/
val, su visiškai įkrauta baterija
galima nuvažiuoti 55 km. Leistina
apkrova - 150 kg. Kaina 1100 Eur.
Tel. 8 673 77 393. Rokiškis
TRANSPORTO PRIEMONIŲ
DALYS
• Spyruokles. Suderinamumas su
lengvaisiais automobiliais Ford
Focus Mk1, Universalas (DNW).
Pagaminimo metai 02.1999 11.2004. Kaina 50 Eur.
Tel. 8 693 71 549. Rokiškis
• Kuro purkštukus, tinkančius
Mercedes-C200, Mercedes-C220,
Mercedes-C270, MercedesCLK270, Mercedes-E200,
Mercedes-E220,Mercedes-E270.
Kodai 0445110100 ir 0445110072.
Tikrinti.Atitinka visus parametrus.
Yra 4 vienetai.Analogai 04451100
71,044511072,0445110099. Kaina
40 Eur. Tel. 8 636 00 696.
Rokiškis
• 2004 m. VW Touran, 2 l, dyzelis
dalimis. Tel. 8 606 14 217.
Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, Žiguli dalis.
Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• VW Passat B5+ dalimis. 1.9 l, 96
kW . Kaina 10 Eur.
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Audi A4 dalimis.
Tel. 8 628 47 947. Kupiškis
• Citroen Xantia Picasso dalimis.
Tel. 8 628 47 947. Kupiškis
• VW Golf 2 dalimis. 1.6 l, 44 kW,
TD. Kaina 30 Eur.
Tel. 8 695 68 560. Rokiškis
• Ratlankius Cromodora. R16,
5x100, 57.1 ET38 7.5J Tiesūs,
nėra vieno dangtelio, vietomis yra
smulkių kosmetinių defektų. Tinka
Audi A3, VW Golf 4, Subaru,
Skoda Octavia. Kaina 100 Eur.
Tel. 8 626 93 439. Rokiškis
• Lietus ratlankius. R17, buvo VW
Golf 4, su padangomis. Kaina 80
Eur. Tel. 8 662 27 088.
Rokiškis

Gaminimas:
Gaminimas – aprasčiau nebūna: varškę,
moliūgų tyrę ir krakmolą sudėkite į gilų
indą, didesne šakute maišykite, kol viskas tolygiai susimaišys, jei tešla dar truputį limpa prie indo sienelių, įdėkite papildomą šaukštą krakmolo. Tešlą dėkite ant silikoniniu kilimėliu iškloto darbo stalo, padalinkite į
tris dalis, kiekvieną pirštais suformuokiteį ilgą 3-4 cm storio virvę ir supjaustykite gabaliukais, taip
pat, kaip formuojant varškėčius. Kiekvieną gabaliuką delnais susukite į apvalų rutuliuką. Kaiskite
puodą su vandeniu, vienam litrui vandens skaičiuokite šaukštelį druskos, ją berkite į jau užvirusį
vandenį. Sudėkite kukulius, atsargiai pamaišykite, kad neliptų prie puodo dugno. Kai jau kukuliai
pakyla į vandens paviršių, virkite apie 3 minutes. Tiekite iš karto. Padažui galima maišyti sviestą ir
grietinę, valgyti tiesiog su grietine. O tie, kurie negali be mėsos, gali ragauti su spirgučių padažu.

• Lietus ratlankius. Tvirtinimo

skylės 4x100, R15, yra visi 4 vnt.
Kaina 65 Eur. Tel. 8 662 27 088.
Rokiškis
• Sankabą Seat Alhambra. 1999 m.,
81 kW, 60 Eur ir kuro siurblį 30
Eur. Tel. 8 674 65 910.
Rokiškis
• Opel Zafira galinį kapotą.
Tel. 8 602 35 205. Rokiškis
• Opel Zafira dalimis. 2004 m., 2,2
l, DTI, 92 kW. Tel. 8 619 11 054.
Rokiškis
• Citroen C5 dalimis. Stoties g.
17a, Rokiškyje.
Tel. 8 604 99 145. Rokiškis
• VW Golf 4, 2001 m ., 1,9 l, TDI
variklį ir vairo kolonėlę.
Tel. 8 629 45 390. Rokiškis
• Opel Astra G dalimis. Žemintos
spyruoklės ir amortizatoriai. Dar
turiu priekinį žibintą. Kaina 35 Eur.
Tel. 8 686 74 923. Rokiškis
• 1998 m., VW Sharan galinį
dangtį. Kaina 85 Eur.
Tel. 8 686 74 923. Rokiškis
VAIZDO TECHNIKA

