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Vita ir Saulius Urbiečiai: tėtis yra labai svarbus vaiko gyvenime
Minint Tėvo dieną pristatome jums nuostabią,
pozityvumu
trykštančią,
Rokiškio rajone gyvenančių
Vitos ir Sauliaus Urbiečių
šeimą. Užauginę du savo
vaikus, savo namuose vietos
atrado dar trims mažylėms
- sesutėms. Sutuoktiniai
turi tiek patirties, kad jau
gali konsultuoti ir kitas šeimas, auginančias „ypatingus“ vaikus.

– Kas jums yra svarbu
gyvenime? Kas vienija Jūsų
šeimą?
– Esam globėjų šeima ir
kaip sakom, esam truputį
kitokie. Kur reikia – galim
pabūti ir karingi, pakovoti
dėl vaikų gerovės, tačiau visuomet esam pasiruošę bendradarbiauti. Viską gyvenime
darome kartu: dirbame, pramogaujame, ilsimės ar prižiūrime mergaites, dalinamės
vargais, rūpesčiais ir džiaugsmais, džiaugiamės net mažais
jų pasiekimais.
– Kokius iššūkius tenka
įveikti globojant tris mažyles?
– Mūsų visuomenėje ir
pačioje Lietuvoje dar daug
ko trūksta. Nuvykus į užsienį
sulauki daug palaikymo ir pagarbos iš visai svetimų žmonių. Vykstant su vaikais, tave
pastebi, praleidžia. Pas mus

dar to labai mažai. Didžioji
dauguma žmonių dar tik mokosi bendrauti su kitokiais,
negalią turinčiais žmonėmis,
jiems padėti. Nuvykus prie
didžiųjų prekybos vietų sunku
rasti laisvą šeimos automobiliui skirtą vietą.
Iš aplinkos dažnai išgirstam klausimų, kam mums reikalingi papildomi rūpesčiai?
Juk dabar galėtume gyventi
tik sau. Matyt, mes jau nebegalim gyventi kitaip. Nuo
pat mūsų vaikų gimimo karts
nuo karto susidurdavom su

galimybe įvaikinti ar globoti.
Ir tas momentas atėjo. Vienerių ir dvejų metų mažylės pas
mus apsigyveno, kai mūsų biologiniams vaikams buvo 15
ir 18 metų. Vėliau visai mažytę iš ligoninės paėmėme ir dar
vieną, ką tik gimusią jų sesę.
– Nors mamos vaidmuo
vaiko gyvenime neabejotinai
yra svarbus, tačiau nemažą
vaidmenį vaikų gyvenime
užima ir tėtis. Kaip yra jūsų
šeimoje?
– Mūsų šeimoje tėtis yra
labai svarbus. Pas mus na-

muose nėra skirstomi darbai į
moteriškus ir vyriškus. Vyras
vos ne pats pirmasis Lietuvoje
išėjo vaiko auginimo atostogų. Kai tvarkėmės dokumentus globai, vyras pareiškė,
jog ir jis bus oficialus globėjas. Atrodytų, toks nesvarbus
momentas, o iš tiesų, jei tik
mama yra registruota globėja, tėtis negali būti su vaiku
ligoninėje, sužinoti apie vaiko
sveikatos būklę, atstovauti jo
interesų darželyje, mokykloje
ir daug panašių dalykų. Šis
niuansas nėra pilnai išspręs-

tas mūsų teisinėje sistemoje,
ir dažnai tėtis paliekamas „už
borto“, nurašomas.
Išvažiavus į darbą ar užtrukus susirinkime visad žinau,
jog vyras pasirūpins vaikais,
jie bus prižiūrėti. Galbūt bus
pavargęs ir nelabai linksmas,
bet dažniausiai rasiu ir kavos
puodelį, ir bus pasirūpinta
mano pietumis ar vakariene.
Saulius yra mano uola. Ramus, be galo supratingas ir
rūpestingas tėtis, tad naudodamasi proga, kad minima Tėvo
diena, noriu jam už visa tai labai padėkoti.
– Nepaisant rūpesčių ir
sunkumų, atrandat laiko
pomėgiams ir poilsiui?
– Ilgiausiai išvykę iš namų
per šį laikotarpį buvome tris
dienas. Tuomet užsienyje gyvenantis sūnus pakvietė mus
pasisvečiuoti
Norvegijoje.
Daugiau atostogų dar neturėjom.
Labai mėgstu laiką leisti
šiltnamyje, auginu daugybę
rūšių pomidorų. Sukišu rankas
į žemę ir taip pailsiu. Be to ir
mergaitės turi galimybę valgyti ką tik nuskintas šviežias
daržoves.
– Gaminate sveikus desertus. Kaip kilo mintis gaminti vaisių ir uogų juosteles?
– Ieškojau receptų, norėdama pagaminti vaikams

sveikų desertų. Mergaitės
be galo mėgsta saldumynus.
Sudomino užsienio portale
rastas straipsnis. Supratau,
jog kažkas gaminama iš vaisių ir uogų. Paprašiau sūnaus
ir jis išvertė man visą tekstą.
Tuomet susiradau socialiniame tinkle grupę ir pradėjau
bendrauti su jos nariais bei
konsultuotis. Pradėjus gaminti, desertų užtenka ne tik
vaikams, bet jau galim padovanoti ir draugams – šypsosi
Vita ir priduria, jog desertus
gamina abu su vyru.
– Kur jūsų šeimos stiprybė? Kaip palaikot vienas
kitą?
– Kai mus užgriūna bėdos
– mes suglaudžiame pečius,
sukandame dantis, nors ir kaip
būtų sunku, besiremdami vienas į kitą einame į priekį.
Kai pradėjom draugauti,
susitarėm, jog žvelgsim į vieną pusę. Nebūtinai visą laiką
turi sutapti sutuoktinių nuomonė, bet savo nuomonę galima išsakyti mandagiai ir kito
neįžeidžiant.
Mums svarbu atvirumas,
besąlygiškas
pasitikėjimas
vienas kitu. Svarbu matyti kitą
žmogų ir visad vadovaujamės
taisykle - „Niekada nedaryk
kitam žmogui to, ko nenorėtum, kad tau darytų“
– Dėkoju už pokalbį.
Enrika PAVILONIENĖ

rovai iš jos pynė stebuklingus
mazgelius, o vėliau turėjo juos
„atrišti“ ir sugrąžinti pasakas
į savo knygeles. Viso spektaklio metu vaikai negailėjo
garsių plojimų, gaudesio ir
pritarimo šūksnių.
Klaipėdos lėlių teatras žiūrovams dovanojo spektaklį
„Namai“, inspiruotą Gendručio Morkūno apysakos „Iš
Nuomšiko gyvenimo“. Nors
spektaklio veiksmas buvo nebylus , tačiau siužetui žodžių
ir nereikėjo. Juodai baltas
vaizdas tik sustiprino pojūčius. Be galo jautrus siužetas,
kurio metu papasakota žmonių gyvenimo istorija.
Aktoriais sako, jog sukurti
siužetui panaudota virš 100 rekvizitų, pagamintų ir balto popieriaus. Ir nors jie nėra amžini, dažniausiai atlaiko daugelį
spektaklių. Tik didysis žmogus
spektaklio pabaigoje suplėšomas į skutelius, todėl kiekvienąkart gaminamas naujai.
Spektaklio mintis tokia jau-

tri ir gili, kad net suabejojau,
ar ją supras mažasis žiūrovas.
Mane nuramino šalia sėdinčios 7 ir 8 metų mergaitės,
kurios viena kitai pasakojo
siužetą ir pasakė „ji nori parodyti, jog tėtis nesugebės prižiūrėti savo vaiko, bet juk iš
tikrųjų taip nėra“. Ar gali būti
aiškesnis įrodymas, jog viskas
suprantama ir nereikia jokių
žodžių.
Šios dienos festivalis užbaigtas Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos
lėlių teatro „Padaužiukai“,
kuris žiūrovams dovanojo
spektakliuką „Lapės piplioteka“, oi, atsiprašau - „Lapės
biblioteka“. Spektaklio siužetas kvietė vaikus lankytis bibliotekoje, skaityti knygas, jas
gerbti ir prižiūrėti.
Birželio 22 dieną žiūrovų
dar lauks Panevėžio lėlių vežimo teatras, kuris žiūrovams
dovanos teatrinę improvizaciją „Lėlių cirkas“.
Enrika PAVILONIENĖ

Rokiškio kultūros centre – jubiliejinis XXV festivalis „Kai atgyja lėlės“
Rokiškio kultūros centre
paminėtas jubiliejinis - XXV
lėlių teatrų festivalis „Kai
atgyja lėlės“.
Renginiui prasidėjus buvo
atverstas nuotraukų albumas
ir prisiminta, kiek per tuos
metus visko įvyko. Režisierė
ir aktorė Nadiežda Ivanova
sakė, jog prieš 26 metus Rokiškio bibliotekoje įsikūrė
lėlių teatras „Padaužiukai“,
kuriame vaidino vaikai ir
bibliotekininkai.
Pradžioje
šventės neturėję, ją švęsti sumanė vėliau. Atskirų ovacijų
sulaukė šventinius festivalius
padedančios vesti „Skudurinė
Onutė“ – Dalia Zemelienė bei
įvairius personažus įkūnijusi
Valda Bugailiškienė.
Be vaidmenų neliko ir į
renginį atvykę svečiai. Į šventinę sceną pakviestas ir Pelėdžiuko vaidmenį gavęs Rokiškio rajono meras Ramūnas
Godeliauskas, sveikindamas
jubiliejaus proga linkėjo kuo

Rokiškio Juozo Keliuočio bibliotekos darbuotojos ir teatras ČIZ.

didžiausios kūrybinės sėkmės,
kad kuo dažniau aktoriai galėtų pasirodyti scenoje. Šuniuko vaidmenį gavusi Rokiškio
rajono savivaldybės Komunikacijos ir kultūros skyriaus
vedėja Irena Matelienė teatrui padovanojo molinę lėlę
-Angelą. Pelytės vaidmenyje
įsikūnijusi Rokiškio rajono
savivaldybės Juozo Keliuočio bibliotekos direktorės pa-

Perėjoje partrenkė dviratį besivarančią pėsčiąją

Devyniasdešimtmečiui vairuotojui išvyka baigėsi nesėkmingai.
Birželio 3 d., apie 12.41 val. Rokiškyje, Topolių – Pandėlio g. sankryžoje vyras (gim. 1931 m.) vairuodamas automobilį
„MAZDA“ nepraleido ir partrenkė per pėsčiųjų perėją, dviratį
besivarančią pėsčiąją (gim. 1942 m.), kuri po medikų apžiūros
išleista gydytis į namus.
Panevėžio VPK inform.

vaduotoja Daiva Vilkickienė
dėkojo festivalio sumanytojai
Nadieždai Ivanovai ir visam
vaikų ir jaunimo skyriaus kolektyvui už kūrybiškumą bei
palinkėjo, jog nepaliautų svajoti, kalbinti lėles, džiuginti ir
stebinti mažuosius žiūrovus ir
jų tėvelius.
Festivalį atidaręs Bajorų kultūros namų lėlių teatras „ČIZ“ žiūrovams parodė

E. Pavilonienės nuotr.

spektaklį-improvizaciją
„
Trys pasakų mazgeliai“. Siužetas apjungė tris visiems
labai gerai žinomas pasakas „Gražuolė ir Pabaisa“, „Princesė ant žirnio“, bei „Varlė
karalienė“. Dar neprasidėjus
spektakliui, vaikai jau buvo
įtraukti į siužeto vingius- kiekvienas žiūrovas gavo po gabalėlį virvelės- ne paprastos,
o stebuklingos. Jaunieji žiū-

Ketvirtadienį ugniagesiai kviesti tris kartus

Birželio 3 d. 11:30 val gautas pranešimas, kad Pagojės g.,
Rokiškio m., dega žolė.
15:05 val iš AVPK gautas pranešimas, kad Kavolių k.,
Panemunėlio sen., laukuose rastas sprogmuo, įvestas planas
SKYDAS.
17:16 val gautas pranešimas, kad Sodo g., Kavoliškio k.,
Rokiškio k. sen., dega rūkykla.
Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inform.