• LG televizorių. Veikiantis, bet

reikalingas priedėlis. Kaina apie
100 Eur. Įstrižainė 80 cm.
Tel. 8 619 52 150. Rokiškis
• Televizorių Vido. Plonas, su
pulteliu. Tel. 8 602 35 205.
Rokiškis
ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• MTZ dalis. Viskas veikia puikiai.
Kaina 15 Eur. Tel. 8 695 68 560.
Rokiškis
• Arklinį grėblį. Kaina 100 Eur.
Tel. 8 678 04 030. Rokiškis
• Vieno rotoriaus vartytuvą
Dobilas. Kaina 750 Eur.
Tel. 8 662 27 088. Rokiškis
• Traktoriaus T-150 padangų
kameras. 2 vnt. Kaina sutartinė.
Nenaujos. Tel. 8 610 65 174.
Rokiškis
• Arklinį inventorių: vežimą
guminiais ratais ir roges. Komodą.
Kaina derinama. Kaina 300 Eur.
Tel. 8 672 20 201. Rokiškis
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Ispanijoje įstrigęs dinozauro
skulptūroje mirė vyras
Barselonos priemiestyje
esančioje dinozauro skulptūroje mirė joje įstrigęs 40
metų vyras, pranešė Ispanijos policija.

Kol kas neaišku, dėl kokių priežasčių vyras įlindo į
šią dekoratyvinę stegozauro skulptūrą, stovinčią šalia
nebenaudojamo kino teatro
Santa Kolomoje de Gramenete, tačiau įtarimų, kad tai
galėjo būti nužudymas, nėra,
sakė regiono policijos „Mossos d'Esquadra“ atstovė.
„Viskas rodo, kad mirtis
buvo atsitiktinė“, – sakė ji
naujienų agentūrai AFP.
Policijos pareigūnai į įvykio vietą buvo iškviesti šeštadienį.
Ispanų žiniasklaida pranešė, kad pareigūnus iškvietė

vienas vyras, kuris žaisdamas su sūnumi pajuto iš papjė mašė skulptūros sklindantį nemalonų kvapą.
Atvykę ugniagesiai ištraukė mirusiojo kūną, kuris
buvo įstrigęs vienoje iš dinozauro kojų. Remiantis vietos
žiniasklaida, policija įtaria,
kad miręs vyras, apie kurio
dingimą buvo pranešusi jo
šeima, įlindo į dinozaurą,
norėdamas jame pamiegoti
arba bandydamas iš jo kažką
ištraukti, pavyzdžiui, savo
mobilųjį telefoną.
Anksčiau šioje dinozauro
skulptūroje kartais miegodavo benamiai.
Dinozauro korpuse yra išimama plokštelė, per kurią,
kaip manoma, vyras pateko į
skulptūros vidų.
BNS inform.

Laisvų darbo vietų Lietuvoje
per metus padaugėjo 39,8 proc.
Lietuvoje šių metų pirmojo ketvirčio pabaigoje
buvo 21 tūkst. laisvų darbo
vietų samdomiesiems darbuotojams – 39,8 proc., arba
6 tūkst. daugiau nei praėjusių metų kovo pabaigoje.

Laisvų darbo vietų per ketvirtį – šių metų kovo pabaigoje, palyginti su 2020-ųjų
pabaiga – padaugėjo 34,1
proc., arba 5,3 tūkst., pranešė
Statistikos departamentas.
Per ketvirtį laisvų darbo
vietų skaičius labiausiai padidėjo transporto ir saugojimo
veiklos įmonėse – 1,1 tūkstančio. Prekybos įmonėse jų
buvo 0,8 tūkst. daugiau, pramonės bei viešojo valdymo ir
gynybos, privalomojo socialinio draudimo veiklos įmonėse
– po 0,7 tūkst. daugiau.
Kovo pabaigoje laisvų darbo vietų lygis šalyje siekė 1,6
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proc. ir buvo 0,4 procentinio
punkto didesnis nei ketvirtąjį
2020-ųjų ketvirtį bei 0,5 punkto didesnis nei prieš metus.
Aukščiausias laisvų darbo vietų lygis pirmąjį ketvirtį
buvo viešojo valdymo ir gynybos, privalomojo socialinio
draudimo (3,8 proc.), informacijos ir ryšių (3,7 proc.), finansinės ir draudimo veiklos įmonėse (2,6 proc.). Žemiausias
laisvų darbo vietų lygis buvo
kitos aptarnavimo veiklos
(0,4 proc.), nekilnojamo turto
operacijų bei švietimo (po 0,5
proc.) veiklos įmonėse.
Daugiausia laisvų darbo
vietų buvo pramonės įmonėse
– 4 tūkst. (19,1 proc. visų laisvų darbo vietų), viešojo valdymo ir gynybos, privalomojo
socialinio draudimo bei transporto ir saugojimo įmonėse –
po 3,2 tūkst. (15,5 proc.).
BNS inform.
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Orų prognozė gegužės 28-31 d.
Diena
Gegužės 28 d.

Debesuotumas

Temperatūra
Naktį 7
Dieną 17

Vėjas
V,
3-8 m/s

Gegužės 29 d.

Naktį 6
Dieną 18

Š
5-10 m/s

Gegužės 30 d.

Naktį 4
Dieną 19

Š,
5-10 m/s

Gegužės 31 d.

Naktį 6
Dieną 20

V,
3-8 m/s

Pastabos

Galimybė įamžinti
brangaus žmogaus atminimą
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.
PARODOS
Viešojoje bibliotekoje:
„Šokio menas albumuose“, parodų galerijoje „Autografas“.
„Lietuvos fotomenininko ir alpinisto Romualdo Augūno „Kelionių fotografijų“ paroda, parodų galerijoje
„Autografas“.
Knygų paroda „Geltoni knygų atspalviai“, Skaitytojų
aptarnavimo skyriuje.
Literatūros paroda „Lietuvių tautos žadintoja Liudvika Didžiulienė-Žmona“ (165-osioms g. m.), Informacijos 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, Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje.
Kūrybinių darbų paroda „Tau, mama, gražiausi pasaulio žiedai“, skirta Motinos dienai,
Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje.

Gegužės 21-osios kryžiažodžio atsakymai
Vertikaliai: Jalta. Magdeburgas. Iki. Abiakis. Apspisti. Ingis. Autodromas. Št. Akis. Oi. Au.
Aga. AN. TOK. Ikaras. Astma. Apausti. Reketas. NATO. Baikalas. Naminis. Gastrolės. ST. A.
Horizontaliai: „Abba“. Kalpokas. Intrig. Edipas. Meka. Ekiu. Takas. Bistro. Elt. To. Katar. Braido.
Paso. GB. Rimas. Daino. Nė. SA. Maistas. Kiaukt. Akins. Ainis. Sg. Ar. Ant. Tu. Išgauti. Estas.
Osa.
Pažymėtuose langeliuose: Boksininkas.
AUGALAI

BALDAI

• Pigiai pomidorų daigus.

Tel. 8 676 17 107. Rokiškis
• C3 miežius. Tel. 8 662 27 088.
Rokiškis
• Kviečius, kvietrugius ir miežius.
Tel. 8 620 13 320. Rokiškis

• Sekciją. Kaina 50 Eur.

Tel. 8 606 14 217. Rokiškis
• Miegamojo lovą. Skirta 160×190

čiužiniui. Kalviai, Rokiškis raj.
868802683. Kaina 20 Eur.
Tel. 8 623 57 978. Rokiškis
• Vaikišką šviestuvą.
Kaina 5 Eur. Tel. 8 620 55 975.
Rokiškis
• Neblogos būklės sofą-lovą.
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Kaina 75 Eur. Tel. 8 615 23 066.
Rokiškis
• Naudotą sekciją( 3,60 m pločio,
aukščiausia dalis 2,40 m), galima
dalinti į 4 dalis. Tel. 8 696 09 281.
Rokiškis
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• Mažai naudotą, minkštų baldų

komplektą - sofą su miegamuoju
mechanizmu ir du fotelius.
Tel. 8 696 09 281. Rokiškis
• Baldus iš palečių. Staliuką.
Degintas, šveistas, aliejuotas.