Nepriklausomas rajono laikraštis

Vairuotojai - 3,38 promilės girtumas

Birželio 3 d., 13.40 val. , Rokiškio r., Kavoliškio k., neblaivi (3.38 prom.) moteris (gim. 1986 m.) vairavo automobilį
„Volvo“.
Panevėžio VPK inform.

www.rokiskiosirena.lt
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Spektaklis „Svetima žemė“: apie gėrio daigus siaubo dirvoje
Birželio 14-oji – Gedulo
ir vilties diena. Gedulo dėl
visų sovietinės okupacijos
aukų, ir vilties, kad ši tragedija niekados nepasikartos. Kartu tai ir 80-osios
pirmųjų trėmimų metinės.
Tąkart išvežta 17,5 tūkst.
Lietuvos gyventojų. Iš jų
tremtyje mirė... kas penktas. 1941-aisias nuo trėmimų labiausiai nukentėjo
Vilniaus, Kauno, Šiaulių
ir... Rokiškio apskritys.
Atminti tremtinių kančias
kviečia spektaklis „Svetima žemė“. Jo premjera
birželio 14-ąją 18.30 val.
Kultūros centro Didžiojoje
salėję. Spektaklis nemokamas, tačiau žiūrovai kviečiami iš anksto pasirūpinti
kvietimais, kuriuos galima
gauti Kultūros centro kasoje. Žiūrovų skaičius ribojamas: pagal karantino
reikalavimus galima užpildyti ne daugiau, kaip pusę
salės.
Bendras projektas
su gruzinais
Tremtis – tai daugelį sovietų okupuotų šalių palietusi
tragedija. Ir Lietuvoje buvo
tremiami ne tik lietuviai, bet
ir rusai, žydai, baltarusiai,
lenkai. Todėl nenuostabu,
kad ši tragedija nutiesė tiltą
tarp Lietuvos ir Rokiškio teatralų į tolimąją Gruziją. „Mes
šiemet minime 80-ąsiais pirmųjų tremčių metines, gruzinai kitąmet minės 85-ąsias.
Gruzijoje trėmimai prasidėjo
1937-aisiais. Kaip bebūtų paradoksalu, juk Stalinas buvo
gruzinas. Ir spektaklyje ne
kartą nuskamba frazė: „Matyt, savus labiau „mylėjo“,
kad tremtis pradėjo nuo jų“,
– pasakojo spektaklio režisierė Neringa Danienė. Primename, kad 1937-ieji Sovietų
sąjungoje – didžiųjų valymų
metai.

Spektaklio akimirka.

prisijungti ir kolegoms gruzinams.

Pasak N. Danienės, idėja kurti bendrą spektaklį su
gruzinais kilo dar pernai. Po
didžiulės spektakio „Didro“
sėkmės. Režisierius Turgay
Velizade turėjo prisidėti ir
prie spektaklio „Svetima
žemė“ režisūros. Jam tremties tema nesvetima: kilęs
iš kunigaikščių šeimos, todėl ir senelis, ir tėvas pajuto
tremties baisumus. „Vienas
personažų sukurtas būtent
remiantis T. Veladze artimųjų patirtimi ir pasakojimais“,
– sakė N. Danienė. Spektaklyje atspindėtos gruzinų
ir lietuvių šeimų patirtys, iš
kruopelyčių, iš pasakojimų
jautriai sudėliotos. Spektaklis
turėjo būti vaidinamas trimis
kalbomis: scenos, kur vaidina
lietuviai – lietuviškai, gruziniškai – Tbilisio aktorių, o
mišrios – rusų kalba.

Deja, politika ir covid-19
sugriovė visus teatro planus:
Gruzijos aktoriai neatvyks.
Priežasčių yra kelios. Esminė
yra politinė: Gruzijoje iš vienos ministerijos sukurtos dvi,
todėl vėlavo klausimai, susiję su teatro finansavimu. Ir,
pasak N. Danienės, kolegos
gruzinai jau pusmetį neturi
patvirtinto biudžeto, todėl
apie gastroles, išvykas nė nekalbama. Pagelbėti kolegoms
bandė ir lietuviai, jie kreipėsi į ministerijas, tačiau dėl
covid-19 ir su juo susijusios
nuotolinės įstaigų veiklos
reikalai ne ką tepasistūmėjo
į priekį. Taigi, spektaklyje
vaidinti ir lietuvių, ir gruzinų
aktorių scenas teks vieniems
mūsiškiams. Režisierė nenuleidžia rankų: spektaklis
ne proginis, ne vienkartinis,
galbūt ateityje prie jo pavyks

Kamajuose numatoma tilto patikra
Kamajų seniūnė Lina
Zolubienė pranešė, kad planuojantieji keliauti birželio
16-ąją nuo 11 iki 15 val. pro
Kamajus, planuotų kelionei
daugiau laiko: bus vykdomi
tilto per Šetekšną patikros
darbai, todėl bus stabdomas
eismas ir automobiliai leidžiami tik 15-30 min. intervalais.

Tilto bandymus atliks
UAB „Ekspertika“. Jie yra
suderinti su Lietuvos kelių
direkcija, šalies policija.
Problemų
keliaujantiesiems kils dėl to, kad apylankos tiltui nėra. Kaip teigiama
UAB „Ekspertika“ pranešime
seniūnijai, eismas tiltu bus ribojamas 11-15 val. Budėtojai
praleis automobilius kas 15-

30 min. Esant reikalui, bus
praleidžiami specialiųjų tarnybų automobiliai bei marštutiniai autobusai.
Seniūnė „Rokiškio Sirenai“ sakė, kad būtina iš anksto
įspėti vietos gyventojus bei
keliaujančius, kad jie planuotų
tos dienos keliones atsižvelgdami į tai, kad dėl tilto bandymų jie užtruks kelyje ilgiau,

nei planavo. Arba suplanuoti
savo maršrutus taip, kad nesiektų Kamajų.
Primename, kad pro tiltą
važiuoja visi, keliaujantieji
pagrindiniu keliu Utenos ir
Anykščių kryptimi, kitaip sakant, vykstantieji į Vilnių ir
Kauną.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ

Apie meilės
ir draugystės daigus
„Svetima žemė“ spektaklio
pasakojimas apie dvi šeimas –
gruzinų ir lietuvių. Iš skirtingų kultūrų, socialinių sluoksnių kilę dviejų tautų žmonės
nelaimės akivaizdoje mokosi
bendradarbiauti,
draugauti.
Svetimoje, atšiaurioje žemėje
dygsta ir meilės daigai.
Spektaklio ašis – žmogiškieji santykiai. Režisierė
kalba, kad spektaklyje gvildenama daug esminių temų
ir klausimų. Ir išgyvenimo, ir
bendradabiavimo, ir tautų tarpusavio pagalbos, supratimo.
„Ne kartą paliečiame jautrią
temą: nėra blogų tautų, yra tik
blogi žmonės“, – sakė N. Danienė. Netgi NKVD žmonės
nėra demonizuojami: kiekvienas jų turi savo veidą, savo išgyvenimus ir motyvus.
Pasak pašnekovės, kiekvienas spektaklio personažas turi
savo prototipą. Kai kurios situa-

N. Danienės nuotr.

cijos, dialogai – ne sugalvotos, o
paimtos iš tremtinių atsiminimų.
Kaip jau minėta, gruzinų
tremtinių patirtis režisierius
T. Veladze sėmė ir iš savo šeimos istorijos: senelio ir tėvo
išgyvenimų. Lietuviškosios
istorijos gijos veda į Laimos
Vincės knygą „Mūsų nepalaužė“, kurioje užfiksuota daugybė tremtinių patirčių. Šios
knygos pristatymas – prieš pat
spektaklį. Knygos autorė su
žiūrovais bendraus nuotoliniu
būdu iš JAV.
Spektaklis nelengvas, tiek
aktoriams, tiek žiūrovui. Tačiau jame, pasak režisierės,
vengiama klišių. Norima parodyti gyvenimą tremtyje tokį,
koks jis buvo: ir su didžiuliais
vargais, ir su šviesiomis meilės, draugystės akimirkomis.
„Ir tada žmonės kalbėjo, juokėsi, mylėjo“, – sakė ji.
Pašnekovė užsiminė, kad
spektaklio repeticijos buvo sunkus darbas. O tada, kai jau buvo
suvaidintas visas spektaklis,
kiekviena jo scena, kiekvienas
dialogas, aktoriai tiesiog keletą

ilgų minučių tylėjo...
Scenoje išvysime ir gerai
pažįstamus veidus: Valerijų
Rancevą, Mantą Meškuotį,
Saulių Jasiulevičių, Artūrą
Raščių, ir Marytę Vaitkevičiūtę, ir Svetlaną Artemievą.
Režisierė pasidžiaugė Indrės
Žilėnaitės grįžimu į Rokiškį.
„Turim tikrą perliuką. Ji be
didelės vaidybinės patirties
įkūnijo labai sunkų vaidmenį“, – sakė N. Danienė.
Nemokamas spektaklis,
bet reiks pasirūpinti
bilietu
Spektaklio „Svetima žemė“
premjera – nemokama. Tačiau
bilietais pasirūpinti visgi teks.
Mat taip yra dėl karantino
suvaržymų. Leista užpildyti
pusę Rokiškio kultūros centro
Didžiosios salės vietų. Todėl
bilietais į spektaklį verta pasirūpinti iš anksto, nes vietų
skaičius labai smarkiai ribotas. Bilietus galima gauti Kultūros centro kasoje.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ

Stokojantiesiems teks apsieiti
be... dantų šepetukų
Rajono savivaldybė skelbia, kad birželio 23 d. Seniūnijose bus pradėta dalinti
Europos Sąjungos parama
maistu ir higienos prekėmis
labiausiai nepasiturintiems
rajono gyventojams. Tiesa,
parama bus kiek mažesnė,
nei numatyta: nebus dantų
šepetukų. Jie stokojančiuosius pasieks kito paramos
dalinimo metu.

Dėl paramos į seniūnijas
gali kreiptis asmenys, kurių
pajamos vienam šeimos nariui neviršija 1,5 VRP (192
eurai), išimties atveju (ligos
, nelaimės, neįgalumo, sulaukus senatvės pensinio amžiaus ir kt.) pajamos neviršija
3 VRP (384 eurai) ir pateikti
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prašymą, atitinkamas pažymas
ir dokumentus.
Atsižvelgiant į susidariusią
situaciją dėl COVID-19 epidemijos, siekiant apsaugoti
minėtos paramos dalintojus ir
gavėjus, maisto produktai bus
dalinami pagal seniūnijų nustatytą dalinimo tvarką. Maisto
produktai bus sudėti į paketus
(atsinešti savų maišelių nerekomenduojama), atsiimant paketus, paramos gavėjams pasirašyti nereikės, už juos pasirašys
socialinis darbuotojas arba socialinio darbo organizatorius.
Paramos gavėjai privalo laikytis
saugaus atstumo.
Bus dalinama po 1 vienetą
:greito paruošimo avižų košė su
džiovintais vaisiais 0,065 kg;
kvietiniai miltai 1 kg;

konservuoti žalieji žirneliai
0,69 kg;
makaronai 0,5 kg;
kiaulienos konservai 0,4 kg;
vištienos konservai 0,4 kg;
UAT pienas 1,029 kg;
baltasis cukrus 1 kg;
konservuota šiupininė sriuba 0,48 kg;
avižiniai sausainiai su šokolado gabaliukais 0,185 kg.
Maisto paketo svoris 5,749
kg
skystas skalbiklis 1l;
muilas 0,09 kg;
dantų pasta 0,075 kg;
šampūnas 0,25 l.
Higienos prekių svoris
1,415 kg; Bendras paketų svoris 7,164 kg
„Rokiškio Sirenos“
inform.
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„Rokituras“ – fiesta už... 500 Eur

„Rokituras“ drebino Rokiškį. Pasak rajono mero Ramūno Godeliausko, vos
už... 500 Eur suorganizuotas renginys sulaukė milžiniško dėmesio. Vos per
dvi dienas turistai turėjo aplankyti 20 įdomiausių Rokiškio krašto vietovių –
nuo bekelės mauryno centre esančio gamtos paminklo, iki išpuoselėtų dvarų.
Lipdukų medžioklės vaisiai buvo suskaičiuoti ir faktiškai kas antras „Rokituro“
ekipažas gavo vienokį ar kitokį vertingą prizą.
Aptarti pirmojo „Rokituro“ rezultatų, pabendrauti vieni su kitais, ir, žinoma,
sužinoti, kam gi atiteks gausūs prizai, ketvirtadienį į Juozo Keliuočio viešąją
biblioteką rinkosi turistai. Dauguma jų – gerai žinomi rajono veidai: mokytojai, visuomenininkai, kultūros darbuotojai, verslininkai. Visi jie savo įtemptame
grafike rado vietos užburiančiam nuotykiui.
Nuotykis, kaip pasakojo rajono meras Ramūnas Godeliauskas, buvo sugalvotas spontaniškai. Idėjos autorė – savivaldybės Komunikacijos ir kultūros
skyriaus vedėjos pavaduotoja Justina Daščioraitė. Kadangi šis renginys nebuvo įtrauktas į jokius išankstinius renginių planus, tai ir finansavimo jam nebuvo numatyta. Milžiniškas dviejų dienų renginys tilpo į juokingą, vos 500 Eur
biudžetą.
Turizmo informacijos ir tradicinių amatų koordinavimo centro specialistė
Ingrida Kujelė pasakojo, kad iš pradžių būta tam tikro nerimo: vos paskelbus
dalyvių registraciją, rokiškėnai ir miesto svečiai vangiai reagavo. Aktyvumo
pikas buvo paskutiniąją savaitę. O kai kurie „atsibudo“ dalyvauti ir užsirašė jau
prasidėjus „Rokiturui“. Viso buvo registruota 97 ekipažai. Vienaip ar kitaip apie
savo rezultatus pranešė 51. Tačiau tokia statistika tik labai apytikrė: kai kurie
turistai objektus lankė be išankstinės registraicijos, ir kaip ir „Rokiškio Sirenos“
komanda, lipdukų nerinko. Vidutinė automobiliu įveikta distancija viršijo 500
km, o vienintelis dviratininkas įveikė perpus trumpesnį atstumą.
Kaip įspūdžiais dalinosi organizatoriai, „Rokituro“ idėja pasiteisino. Jau išsigrynino ir kai kurie dalyvių pageidavimai, ką jie norėtų matyti ateinančiuose renginiuose. Viena aišku – greta išpuoselėtų objektų, lygių asfalto kelių ir
gėlynų, turėtų būti ir tokių, kaip vienas lankytinas akmuo: visiškos bekelės
viduryje.
Organizatoriai jau išsigrynino idėją, kad ateityje vertėtų kiek sulėtinti „Rokituro“ tempą, kad lenktynių azartas neužgožtų bendravimo, patirčių, žingeidumo.
Viena iš keliautojų, Aurika Aurylė apžvelgė kai kuriuos varžytuvių niuansus.
Nors dalyviai tarpusavyje ir nelenktyniavo, kuris greičiausiai aplankys visas
dvidešimt žemėlapyje pažymėtų lankytinų vietų, visgi tempas buvo milžiniškas. O patirtis atėjo tiesiog ilguose žvyrkelių kilometruose. Pirmiausia, „Rokituro“ kelionė prasideda... namie. Palinkus prie žemėlapio sustrateguoti maršrutą taip, kad jame būtų kuo mažiau bereikalingų kilometrų. Kelyje sutaupytą
laiką galima skirti bendravimui su svetingais šeimininkais, naujoms žinioms, ar
elementariam atokvėpiui.
Nors ekipažai varžėsi dėl prizų, A. Aurylė akcentavo dalyvių draugiškumą:
vieni kitiems padėjo, patarė, kai kurie ekipažai dalį maršruto net važiavo kartu.
Atskiros padėkos nusipelno svetingieji šeimininkai. Kuriems tas dvi dienas buvo didžiulis išbandymas atlaikyti ir svečių gausą, ir jų klausimų laviną.
Kadangi tempas buvo didžiulis, lankytinos vietos išbarstytos po visą rajoną,
iki pat sutemų jie kantriai laukė paskutinių užsivėlinusių svečių, nepaisydami
nuovargio.
Pasidžiaugę rezultatais, daugelis keliautojų turės progą dar kartą prisiminti
„Rokiturą“: jiems apie tai pasakos prizai: edukacijos, pramogos, bilietai į renginius.
Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Bobriškio cerkvė – čia sustoja laikas

Valerijus Rancevas rodė sentikių šių metų kalendorių. Jame sužymėtos pasniniko dienos. Sentikių pasninkas ypač
griežtas: paprastomis jo dienomis neleidžiama valgyti nei žuvies, nei gardinti maisto aliejumi. Apie mėsą, pieno
produktus nėra ką ir kalbėti.
L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

„Rokiškio Sirena“ tęsia
pasakojimą apie Bobriškio
cerkvę – seniausius Lietuvoje sentikių maldos namus bei
šios religinės bendruomenės
gyvenimo būdą. Apie tai „Rokituro“ dalyviams pasakojo
savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojas,
aktyvus sentikių bendruomenės narys Valerijus Rancevas.
Ištisas pasninkas
Sentikiai – viena iš devynių
mūsų valstybės pripažįstamų
religijų. Ši krikščioniška konfesija garsėja didžiule pagarba
tradicijoms ir asketišku gyvenimo būdu. Bobriškio cerkvės
prieangyje – šių metų Rokiškio
sentikių parapijos liturginis kalendorius. Jame geltonai pažymėtos pasninko dienos. Jei
katalikai iš esmės pasninkauja
tik Advento ir Gavėnios metu,
ir tai su didelėmis išimtimis,
tai pažvelgus į sentinkių liturginį kalendorių akivaizdu, kad
bendra pasninko dienų suma,
bent iš pažiūros, maždaug prilygsta įprastinių dienų skaičiui.
Pasninkaujama ne tik Gavėnios
ir Advento metu, bet ir ištisus
metus. O ir pasnininkas itin
griežtas. Įprastomis pasninko
dienomis racione negali būti
netgi aliejaus. Ką jau kalbėti
apie mėsą, kiaušinius, pieno
produktus. Dienos, kai maistą galima pagardinti aliejumi,
kalendoriuje pažymėtos specialiais ženklais. Kaip ir tos,
kuriomis galima valgyti žuvį.
Įdomu ir tai, kad Bobriškio sentikiai, kurie gyvena Sartų ežero
pusiasalyje, yra nuo seno puikūs žvejai. Tačiau valgyti žuvį
kada panorėję, jie negali. Tad ką
įprastomis pasninko dienomis
valgo sentikiai? „Valgo košes,
daržoves, grybus“, – pasakojo
V. Rancevas.
Įdomu ir tai, kad sentikių
moterys garsėja kaip puikios
šeimininkės. Kurgi negarsėsi,
jei iš labai ribotų produktų reikdavo išmaitinti šeimas. Tam rei-

Nepriklausomas rajono laikraštis

kėjo ir didžiulio kūrybiškumo,
ir išradingumo.
Specialus puodelis –
ne diskriminacija
Vienas keisčiausių su sentikiais susijusių mitų yra tai, kad
į jų kiemus užsukusiems ne bendruomenės ar šeimos nariams
yra skirtas specialus puodelis
vandeniui iš šulinio atsigerti.
Pagal mūsų tradicijas, kaimuose
kiekvienas keliauninkas galėjo
užsukti į bet kurį kiemą ir paprašyti atsigerti vandens, pagirdyti arklį. Lietuvių kiemuose
puodukas ir šeimynykščiams, ir
svečiams buvo vienas ir tas pats.
O štai sentikiai tam turėjo specialų puodelį, iš kurio gerdavo
tik svečiai. Pasak V. Rancevo,
toks elgesys nebuvo nepagarba
atvykėliams. Tiesiog sentikių
namuose galiojo kitokios švaros
taisyklės. Ir ne tik svečiams, bet
ir savo bendruomenės nariams.
Sentikiai vyrai paprastai
vykdavo uždarbiauti: jie buvo
nagingi staliai, dailidės, statybininkai, kelių tiesėjai, žvejai. Tad
neretai jie keliaudavo iš kaimo
į kaimą uždarbiaudami. Grįžę į
namus, pas šeimą neskubėdavo:
lygiai dvi savaites sugrįžėlis gyvendavo atskirai nuo savosios
šeimos, kad ir kaip jos būtų per
ilgą nesimatymo laiką pasiilgęs.
Jis glausdavosi klėtyje, daržinėje ar kitoje patalpoje, ir tik po
14 dienų grįždavo į savuosius
namus. Taip buvo daroma neatsitiktinai: užkrečiamosios ligos
buvo kasdienybė. Tad sentikiai
tiesiog saugojo savo šeimas.
Raštų vingrybės
Apie tai, kokie puikūs statybininkai buvo sentikiai, liudija
ir pati cerkvė. Seniausia Lietuvoje sentikių maldykla buvo
perkelta iš Girelės. Akivaizdu,
kad svetingoje Lietuvos žemėje
įsikūrusios sentikių bendruomenės augo ir plėtėsi. Ir, perkėlus į naują vietą, maldos namai
statyti jau didesni. Apie tai byloja nagingų meistrų meistriš-

kai sujungti, sudurti rąstai, kurių sandūras galima pamatyti tik
įgudusia akimi. Įdomu tai, kad
sovietmečiu cerkvei, kaip tada
manė tikintieji, bandyta suteikti tam tikros prabangos: sienos
išklijuotos tapetais. Taip ji remontuota buvo ne kartą. Dabar,
po restauracijos, atkurtas jos
autentiškas interjeras, o tapetų
fragmentai tapo tik subtiliu jo
akcentu ir istoriniu liudijimu
ateinančioms kartoms.
Kaip ir įspūdingi sentikių
rankdarbiai. Štai, kad ir rankomis siūtos ir siuvinėtos pagalvėlės, skirtos meldžiantis
pasidėti rankoms, kurios yra
įspūdingi skiautinių meno pavyzdžiai. Kaip pasakojo V.
Rancevas, tokioms pagalvėlėms
buvo sunaudojamos visos namuose esančios audinių atraižos:
užuolaidų likučiai, suknelėms,
sijonams, paltams skirti audiniai.
Visa tai darbščių moterų rankose virsdavo užburiančio grožio
kūriniais, kurie ir po šimto metų
mums byloja ir apie sentikių
materialinį gyvenimą, ir apie jų
kūrybiškumą.
Dar įspūdingesnės yra lestovkos – sentikių rožiniai. Kurie,
kaip ir katalikus, sentikius lydi
visą gyvenimą ir mirusiajam
dedami į karstą. Sentikių rožiniai – įspūdingi kūriniai: vieni
paprastesni, kiti pasiūti taip, kad
juose galima įdėti miniatiūrinius
maldos lapelius.
„Rokituro“ metu į Bobriškio
cerkvę V. Rancevas atnešė ir
keletą įstabiais raštais siuvinėtų
senovinių rankšluosčių. Geriau
įsižiūrėjus, kai kurie raštai primena lietuviškuosius. Kodėl
taip nutiko, sudėtinga pasakyti:
ar sentikiai, gyvendami kaimynystėje su lietuviais, perėmė
tam tikrus jų raštus, ar tokia
bendrystė liudija bendrą indoeuropietišką kilmę?
Pasakojimą apie Rokiškio
krašto sentikius tęsime kituose
„Rokiškio Sirenos“ numeriuose.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ
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MOBILIEJI TELEFONAI