Naujas. Kaina 40 Eur.
Tel. 8 679 48 149. Rokiškis
• Viengulę geros būklės lovą su
geru poroloniniu čiužiniu. Plotis 1
metras. Kaina 70 Eur.
Tel. 8 677 08 977.
Rokiškis
• Darbo stalą 160/80. Priestalį
80/50. Kaina 100 Eur.
Tel. 8 697 59 320. Rokiškis

• Minkštą ištiesiamą kampą. Geros
būklės. Alyvinė spalva.
Tel. 8 604 09 285. Rokiškis
• Geros būklės vaikišką lovytę.
Kaina 30 Eur. Tel. 8 678 04 030.
Rokiškis
• Ąžuolinį barą. Kaina sutartinė.
Juodupė. Tel. 8 699 33 087.
Rokiškis
• Šešias, mažai naudotas kėdes.

Kaina 110 Eur. Tel. 8 687 94 631.
Rokiškis
• Itališką šviesią sekciją. Vienetinė,
gerai išlaikyta, labai talpi. Buvo
mokėta 350 Eur, parduosiu už 250
Eur. Tel. 8 694 76 678.
Rokiškis
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ANEKDOTAI

– Nusprendžiau mokytis
rytų kovos meno. Kurį stilių
rekomenduotum?
– Tau dėl įvaizdžio ar
savigynai?
– Savigynai.
– Tada siūlau bėgimą.
***
– Brangioji, turiu tau dvi
naujienas - gerą ir blogą.
– Na, sakyk.
– Aš tave palieku.
– Aišku. O blogoji?
***
Nuo meilės iki
neapykantos - vienas
žingsnis... į kairę...
***
Vyrukas sprendžia
kryžiažodį. Klausia draugo:
– Sakyk, kaip vadinasi
žmogus, miegantis su vyru?
– Gėjus!
– Netinka... Nors pala,
sugalvojau... Moteris!
***
Grįžta vyras namo. Vaikai
maži dar. Petriukas ir Marytė
sako tėvui:

ISSN 2669-1639
Nepriklausomybės a. 12, Rokiškis
Tel. 8 666 76777
reklama@rokiskiosirena.lt

– Tėveli, tėveli, pas mus
namuose vaiduoklis yra!
– Koks vaiduoklis, baikit,
vaikai, juk žinot vaiduoklių
nebūna!
– Tėveli, jis dabar pas
mamytę, miegamajame
spintoje 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.
***
Susitinka du turtuoliai.
– Susitikrinam laikrodžius.
– Gerai. Mano už 9
tūkstančius.
– O mano už 10 tūkstančių.
Tavasis tūkstančiu atsilieka.
***
Važiuoja automobiliu
blondinė ir brunetė. Brunetė
sako:
– Žiūrėk, koks gražus
miškas!
Blondinė:
– Kur? Nematau - medžiai
užstoja...
***
Žmona, stovėdama ant
palangės, rėkia vyrui:
– Viskas, aš šoku! Man
nusibodo tavo neištikimybė!

DIREKTORIUS
Simonas Tuska
info@rokiskiosirena.lt

ŽURNALISTĖ
DIZAINERĖ-MAKETUOTOJA
Lina Dūdaitė-Kralikienė
Tel. 8 672 36 089
lina@rokiskiosirena.lt

Nusibodo tvarkyti, gaminti! Ir
nestumdyk manęs!
***
Turguje pirkėjas klausia
pardavėjo:
– Ar turite šios žuvies
dokumentus?
– O ko jūs norėtumėte? Jos
mirties liudijimo?
***
Vyksta koncertas. Į sceną
išeina dainininkė ir dainuoja.
Padainavusi nusilenkia ir
ruošiasi išeiti. Staiga pasigirsta
balsas iš salės:
– Pakartot, pakartot...
Padainavo dar kartą. Salėje
vėl pasigirsta tas pat prašymas.
– Pone, aš pavargau. Kiek
aš galiu dainuoti?
– Tol, kol išmoksite.
***
Iš autobuso vairuotojo
pasiaiškinimo: „Pinigus
iš keleivių rinkau aš, nes
kontrolierius buvo toks
girtas, kad nuolat painiojosi
atiduodamas grąžą, tad teko jį
pasodinti prie vairo“.
***
Klasės ekskursija po
statybvietę. Staiga įvyksta
nelaimingas atsitikimas: iš
didelio aukščio nukrinta ir
susižaloja statybininkas.
Grįžus į mokyklą mokytoja
analizuoja įvykį:
-–Vaikučiai, kas pasakys
kodėl įvyko nelaimė?
Onytė:
– Darbininkas nesilaikė
saugumo taisyklių todėl ir
nukrito.
– Šaunuolė Onytė –
dešimtukas. Na, o tu, Petriuk,
ką manai?
– Jį nubaudė Dievas už tai,
kad keikėsi!
– Kaip tai?
– Jis sakė: „Eik, mažas, po
velnių ir nejudink kopėčių!“
***
– Skauda dantis? Laužo
kaulus? Suka sąnarius?
Pasakykite, kur pinigai, ir