• Telefoną Samsung Galaxy J4

plius. 2018 m. Skilęs, naudotis
netrukdo. Kaina 40 Eur.
Tel. 8 623 05 235. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį
telefoną Samsung Galaxy S8,
64GB. Pilna komplektacija.
Dokumentai. Pirktas naujas
Lietuvoje. Domina keitimas.
Kaina 160 Eur. Tel. 8 602 16 269.
Rokiškis
• Geros būklė, mobilųjį telefoną
iPhone 7, 128 GB. Spalva Rose
Gold. Dokumentai, dėžutė,
dėkliukas. Domina keitimas.
Kaina 150 Eur. Tel. 8 602 16 269.
Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują
mobilųjį telefoną iPhone 7, 32GB.
Spalva Rose Gold. Dokumentai,
dėžutė, dėkliukas. Domina
keitimas. Kaina 170 Eur.
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują
mobilų telefoną iPhone 6s, 16GB.
Spalva Rose Gold. Dokumentai,
dėžutė, dėkliukas, ausinės. Domina
keitimas. Kaina 120 Eur.
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Geros būklės, mobilųjį telefoną
iPhone X 64 GB. Dokumentai,
dėžutė, kroviklis, ausinės,
dėkliukas. Spalva balta. Pirktas
salone. Siunčiu. Domina keitimas.
Kaina 330 Eur. Tel. 8 602 16 269.
Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį
telefoną iPhone 6s, 16GB. Spalva
auksinė. Kroviklis. Domina
keitimas. Kaina 100 Eur.
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį
telefoną iPhone 7 32 GB. Spalva
auksinė. Dokumentai. Dėžutė.
Dėkliukai. Kaina 120 Eur.
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• iPhone 7. 32 GB, juodas. Domina
keitimas. Kaina 120 Eur.
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį
telefoną iPhone 5S, 16GB. Spalva
auksinė. Yra dokumentai, dėžutė,
dėkliukai. Domina keitimas. Kaina
70 Eur. Tel. 8 602 16 269.
Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį
telefoną iPhone 6s, 16GB. Spalva
sidabrinė. Kroviklis, dėkliukai.
Domina keitimas. Kaina 100 Eur.
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Geros būklės mobilųjį telefoną
iPhone 8 Plus 64 GB. Baltas.
Dėžutė, ausinės, belaidis
pakrovejas. Pirktas iš Telia.
Domina keitimas. Kaina 220 Eur.
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują
mobilų jį telefoną iPhone 7, 256
GB. Spalva Rose Gold. Kroviklis,
ausinės, dėkliukas. Domina
keitimas. Kaina 170 Eur.
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Naują, standartinį Huawei p30
pro apsaugos dėkliuką. Patikrintas,
būklė 10/10. Kaina 12 Eur.
Tel. 8 628 26 106.
Rokiškis
NUOMA

• Dirbantis vyras, be žalingų

įpročių, tvarkingas išsinuomotų
kambarį arba namo dalį. Gali būti
su patogumais arba be jų.
Tel. 8 699 14 308. Rokiškis
• Išsinuomočiau 2-jų kambarių
butą. Kaina 50 Eur. Tel. 8 625 74
235. Rokiškis
• 42 m. dirbantis vyras išsinuomos
vieno kambario butą su baldais.
Tel. 8 608 28 256. Rokiškis
• Dirbanti šeima ieško buto arba
namo ilgalaikei nuomai. Sutiktume
ir išperkamaja nuoma nusipirkti.
Kaina 200 Eur. Tel. 8 670 21 793.
Rokiškis
• Ieškau vieno kambario buto

nuomai Rokiškyje arba Obeliuose.
Su baldais ir buitine technika. Gali
būti nuosavas namas. Galiu moketi
nuo 80 iki 100 Eur. Laukiu rimtų
pasiūlymų. Kaina 80 Eur.
Tel. 8 646 51 495. Rokiškis
• Tvarkinga dirbanti šeima ieško
buto ilgalaikei nuomai. Kaina 200
Eur. Tel. 8 608 21 190.
Rokiškis
• Jauna, tvarkinga, atsakinga,
be žalingų įpročių pora su mažu
vaiku skubiai ieško išsinuomoti
2 kambarių butą ar pusę namo
Rokiškyje. Kaina 150 Eur.
Tel. 8 692 65 078. Rokiškis
• Išsinuomosiu žemės ūkio
paskirties žemės sklypus Jūžintų,
Kriaunų, Obelių seniūnijose.
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Išsinuomočiau arba pirkčiau žemę
Kriaunų, Jūžintų seniūnijose.
Tel. 8 629 49 995. Rokiškis
• Vienam asmeniui be žalingų
įpročių išnuomojamas geras 2
kambarių butas mikrorajone.
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti 2 kambarių
butą. Tel. 8 692 17 135.
Rokiškis
TRANSPORTO PRIEMONĖS

Rokiškis
• Ford Galaxy. 2002 m., 1.9 l.,
TDI, 85 kW dalimis. Greičių dėžė
6 pavarų. Galima pirkti visą. TA
pasibaigusi. Kaina 100 Eur.
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Kablius 2000 m., Opel Vectra,
Bmw 5, Opel Astra.
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Lietus ratlankius. Tinka Bmw
E36. Labai geros būklės. Kaina 50
Eur. Tel. 8 676 27 899.
Rokiškis
• Labai geros būklės, VW Touran,
R18, originalų atsarginį ratą. Kaina
40 Eur. Tel. 8 695 68 560.
Rokiškis
• Skardinius ratlankius, su geros
būklės vasarinėmis padangomis.
205/60, R16. Tinka Volkswagen,
Audi, Skoda automobiliams. Kaina
70 Eur. Tel. 8 695 68 560.
Rokiškis
• Turbinas 2002 m., Opel Zefira,
Astra, 2 l., 74 kW. VW Passat B5,
1,9l., 81 kW. Tel. 8 614 87 836.
Rokiškis
• Geros būklės, vasarines Saab
padangas su lietais ratlankiais.
195/65, R15. Tinka ir Opel markės
automobiliams. Kaina 120 Eur.
Tel. 8 642 05 029. Rokiškis
PREKĖS VAIKAMS

• Naują, vasarinę kepurytę

kamuolių gerbėjui. Dydis 86 - 92.
Kaina 4 Eur. Tel. 8 615 16 534.
Rokiškis
• Vežimėlį TUTIS mimi style.
Geros būklės, yra pabraižymų.
Kaina 100 Eur. Tel. 8 684 90 247.
Rokiškis
SODO, DARŽO TECHNIKA

• Traktoriuką-žoliapjovę Honda.
• Audi 80. 1992 m., benzinas, su

TA . Kaina 250 Eur.
Tel. 8 625 79 544. Rokiškis
• Opel Vectra. Gan geros būklės
kėbulas. TA iki naujų metų .
Kaina 400 Eur. Tel. 8 675 63 386.
Rokiškis
• Automobilį Volkswagen Sharan.
1.9 l, 81 kW. Nėra TA. Visą arba
dalimis. Kaina 270 Eur.
Tel. 8 628 47 947. Kupiškis
• Bmx dviratį. Naudotas. Sėdynė
nauja. Vairo rankenos sudilę.
Kaina 270 Eur. Tel. 8 601 78 933.
Rokiškis
• VW Lupo. Su TA iki 2023.06.01.
Kaina 1050 Eur. Tel. 8 607 62 877.
Rokiškis
• Audi A3. 2000 m., 1.6 l, benzinas,
automatinė greičių dėžė, TA iki
2023.05. Rūdžių nėra, automatinė
greičių dėžė veikia be priekaištų.
Kaina 750 Eur. Tel. 8 623 44 192.
Rokiškis
• Volvo 40. 2004 m.,1,8 l, 90 kW,
benzinas, mėlyna, TA iki 2022.02.
R15. SDK yra. Mašina tvarkinga,
dirba abiem kurais. Yra kablys,
el.langai. Mašina Svedasuose,
Anykščių raj. Į SMS neatsakineju.
Kaina 800 Eur. Tel. 8 675 28 068.
Anykščiai
• Priekabą be dokumentų.
Matmenys 1,45x2 m. Kaina 130
Eur. Tel. 8 687 49 303.
Rokiškis
• Savadarbę priekabą. Lengva, talpi
180x165x60 cm. Bortai aliuminiai,
priekis ir galas atidaromi,
paaukštinimo rėmas, tentas, UAZ
lingės, ratai Volgos 195 R14
C. Techniškai tvarkinga. Kaina
galutinė: be dokumentų - 450 Eur.,
su dok. - 750 Eur.
Tel. 8 625 50 918. Rokiškis
TRANSPORTO PRIEMONIŲ
DALYS
• Automobilį Citroen Xantia
Picasso dalimis. Tel. 8 628 47 947.
Kupiškis
• Dalimis 2005 m. Opel Meriva. 1,3
l., CDTI, 55 kW. Spalvos kodas Z
166. Tel. 8 619 11 054.
Rokiškis
• Ratlankius. Tinka Crafter,
Sprinter automobiliams. Kaina 20
Eur. Tel. 8 687 19 631.

2 cilindrai, aušinamas vandeniu .
Kaina 700 Eur. Tel. 8 624 39 429.
Rokiškis
• Geros būklės traktoriukąžoliapjovę Stiga. Kaina 1400 Eur.
Tel. 8 614 27 383. Rokiškis
• Sodo traktoriuko Partner Briks
variklį. Kaina 110 Eur.
Tel. 8 645 01 012. Kupiškis
• Trimerį . Kaina 60 Eur.
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Tvarkingą sodo traktoriuką.
Variklis 12,5 hp, pavarų dėžė
mechaninė, dekos plotis 1 m..
Kaina 1000 Eur. Tel. 8 674 53 910.
Kupiškis
SPORTO IR LAISVALAIKIO
PREKĖS
• Ketler elipsinį treniruoklį
su sunkumo lygiais. Veikia
nepriekaištingai, išvaizda 10/10,
veikimas 10/10, yra galimybė
pristatyti. Kaina derinama. Kaina
80 Eur. Tel. 8 673 35 817.
Rokiškis
• Naudotą, keturvietę aukštą
palapinę. Yra prieangis, šoninis
įėjimas. Pridedamas dvivietis,
pripučiamas čiužinys. Palapinė
mažai naudota. Į SMS neatsakau.
Kaina gali būti derinama. Kaina
120 Eur. Tel. 8 605 03 189.
Rokiškis
STATYBINĖ ĮRANGA

• Šildymo katilą. Viduje plytos,

lengvai išardomos, bei galima
permūryti. Krosnis mažai naudota,
geros būklės. Išsivežti patiems.
Kaina 100 Eur. Tel. 8 647 27 902.
Rokiškis
• Naujas medienos tekinimo
stakles. Kaina 135 Eur.
Tel. 8 625 04 387.
Rokiškis
VAIZDO TECHNIKA

• Priedėlį TvStar. Kaina 15 Eur.
Tel. 8 605 25 460.
Rokiškis

Ieškokite
prekybos
centruose!

Pirmoji mugė Nepriklausomybės aikštėje:
pirkėjų ir pardavėjų netrūko
Nepriklausomybės
aikštėje vyko pirmoji šiemet mugė. Joje – ir rūkytos mėsos gaminiai, ir
saldumynai, ir keramikos, medžio drožiniai, ir
ukrainietiškais,
galiciškais motyvais siuvinėti
drabužiai. Pirkėjų irgi
netrūko: vieni matavosi
papuošalus, kiti rinkosi
indiškus smilkalus, treti –
suvenyrą Tėvo dienai.
Mugės palapinės švytėjo
baltumu iš tolo. Prekiautojų
gretos gausios: čia ir tradiciniai, daugelyje mugių
matyti veidai, ir naujokai.
Prekių pasirinkimas platus:
nuo knygų vaikams, kilimėlių, suvenyrinių lentelių, iki
spalvomis ir raštais pribloškiančių siuvinių, papuoštų
stilizuotais ukrainietiškos
„vyšivankos“ ar galiciškais
siuviniais.
Saldumynių mėgėjų dėmesiui: latviškos „Karvutės“, tradiciniai pyragai ir
duona, ištisos įvairiausio
ilgio virtinės riestainių, su

Nepriklausomas rajono laikraštis

priedais, be jų, glazūra papuoštų. O kaip gi be tradicinių mugės atributų – cukrinių
gaidelių? Šalia – rytietiška
egzotika: įvairių skonių chalva, rachat lukumas, kiti saldumynai.
Tiems, kuriems geriausias
tortas – dešra, irgi yra kur
seilę pavarvinti: siūlomi kaimiški lašiniai, rūkytų dešrų
rinkės. O ir įvairių latviškų
sūrių būtų smagu paskanauti.
Jei ketinate įsigytus skanėstus skubiai ragauti, rasite ir
pjaustymo lentelių, ir servira-

vimo lėkštelių.
O tiems, kuriems mėsiški
valgiai ne prie širdies – ir indiškos filosofijos knygos, ir
veganiškų patiekalų receptai, ir prieskoniai, ir smilkalai.
Žodžiu, mugėje buvo
visko ir daug: kiekvieno širdžiai, skoniui ir kišenei.
Beje, kita mugė Nepriklausomybės aikštėje numatoma birželio 9-10 dienomis.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ
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Camino Lituano: VI 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.
Šeštas etapas. Birjagala - Sidabravas
2021 m. balandžio 23 d.
Bajorų gūžtą palikome
anksti. Visą kelio atkarpą
iki Burbiškio teko kovoti su
gūsingu vėju, kuris kėlė didžiulį chaosą danguje: tai pasirodydavo saulė, tai vėl užsitraukdavo migla, o snaiges
keitė stambūs lietaus lašai ir
taip kelis kartus per valandą.
Drastiškai atšalo, jeigu penkias pirmąsias dienas lepino
saulytė ir bent penkiolikos
laipsnių šiluma, tai šįryt telefonas rodė nulį, o ant žolės
kur nekur bolavo gruodas.
Patikėjom Nagliu Šulija, kuris dar prieš savaitę visai Lietuvai girdint per televizorių
melavo, kad pagaliau ateina
tikrasis pavasaris ir ilgalaikė
šiluma. Na gal ir nemelavo,
tik apsiriko – permainingi
Lietuviški orai eilinį kartą
įrodė, kad negalima pasitikėti
sinoptikais, kurie nors ir turėdami galingus kompiuterius,
bei palydovines nuotraukas,
orus prognozuoja, kaip ir
prieš šimtą metų, burdami iš
kavos tirščių. Reikėjo turėti
galvą ant pečių, reikėjo pasiimti šiltesnių rūbų, būtume taip nesušalę. Gerai, kad
atsisveikinant
šeimininkė,
pamačiusi dantimis kalenančią Audronę, padovanojo jai
liemenę, kad ir penkiais dydžiais per didelę. Ta liemenė,
kaip rokiškėnai sako: mačijo – dantų kalenimas dingo,
kartu su kūno šiluma sugrįžo ir nuotaika. Ir nesvarbu,

kad gūsingas vėjas guldė ant
menčių, bet pasigalynėti su
juo buvo tikras malonumas.
Į Burbiškio dvarą atėjom
iš „kiemo pusės, tokia keistai apkarpytų žilvyčių alėja.
Kažkurio prancūzų dailininko
impresionisto paveiksle teko
matyti tokį kirpimo būdą: jau
„pagyvenusiems“ medžiams
nukertama visą laja, paliekamas metro - pusantro metro
aukščio kotas ir iš ūglių suformuojamas bumbulas. Gaunasi, kaip nužydėjusi pienė
trumpu kotu. Jaučiu, gražu,
kai sulapoja, reiks ateiti čia
už poros savaičių, arba atvažiuoti per tulpių žydėjimą,
jeigu karantinas leis. Pernai
turėjęs vykti grandiozinis, jubiliejinis „Tulpių žydėjimas“,
taip ir neįvyko, dėl visiems
žinomų priežasčių. Jaunatviškas ir mielas Burbiškio dvaro
kolektyvas myli ir gerbia piligrimus, negana to, kad kava
pavaišino iš naujo, ką tik pastatyto kavos automato (taip
taip, dvaras jau turi kavos automatą), bet ir pakvietė užeiti į
vidų apšilti. Leido pasinaudoti
internetu, pasivaikščioti po
dvaro rūmus, užlipti į bokštą,
bet gal čia ne spaudai?
Toliau Rokoniai. Baisiai knietėjo išvysti bažnyčią, kurią
vietinis, stambus ūkininkas
Kazimieras savo kieme pasistatė. Nu jo, Rokoniuose
„kiečiau“ nei Rokišky, kur,
būdavo, vietos grafai Tyzen-

hauzai, vėliau Pšesdeckiai iš
Rokiškio dvaro važiuodami
bažnyčion, į karietą sėsdavo
tik tada, kai zakristijonas žvakes ant altoriaus jau degdavo.
Dvaro ir bažnyčios ašis lygiai
aštuoni šimtai metrų, tai liokajus, būdavo, įsitaiso ant rūmų
balkono ir akylu žvilgsniu stebi, (gal ir su žiūronais, kas ten
žino?) kas vyksta bažnyčioj, o
bažnyčios paradinės durys iki
galo atlapotos, viskas, kaip ant
delno. Kai tik pamato zakristijoną su švediškais degtukais,
žvakes degiojantį, tuoj ragina
ponus važiuoti „ant mišių“.
Kaip sakiau Rokoniuose dar
„kiečiau“ – ten vietinio pono
rūmus ir bažnyčią teskiria, kokie du šimtai metrų, tai jis „ant
mišių“ suspėja su pirmaisiais
„pazvanais“. Po mišių, čia galima tiesiai į pirtelę, kuri stovi
ant prudelio krašto, katras tiesiai ant šventoriaus išraustas.
Tikra atgaiva sielai ir kūnui.
Turi ūkininkas Kazimieras ne
tik savo didžiulę, šimto vietų
bažnyčią, bet šalia namų turi
ir aerodromą, kur sėda laineriai net iš pačio Vilniaus. Prieš

Teismo darbuotojų dovanos
Rokiškio ir Pasvalio vaikams
Panevėžio
apylinkės
teisme vyko gerumo ir
labdaros akcija „Su knyga
pas vaikus“, kuri simboliškai buvo pradėta gegužės 7 – Spaudos atgavimo,
kalbos ir knygos dieną ir
tęsėsi iki birželio 1 dieną
minimos Vaikų gynimo
dienos.
Panevėžio, Rokiškio, Pasvalio, Biržų ir Kupiškio rūmų
darbuotojai atnešė knygučių,
žaidimų, aukojo pinigų, už
kuriuos dar buvo nupirkta
įvairių vaikiškų enciklopedijų, žinynų, lavinamųjų žaidimų.
Visos dovanos buvo perduotos organizacijos „Gelbėkit vaikus“ Pasvalio vaikų
dienos centrui ir dviem Rokiškio vaikų dienos centrams.
„Tokios labdaros akcijos
pakylėja, sušildo širdis tiems,
kurie davė, ir tiems, kurie
priėmė dovanas. Teismo dar-

gerą desietką metų, čia buvo
atskridęs, o gal ir atvažiavęs
prezidentas Valdas su žmona
Alma. Myli ponas Kazimieras ir piligrimus, didelis ir
nuoširdus AČIŪ jam už tai!!!
Netoli posūkio link Sidabravo
stovi piligrimų stotelė, kurios
vos nepraėjom, ačiū, išlindo
kažkokia moteriškė iš gretimo namuko ir pasitikslinusi
ar mes piligrimai primygtinai
pareikalavo grįžti. O ten, Dievas mato, karališkos vaišės
ant stalo guli: du kepalai duonos, paltis lašinių, trilitriakas
marinuotų agurkų, du kilogramai kavos (vienas Jacobs, kitas Merrild, gali rinktis, pagal
skonį), sausainių ir saldainių
po didžiausią maišą, 20L vandens bakas ir arbatinis vandeniui užsikaisti. Pilnas servisas,
o ant sienos matomoje vietoje pačio Kazimiero telefono
numeris parašytas, jeigu prireiktų kokios pagalbos. Gal
tik reklamos pasigedau ant
pačios stotelės ir viduj, nes
jeigu neskaitęs Camino Lituano tos dienos aprašymo būni,
kaip nutiko mums, tai praeiti

vienas juokas. Eidami pro šalį
tik nusistebėjom, kam skirtas
toks dailus namelis? Va taip
va, daugiau tokių dūšios žmonių rastųsi kely...
Sidabravą priėjom jau pavakary, dideliais žingsniais,
smarkiam vėjui, kaip slibinui
devyngalviui alsuojant tiesiai
į nugarą. Mums labai pasisekė, kad vieno garbaus rokiškėno pusbrolis gyvena Sidabrave, o tas pusbrolis Alvydas
dirba bendrovėje, o ta bendrovė turi svečių namuką 3km
nuo miestelio ir kaip tyčia,
šiuo metu neturi kitų svečių,

tik mus. Mes pasinaudojom
proga pasisvečiuoti bendrovės
svečių namuose, nes pramogų centras „Gyvas Sidabras“,
kurie ankščiau priimdavo, dabar jokių svečių dar nelaukia.
Prisišildėm namelį, kaip pirtį,
net kaulai sušilo, o už lango dangus su žeme maišėsi:
snigo, pustė, vėjas iki žemės
medžius lenkė. Kaip gera, kai
tinkamu laiku atsirandi tinkamoj vietoj...
Šeštas etapas: Birjagalos
dvaras – Burbiškis – Rokoniai - Sidabravas. Jau eiliniai
30 km.