viskas tuoj baigsis!
***
– Daktare, aš labai greitai
viską užmirštu…
– Tai užsirašinėkite.
– Bet aš ir raides
užmirštu…
***
Daktaras – tai žmogus,
kuris kitiems neleidžia numirti
natūralia mirtimi.
***
Žymaus gydytojo
pasiteiravo, kodėl šis visų
pacientų klausia, ką šie valgė
per pietus.
– Tai svarbu. Iš atsakymo
galiu spręsti, kiek galiu tikėtis
honoraro.
***
– Daktare, atrodo, man
reikalingi akiniai.
– Jums jie iš tikrųjų
reikalingi, nes čia – bankas.
***
Rentgeno kabinete:
– Ligoni, nekvepuokit!
Tuoj išskris paukščiuko
skeletas!
***
Kalbasi du senukai:
– Jau tas daktarų raštas.. nu
niekaip įskaityt neįmanoma,
kaip jie taip rašo?!
– Gerai gerai rašo, aš vat
su vienu receptu anuomet
pusmetį nemokamai
važinėjau autobusu, lankiausi
operos teatre ir gaudavau
nuolaidas knygyne. Dabar
vat jį nunešiau į Sodrą, tai dar
pensiją pakėlė…
***
Tik prisėdi padirbėti, tai
būtinai kas nors pažadina!
***
Mesti rūkyti labai lengva,
asmeniskai aš tai padariau jau
74 kartus.
***
Ateina pacientas pas
daktarą su raiščiu ant kojos.
– Daktare, man baisiai
skauda galvą!
– O kodėl raištis ant kojos?

– Nuslinko…
***
Ligoninės chirurgas šaukia
valytojai:
– Marija, ar tvarkydamasi
neišmetei inkstų?
***
Vežė žmogelį laidoti
ir pakeliui pametė. Girtas
traktorininkas jį atsitiktinai
pervažiavo. Išsigandęs įmetė
lavoną į upę. Brakonieriai
sprogdino žuvį ir skenduolis
išplaukė į paviršių. Brakonieriai
pririšo išplaukusį prie pasienio
stulpo. Pasieniečiai pastebėjo
pažeidėją ir paleido į jį seriją
šūvių. Supratę, kad tai taikus
gyventojas, nuvežė žmogelį
į ligoninę. Chirurgas dirbo
dvi valandas. Po to, labai
nukankintu veidu, išėjo
iš operacinės ir pareiškė:
„Gyvens“.
***
Žmogui sutriko regėjimas
– akyse šokinėja juodi
taškeliai, ir jis nuėjo pas akių
ligų gydytoją. Okulistas,
patikrinęs jo akis, liepė
pacientui įsigyti akinius. Po
savaitės sutikęs žmogų:
– Na, ar padėjo mano
rekomenduoti akiniai?
– Labai padėjo, gydytojau.
Dabar tie šokinėjantys juodi
taškai gerokai ryškesni.
***
Ant operacinio stalo
guli padavėjas. Pro šalį eina
gydytojas, kurį jis dažnai
matydavo savo kavinėje.
Nudžiugęs padavėjas sudejuoja:
„Gydytojau, padėkite“. Šis tik
trukteli pečiais: „Deja, ne mano
stalelis. Tačiau kolega netrukus
jus aptarnaus“.
***
– Šią traumą jus gavote
avarijos metu?
– Taip.
–Turbūt, labai greitai
važinėjate?
– Ne, labai lėtai
vaikštau…
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