Rokiškio rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą
Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Kriaunų seniūnijos
seniūno (koeficientas – 8,19, karjeros valstybės tarnautojas) pareigoms užimti.
Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savivaldybės interneto
svetainėje adresu http://www.rokiskis.lt.
Užs.1357

Teismo darbuotojai Rokiškio vaikų dienos centre.
Panevėžio apylinkės teismo archyvo nuotr.

buotojai mielai prisidėjo prie
gerumo akcijos ir mes galėjome pradžiuginti apie 100-ą
centrus lankančių vaikų. Tikimės, kad dovanėlės prisidės prie kokybiškesnio laisvalaikio leidimo, kūrybinių
užsiėmimų skatinimo ir žinių
lavinimo“, - sakė teismo pirmininkė Virginija Breskienė.
Pasvalio dienos centro vadovė Gražina Sakalauskienė
dėkojo už dovanas ir džiaugėsi netikėta draugyste. Rokiškio centrų vadovė Anfisa
Silivanova atminimui įteikė

vaikų pagamintų veltinių kiškučių ir iš molio žiestų gėlyčių puokštę.
Panevėžio apylinkės teismas – socialiai atsakinga
įstaiga. Kasmet teisme organizuojamos labdaros akcijos,
kuriomis remiamos vargingai gyvenančios šeimos, socialiai remtini, tačiau labai
gerai besimokantys moksleiviai, įvairios labdaros organizacijos, o šiemet – vaikų
dienos centrai.
Panevėžio apylinkės
teismo informacija

Rokiškio rajono savivaldybės administracija skelbia atranką
į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir
ūkio skyriaus pakaitinio vyriausiojo specialisto (nuolatinio darbuotojo vaiko priežiūros atostogų laikotarpiui, koeficientas –
7,40, pakaitinis karjeros valstybės tarnautojas) pareigoms užimti.
Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savivaldybės interneto
svetainėje adresu http://www.rokiskis.lt.
DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Naujus dirbtinius baltus

žiedlapius. Tinka įvairioms
progoms: vestuvėms, krikštynoms,
jubiliejiams ir taip įvairioms
dekoracijoms. Kaina 3 Eur.
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Vestuvinę puošnią pagalvėlę
žiedams. Kaina 5 Eur.
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Batelius, 38 dydis. Kaina 9 Eur.
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
GARSO TECHNIKA

• CD grotuvą Kenwood. Kaina 10

Nepriklausomas rajono laikraštis

Eur. Tel. 8 676 27 899.
Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą
Pioneer. USB. AUX. WMA. MP3.
AAC. Mosfet 50W x4. Kaina 35
Eur. Tel. 8 602 16 269.
Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą AEG
CS MP 530 IR. USB, MP3. Kaina
20 Eur. Tel. 8 602 16 269.
Rokiškis
• CD grotuvą Panasonic CQC7303N. Kaina 20 Eur.
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
GYVULIAI, GYVŪNAI

• 12-15 mėn. grynaveislės

Užs. 1359

Limuzinų veislės telyčias. Su
kilmės dokumentais. Kaina
sutartinė. Tel. 8 620 15 919.
Rokiškis
• Atiduodu 2 žuveles - papūgas.
Tel. 8 673 01 001. Rokiškis
• Paršelius. Kaina 10 Eur.
Tel. 8 614 35 063. Pasvalys
IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo, galiu pjauti žolę

su trimeriu. Tel. 8 692 62 959.
Rokiškis
• Ieškau darbo. Turiu vairuotojo
pažymėjimą. Tel. 8 695 28 930.
Rokiškis
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Laisvės g.13

• 16-17 m. merginos ieško darbo

vasarai. Galime suteikti pagalbą
senjorams, taip pat prižiūrėti mažus
vaikus, tvarkyti aplinką, atlikti
buities darbus. Tel. 8 622 16 169.
Rokiškis
SIŪLO DARBĄ

• Ramundas GM,UAB

reikalingas (-a) medienos staklių
operatorius(-ė). Darbo vieta Dirbtuvių g. 13, Obeliai, Rokiškio
r. Iš Rokiškio darbuotojai vežami
įmonės transportu. Darbas
pamaininins. 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 rušiuotoja(s). Darbo
vieta - Dirbtuvių g. 13, Obeliai,
Rokiškio r. Iš Rokiškio darbuotojai
vežami įmonės transportu. Darbas
pamaininis. Tel. Nr. 861003980.

Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Ieskomas darbuotojas dirbti
autoservise, privalumas mokėti
atlikti suvirinimo darbus.
Tel. 8 601 27 837. Rokiškis
• Reikalingas žmogus sumūryti
ūkinį pastatą. Tel. 8 615 98 165.
Rokiškis
• Reikalinga paruošti miško
įveisimo projektą 3,5 ha plote,
atlikti sodinimo ir priežiūros darbus
pasinaudojant ES parama. Obelių
sen. Tel. 8 677 79 571.
Rokiškis
• Skubiai reikalingi maisto
gamybos darbuotojai darbui
Norvegijoje, Levanger mieste.
Reikalinga panašaus darbo patirtis.
Atlyginimas – 193,55 NOK/
val bruto. Pirmenybė teikiama
turintiems D ar ID numeri ir
galintys vykti. Tel. 8 629 97 089.
Rokiškis
• Ieškome medienos pjovimo
staklių operatoriaus (-ės)
darbui Aukštakalniuose. Darbo
užmokestis: 460-700 Eur/mėn.
į rankas. Darbas pamaininis. Iš
Rokiškio vežame į darbą.
Tel. 8 626 31 878. Rokiškis
• Reikalinga komanda šalikėlių
dėjimui, darbas 5 mėnesiams. Alga
plius priedai. Išsamesnė informacija
susitikus. Kaina 1200 Eur.
Tel. 8 646 04 035. Rokiškis
• Reikalingas mūrininkas. Alga,
plius priedai. Kaina 800 Eur.
Tel. 8 646 04 035. Rokiškis
• Skubiai reikalingi du C
kategorijos vairuotojai darbui
Vilniuje. Tel. 8 655 17 365.
Rokiškis
• Reikalinga siuvėja audinių
siuvimui. Tel. 8 657 75 999.
Rokiškis
• Ieškomas operatorius darbui
ekskavatoriniu krautuvu (račioku).
Išsamesnė informacija telefonu.
Tel. 8 650 23 641. Rokiškis
• Skubiai reikalingi du krovėjai
Olandijoje, Waddinxveen mieste.
Reikalingi anglų k. pagrindai.
Atlyginimas – 10,83 Eur/val
(bruto), priklausomai nuo amžiaus
grupės. Atlyginimas mokamas
kas savaitę. Pirmenybė teikiama
esantiems Olandijoje.
Tel. 8 637 08 855. Rokiškis
• Reikalingi trys darbuotojai
užsakymams surinkti
Olandijoje (maisto produktai),
Roelofarendsveen mieste (vyriškos
pozicijos). Reikalingi anglų k.
pagrindai, nebijoti dirbti šaldytuve.
Atlyginimas - 10,93 Eur/val (bruto)
+ 0,20 Eur/val (bruto) priedas už
darbą. Tel. 8 637 08 855.

2021 m. gegužės 28 d. Rokiškio r., Kamajų sen., Nevierių k. buvo ženklinamos R.V. (kad.
Nr.7377/0005:150) žemės sklypo ribos. Gretimo besiribojančio sklypo (kad.Nr.7377/0005:157) mirusio
savininko J.Z. turto paveldėtojus kviečiama susipažinti su parengtu žemės sklypo planu adresu:
Narcizų g. 4, Rokiškis,
Tomo Jankausko individuali veikla,
tel. (8-674) 22216; geopaslauga@gmail.com
Rokiškis
• Įmonė siūlo darbą statybos darbų
vadovams, statybos meistrams.
Tel. 8 682 19 984. Rokiškis
• Turizmo sodyba prie Dviragio
ežero (Kamajų seniūnija) ieško
žmogaus, mokančio skaniai gaminti
ir gražiai pateikti maistą.
Tel. 8 698 20 414. Rokiškis
• Reikalingi grybų, uogų, obuolių
supirkėjai. Tel. 8 620 32 366.
Rokiškis
• Kavinė Rokiškio miesto centre
ieško padavėjos (-o) - barmenės
(-o). Tel. 8 699 58 377.
Rokiškis

Informacija tėveliams
ir pedagogams

Vaikų įvertinimas priešmokykliniam ir mokykliniam ugdymui ( jei tėveliai pageidauja 1 metais
ankščiau leisti vaiką į ugdymo įstaigą) vaiko brandumo mokyklai įvertinimo metodika (VBMĮ-2 LT) Rokiškio pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vyks
iki 2021 rugsėjo 1 d.
Turinčius ugdymo įstaigos rekomendacijas arba
tėvelių pageidavimu, prašome skambinti ir registruotis tel. +3706 11 55175, (8-458) 51234 arba el.
p. info@rokiskioppt.lt.. Testo rezultatų pagalba galite sužinoti savo vaikų stipriąsias ir silpnąsias puses,
kryptingai suteikdami vaikui reikiamą pagalbą.
Rokiškio pedagoginė psichologinė tarnyba

PASLAUGOS

plytelių klijavimas ir kiti darbai.
Tel. 8 626 99 150. Rokiškis
• Pjaunu žolę trimeriu. Aro kaina
3,5 Eur. Tel. 8 686 22 897.
Rokiškis
PERKA

• Atliekame apdailos darbus:

fasadų šiltinimas, gipskartonio
montavimas, glaistymas, dažymas,

Nepriklausomas rajono laikraštis

• Perku telyčaitę veislei iki 2 mėn.
Tel. 8 628 23 751. Rokiškis
• Perku įvairias plokštes,

mikroschemas, tranzistorius,

PENKTADIENIS 06.11

KETVIRTADIENIS 06.10

TREČIADIENIS 06.09

2021-06-08

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 Nacionalinė
ekspedicija
13:00 Širdyje lietuvis
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:20 Kaip atsiranda
daiktai
16:45 Kalnų daktaras
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro
19:30 1000 pasaulio
stebuklų
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Dviračio žinios
22:00 Jaunasis popiežius

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 Vakaras su Edita
13:00 1000 pasaulio
stebuklų
14:00 Žinios
14:20 Laba diena,
Lietuva
16:20 Kaip atsiranda
daiktai
16:45 Kalnų daktaras
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gimę tą pačią dieną
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Dviračio 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 Stilius
13:00 Gimę tą pačią dieną
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:20 Kaip atsiranda
daiktai
16:45 Kalnų daktaras
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Vartotojų kontrolė
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Auksinis protas
23:05 Warcraft. Pradžia
01:05 Negalvok dukart
02:35 Klausimėlis
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22:50 Vizionieriai. Žilvinas
Landzbergas
23:00 Skyrybų vadovas draugėms
23:45 Įstatymas ir tvarka
00:30 Langas į valdžią
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 1000 pasaulio stebuklų
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Širdyje lietuvis
04:55 Kaip atsiranda daiktai
05:15 Ponių rojus

05:45 Atsargiai! Merginos
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

22:00 Jaunasis popiežius
23:00 Skyrybų vadovas draugėms
23:45 Įstatymas ir tvarka
00:30 Pasivaikščiojimai
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Gimę tą pačią dieną
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Vakaras su Edita
04:55 Kaip atsiranda daiktai
05:15 Ponių rojus

05:45 Atsargiai! Merginos
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

03:00 Panorama
03:30 Euromaxx
04:00 Vartotojų kontrolė
04:55 Kaip atsiranda daiktai
05:15 Ponių rojus

05:45 Atsargiai! Merginos
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
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios

12:20 Kenoloto
12:22 Rojus
12:55 Tik tu – mano meilė
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Jeloustounas
20:30 Prakeikti III
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Tamsos baikeris. Keršto
demonas
22:25 Vikinglotto
22:30 Tamsos baikeris. Keršto
demonas
23:15 Jėga ir Kenoloto
23:18 Tamsos baikeris. Keršto
demonas
23:55 Naktinė pamaina
00:55 Atostogos rifuose
01:45 Makgaiveris
02:35 Iš Los Andželo į Vegasą
03:25 Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai
03:55 Naktinė pamaina

04:45 Atostogos rifuose
05:45 Atsargiai! Merginos

12:22 Rojus
12:55 Tik tu – mano meilė
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Jeloustounas
20:30 Prakeikti III
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Tekančios saulės namai
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Tekančios saulės namai
23:55 Naktinė pamaina
00:55 Atostogos rifuose
01:45 Makgaiveris
02:35 Iš Los Andželo į Vegasą
03:30 Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai
03:55 Naktinė pamaina
04:45 Atostogos rifuose
05:45 Atsargiai! Merginos

08:00 Volkeris, Teksaso
reindžeris
10:00 Kalnietis
11:00 Širdele mano
12:10 Būrėja
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Uždraustas vaisius
15:30 Mano namai - mano likimas
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 Stebuklas
20:30 Turtuolė varguolė
21:30 Žinios
22:30 Užpuolikai
00:40 Strėlė
01:35 Žaibiškas kerštas
03:15 Volkeris, Teksaso
reindžeris
04:50 Alchemija
05:20 RETROSPEKTYVA

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 Stebuklas
20:30 Turtuolė varguolė
21:30 Žinios
22:30 Žaibiškas kerštas
00:30 Strėlė
01:25 Džonas Vikas 2
03:20 Volkeris, Teksaso reindžeris
04:55 Kalnietis

06:20 CSI. Majamis

06:30 Svaragini. Amžina
draugystė

06:20 CSI. Majamis
07:20 Mano virtuvė
geriausia
08:35 Šuo
09:40 Pėdsakas

19:30 Rio 2
21:25 Solo. Žvaigždžių karų
istorija
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Solo. Žvaigždžių karų
istorija
00:20 Dingusi šeima
02:00 Pasmerkti. Pajūrio džiazas
03:55 Tamsos baikeris. Keršto
demonas
05:30 Iš Los Andželo į Vegasą

19:30 Stebuklas
20:30 Laisvas smūgis. Futbolo šou
21:25 UEFA EURO 2020 atidarymo
ceremonija
21:50 UEFA EURO 2020 futbolo
čempionatas. Turkija - Italija.
Tiesioginė transliacija
00:10 Laisvas smūgis.
Futbolo šou
00:20 Pasaulinis karas Z
02:35 Užpuolikai

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

06:20 CSI. Majamis
07:20 Mano virtuvė geriausia
08:35 Šuo
09:40 Pėdsakas
10:35 Iškvietimas
11:35 Mentalistas
12:35 CSI. Majamis
13:35 Mano virtuvė geriausia
14:55 Šuo
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas

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 Infiltruotas
23:30 Skvoteriai
01:40 Velniški Stivo Ostino
išbandymai

05.30 Nauja diena
06.30 Mūsų gyvūnai
07.00 „Netikėtas teisingumas“
08.00 „Paslaptys“
09.00 „Pėdsakas“
10.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“

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 Prisiminti pavojinga
23:20 Infiltruotas
01:45 Velniški Stivo Ostino
išbandymai

05.30 Nauja diena
06.30 Deutsche Welle pristato:
Keliautojo dienoraštis
07.00 „Netikėtas teisingumas“
08.00 „Paslaptys“
09.00 „Pėdsakas“
10.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“
11.00 „Daktarė Kovalčiuk“
12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių

18:30 Betsafe–LKL čempionatas.
Tiesioginė transliacija
21:00 Amerikietiškos imtynės
23:00 Terminatorius
01:10 Prisiminti pavojinga
03:10 Velniški Stivo Ostino
išbandymai

05.30 Nauja diena
06.30 Deutsche Welle pristato:
Greitis
07.00 „Netikėtas teisingumas“
08.00 „Paslaptys“
09.00 „Pėdsakas“
10.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“
11.00 „Daktarė Kovalčiuk“
12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių
12.30 Renkuosi studijuoti
13.00 Nauja diena
14.00 „Teisingumo agentai“
15.00 „Reali mistika“
16.00 Reporteris

• Uljanavos kaime du sodus. Vieną

• Gyvenamąjį namą Juodupėje.

kondensatorius, reles, magnetinius
paleidėjus, skaičiavimo-matavimo,
telekomunikacijų techniką,
kompiuterius, jungtis, kontaktus,
oscilografus, dažnometrius,
savirasčius, racijas ir kt. Pasiimu iš
namų. Tel. 8 606 84 377.
Rokiškis
NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 1 kambario butą Vilties g.

Plastikiniai langai, šarvo durys,
balkonas, 4 aukštas.
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis

Sklypo plotas 7,16 arų. Kaina
20000 Eur. Tel. 8 684 61 094.
Rokiškis
• 44,93 kv. m butą Miliūnų k.,
Rokiškio r. daugiabutyje, 2 aukšte.
Butas apšiltintas, įrengta nuotekų
sistema, įvestas vandentiekis,
butas šildomas kietuoju kuru. Yra
garažas, malkinė. Kaina 5000 Eur.
Tel. 8 623 31 950. Rokiškis

šalia kito (0,0820 ha ir 0,0700 ha).
Yra trifazė elektros instaliacija,
šulinys, sodo namelio pamatai. Už
abu 6000 Eur. Kaina derinama.
Tel. 8 620 48 878. Rokiškis
• Nedidelę pusę namo Rokiškyje,
strategiškai patogioje vietoje.
Įvestas vandentiekis. Yra pora arų
žemės. Tel. 8 623 01 338.
Rokiškis
• 2 kambarių butą (bendrabučio
tipo) Taikos g. 19. 3 aukštas.
Langai plastikiniai, atlikta
renovacija, butas šviesus, padarytas
remontas, pakeista elektros
instaliacija. Be baldų. Kaina 23000
Eur. Tel. 8 674 23 855.
Rokiškis
• Sodybą su žeme netoli kelio
Obeliai-Zarasai (7 km nuo Obelių).
Yra 2 tvenkiniai. Išsamesnė
informacija telefonu.
Tel. 8 613 23 762. Rokiškis
• Sodą be namelio SB
Koperatininkas. Kaina 1500 Eur.
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11.00 „Daktarė Kovalčiuk“
12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių
12.30 Renkuosi studijuoti
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 „Daktarė Kovalčiuk“
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 „Netikėtas teisingumas“
00.30 „Teisingumo agentai“
01.30 „Daktarė Kovalčiuk“
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“
03.10 „Netikėtas teisingumas“
03.55 Alfa taškas
04.15 Mažos Mūsų Pergalės
04.25 Mūsų gyvūnai
04.50 „Reali mistika“

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 „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 „Daktarė Kovalčiuk“
22.30 Reporteris
22.55 Rubrika "Europa - tai aš"
23.00 Alfa taškas
23.30 „Netikėtas teisingumas“
00.30 „Teisingumo agentai“
01.30 „Daktarė Kovalčiuk“
02.20 „Vieno nusikaltimo
istorija“
03.10 „Netikėtas teisingumas“
03.55 Alfa taškas
04.15 Mažos Mūsų Pergalės
04.25 Kaimo akademija
04.50 „Reali mistika“

16.30 Vyrų šešėlyje. JADVYGA
DOBROVOLSKAITĖ - TIKNIENĖ
17.00 „Netikėtas teisingumas“
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“
19.30 Nauja diena
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“
22.30 Reporteris
23.00 Bušido ringas. Tarptautinis
turnyras „BUSHIDO KOK 2021"
23.30 „Netikėtas teisingumas“
00.30 „Teisingumo agentai“
01.30 „Daktarė Kovalčiuk“
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“
03.10 „Netikėtas teisingumas“
03.55 Bušido ringas. Tarptautinis
turnyras „BUSHIDO KOK 2021"
04.15 Vantos lapas
04.40 Kaimo akademija
05.00 Vyrų šešėlyje. JADVYGA
DOBROVOLSKAITĖ - TIKNIENĖ
05.20 „Reali mistika“
06.00 „Paslaptys“
Tel. 8 656 03 033. Rokiškis
• Namą Ramybės g., Rokiškyje.
186 kv. m, antrame aukšte įrengtas
atskiras butas. Po namu rūsys.
Šildymas oras-vanduo. Dalyje
namo grindinis šildymas. Erdvus,
prižiūrėtas 20 a sklypas. Elektriniai
kiemo, garažo vartai, baseinas,
voljeras. Kaina 122000 Eur.
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• 2 kambarių butą.
Tel. 8 686 21 088. Rokiškis
• 3 kambarių butą Taikos g. 13
arba keičiu i mažesnį su priemoka.
4 aukštas, 54,41 kv. m. Namas
renovuotas, voniai ir tualetui reiktų
remonto. Butas ne kampinis, šiltas,
patogi vieta, prie pat mokykla,
darželis, mažoji parduotuvė. Kaina
derinama. Kaina 38000 Eur.
Tel. 8 620 41 448. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą Kamajuose,
Rokiškio r. Namas mūrinis, vieno
aukšto su mansarda. Kaina 15000
Eur. Tel. 8 667 51 686.
Rokiškis
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• Mūrinį namą su mansarda,

Ragelių kaime, Rokiškio rajone.
Kaina 14000 Eur.
Tel. 8 675 77 510. Rokiškis
• Juodupės sen., Sodelių kaime
32 a.ž namų valdos (vienbučių
ir dvibučių gyvenamųjų pastatų
teritorijų) paskirties žemės sklypą
su jame esančiu nauju garažu. Yra
leidimas statyboms, suprojektuotas
namas. Kaina 14000 Eur.
Tel. 8 679 30 668. Rokiškis
• Mūrinį namą su mansarda
Antanašės k., Rokiškio rajone.
Kaina 20000 Eur.
Tel. 8 678 78 273. Rokiškis
• 6.83 ha žemės ūkio paskirties
sklypą esantį Kalučiškių k., Jūžintų
sen.. Kaina 20000 Eur.

Tel. 8 603 16 492. Rokiškis
• Rokiškyje, Respublikos gatvėje
namo dalį su 4 a žemės sklypu.
Kaina 19000 Eur.
Tel. 8 677 13 564. Rokiškis
• Mūrinį namą su mansarda
Obeliuose, Rokiškio rajone. Namas
statytas 1978 m. Bendrasis namo
plotas 168.53 kv. m. Pirmajame
namo aukšte yra 2 kambariai,
virtuvė ir tualeto kambarys. Kaina
30000 Eur. Tel. 8 675 75 369.
Rokiškis
• Rokiškyje, Statybos gatvėje namo
dalį . Priklauso 1/2 dalis mūrinio
gyvenamojo namo, ūkinis pastatas,
du garažai ir šiltnamis, 3 a žemės.
Parduodama namo dalis i antrajame
namo aukšte, yra atskiras įėjimas.

Kaina 32500 Eur.
Tel. 8 608 39 567. Rokiškis
• Rokiškyje, Aušros gatvėje,
namo dalį. Priklauso 1/2 dalis
gyvenamojo namo, 1/2 ūkinio
pastato, garažas, šiltnamis ir 3,4 a
žemės sklypas. Parduodama namo
antrajame namo aukšte, yra atskiras
įėjimas. Kaina 28500 Eur.
Tel. 8 679 76 044. Rokiškis
• Gyvenamą namą A. Strazdelio
g., Rokiškyje. Namas yra vieno
aukšto su mansarda, statytas 1924
m. Mansarda neįrengta. Bendrasis
namo plotas 77,10 kv. m. Paskirtis
– gyvenamoji (vieno buto pastatai).
Kaina 32500 Eur.
Tel. 8 678 75 239. Rokiškis
• Puikioje strateginėje, Rokiškio

vietoje, P. Širvio g., 3 kambarių
butą. Patogi namo vieta – šalia
prekybos centrai, Medica klinika,
vaikų darželiai, mokyklos, autobusų
stotis, baseinas. Kaina 41000 Eur.
Tel. 8 646 36 702. Rokiškis
• Alsuojančia ramybe kaimo
sodybą netoli Keležerio ežero,
Keležerių k., Rokiškio r. Sodybai
priklauso tvirtas, rąstinis,
gyvenamosios (vieno buto pastatų)
paskirties namas, lauko virtuvėlė,

daržinė. Kaina 30000 Eur.
Tel. 8 608 39 583. Rokiškis
• 9 a sodo sklypą patogioje vietoje.
Kraštinis, šalia miško, pakeltas
juodžemiu, Rokiškio ribose, yra
galimybė naudotis laistymui
vandeniu, atlikti geodeziniai
matavimai. Kaina nuo 2300 Eur ir
galimos derybos. Tel. 8 605 26 260.
Rokiškis
• 3 kambarių butą Panevėžio g.,
Rokiškyje. 64 kv. m, ketvirtas
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aukštas, plastikiniai langai,
įstiklintas balkonas, nauji
radiatoriai, erdvi 9,4 kv. m virtuvė.
Šviesi, tvarkinga laiptinė. Prie
namo vaikų žaidimų aikštelė. Kaina
38500 Eur. Tel. 8 600 98 909.
Rokiškis
• Namą. 3 kambariai ir virtuvė.
64,15 kv. m. Ūkinis pastatas,
šulinys. Viename kambaryje reikėtų
keisti grindis. Medinis namas,
apmūrytas. Yra patalpa vonios
kambariui įrengti, nesumažinant
patalpų. Erdvus 20 a sklypas. Kaina
10000 Eur. Tel. 8 600 98 909.
Rokiškis
• Butą Žiobiškyje (dviejų butų
name). Pirmasis aukštas, 60 kv.
m. Patogumai. Šildomas iš rūsio.
Didelis mūrinis ūkinis pastatas.
Vanduo – miestelio vandentiekio.
Atskira 24 a namų valda. Šalia
Žiobiškio tvenkinys su poilsio
zona. Kitas butas 2 a. gyvenamas
nuolat. Tel. 8 623 00 082.
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
• Žemės sklypą Juodupėje. 0,78 ha,
kad. nr. 7363/0006:0220, našumo
balas 37. Kaina sutartinė.
Tel. 8 614 76 408. Rokiškis
• Sodą Uljanavos k., Paparčių g., 6
a., yra namelis, elektra, tvenkinys,
sklypas kraštinis. Kaina 9000 Eur.
Tel. 8 602 46 342. Rokiškis
• 3 kambarių butą Juodupėje. 58 kv.
m, antras aukštas, mūrinis namas.
Butui priklauso rūsys. Reikia
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Birželio 8-oji,
antradienis,
24 savaitė

Tinginukų pomidorų sriuba

Iki Naujųjų liko 206 dienos
Pasaulinė vandenynų diena
Saulė teka 4.45 val.,
leidžiasi 21.51 val.
Dienos ilgumas 17.06 val.
Mėnulis – delčia.

Savo vardadienius
šiandien švenčia:

Eigina, Eiginas, Eiginė, Eigintas,
Eigintė, Medardas, Medas,
Merūnas, Vilhelmas.
Rytoj: Daina, Felicija, Felicijus,
Ginta, Gintas, Gintautas, Gintautė,
Gintė, Prima, Primas, Vitalijas.
Poryt: Diana, Galindas, Galindė,
Gaudrimė, Litgarda, Liutgardas,
Margarita, Nikandras, Nikas,
Pelagas, Pelagija, Vingailas,
Vingailė, Vinmantas, Vinmantė,
Vintara, Vintaras.

• pagal skonįdruskos, žiupsnelis pipirų
Gaminimas:
Pomidorus nulupkite, perpjaukite pusiau ir išpjaukite kietus kotelius. Svogūną
nulupkite, perpjaukite į keturias dalis. Česnako skilteles nulupkite ir perpjaukite
į 2-3 dalis. Obuolį perpjaukite pusiau, išpjaukite sėklalizdį. Visus ingredientus
vienu sluoksniu paskleiskite kepimo skardoje. Apšlakstykite trupučiu alyvuogių
aliejaus. Kepkite iki 210 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 35 minutes. Iškepusias
daržoves sudėkite į elektrinio trintuvo indą drauge su baziliko lapeliais ir paprikos
milteliais. Sutrinkite iki vientisos konsistencijos. Jeigu norisi skystesnės sriubos,
papildomai įpilkite šiek tiek sultinio arba vandens. Pagal skonį pagardinkite druska bei pipirais.Patiekdami galite pašlakstyti alyvuogių aliejumi, pagardinti šviežiai grūstais pipirais ir baziliko lapeliais. Prie šios pomidorų sriubos tinka patiekti
skrudintos duonos

Dienos citata
„Vaikai prideda mums
gyvenimo rūpesčių,
bet jų dėka mirtis mums
neatrodo tokia baisi"
(F. Bekonas)

Orų prognozė birželio 8-10 d.
Diena
Birželio 8 d.

Šiandien pasaulio
istorijoje

632 m. mirė Islamo kūrėjas
pranašas Mahometas.
1376 m. mirė Velso princas
Eduardas, dar žinomas kaip Juodasis princas. Per Šimtametį karą
jis pagarsėjo kaip talentingas
karo vadas.
1869 m. Ivas V. Makgafis iš
Čikagos užpatentavo "šluojančią
mašiną" - pirmą dabartinių dulkių siurblių prototipą.
1953 m. JAV Aukščiausiasis
teismas nusprendė, kad Kolumbijos apygardos restoranai negali
atsisakyti aptarnauti juodaodžių
klientų.
1965 m. JAV pajėgoms duotas įgaliojimas Pietų Vietname
vykdyti puolamojo pobūdžio
operacijas.
1969 m. JAV prezidentas Ričardas Niksonas paskelbė, kad iš
Pietų Vietnamo išves 25 000 JAV
kareivių.

remonto. Skolų nėra. Galimybe
pirkti išsimokėtinai per 3-4 mėn.
Kaina 6000 Eur. Tel. 8 600 98 909.
Rokiškis
KITA

Šiandien Lietuvos
istorijoje

1926 m. Kaune, bandydamas
lėktuvą „Dobi III“, žuvo 26 metų
lakūnas Jurgis Dobkevičius.
1946 m. transliacijas atnaujino Vatikano radijo lietuviškų
laidų skyrius, iki 1951 metų buvęs vienintelis lietuviškas radijas
užsienyje.

Post scriptum
Ir geriausia šluota bėdų
iš namų neiššluos.

Ingredientai:
• kilogramas
pomidorų
• svogūnas
• nedidelis obuolys arba pusė
didesnio
• 2 skiltelės česnako
• pagal skonį sultinio (arba
vandens)
• saujelė baziliko
(šviežio,
arba šaukštelis džiovinto baziliko ar čiobrelių)
• šiek tiek alyvuogių aliejaus
• pusė šaukštelio rūkytos paprikos miltelių (nebūtina)
• pusė šaukštelio aitriosios paprikos miltelių (nebūtina)

• Bauroc ECOTERM+375

blokelius. Kiekis - 4 paletės.
Tel. 8 682 22 606. Rokiškis
• Labai geros būklės, vos kelis
kartus naudotą siuvimo mašiną.
Kaina 60 Eur. Tel. 8 603 60 522.
Rokiškis
• 6 m ir 3 m ąžuolo rąstus. Storis
52 cm. Tel. 8 607 56 198.
Rokiškis
• Būdą šuniui, vidutinio dydžio,
nenaudota. Kaina 20 Eur.
Tel. 8 620 25 947. Rokiškis
• Juodo marmuro antkapį 1x0,5 m,
Sienelės 8x5 cm. Juodo marmuro
juostas 12 cm pločio ir 3 cm storio,

4,5 m ilgio, 5 vnt. Obeliai.
Tel. 8 677 79 571. Rokiškis
• Sauskelnes Tena. 7 lašų. Kaina 5
Eur. Tel. 8 643 05 417.
Rokiškis
• Gražius paveikslus.
Tel. 8 647 47 150. Rokiškis
• Šių metų derliaus kokybiškus
šienainio ritinius. Pakrauname.
Kaina sutartinė. Tel. 8 620 15 919.
Rokiškis
• Automobilinį kompresorių. Kaina
20 Eur. Tel. 8 602 16 269.
Rokiškis
• Kokybiškus 2021 m. šienainio
ritinius. Yra sėtinių ir natūralių
pievų. Pakrauname.
Tel. 8 615 29 342. Rokiškis
• Trifazį diskinį pjūklą malkoms
pjauti . Kaina 120 Eur.
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• Metalinį garažą. 3,0 x 5,5 m.,
nusikėlimui. Tel. 8 640 92 444.
Rokiškis
• Cinkuotą vielą. Tel. 8 640 92 444.
Rokiškis
• Naują klausos aparatą. Vokiečių
gamybos. Siunčiu nuo 50 Eur.
Tel. 8 678 66 028. Jonava
MAISTO PRODUKTAI

• Įvairius grūdus, miltus. Atvežu.
Tel. 8 683 36 692. Rokiškis
• Kaimiškai augintų broilerių
skerdieną. Pristatome.
Tel. 8 625 50 844. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Arklinę šienapjovę, kabinamą prie

Debesuotumas

Temperatūra
Naktį 13
Dieną 25

Vėjas
ŠV,
4-9 m/s

Birželio 9 d.

Naktį 12
Dieną 25

ŠV,
3-8 m/s

Birželio 10 d.

Naktį 13
Dieną 25

V,
3-8 m/s

traktoriaus. Kaina 160 Eur.
Tel. 8 652 69 212.
Kupiškis
• MTZ dalis, naujas T-25 sankabos
lopkeles. Viskas veikia puikiai.
Kaina 20 Eur. Tel. 8 695 68 560.
Rokiškis
• Kultivatorių su grumstų
trupintuvu, 2,3 m pločio (tinka
T-25 arba T-40). Naują keturtaktį
2 cilindrų variklį, Ziduką UD-25
(MTZ-12 motoblokui). Naujas
profilinio vamzdžio-atramines
kopėčias, 4 m ilgio. Suvirinimo
transformatorių TDM-250. Kainos
sutartinės. Tel. 8 614 76 408.
Rokiškis

Pastabos

Valstybiniuose keliuose įrengta
8,5 tūkst. LED šviestuvų

Valstybinės reikšmės Lietuvos keliuose pakeista dar apie
4,5 tūkst. šviestuvų – seni šviestuvai su natrio lempomis pakeisti LED šviestuvais.
2020 metais didžiausio eismo intensyvumo magistralėse
buvo pakeista beveik 3,9 tūkst. šviestuvų.
Skaičiuojama, kad, įgyvendinus visą projektą, pavyks sutaupyti iki 2,7 tūkst. MWh elektros, suvartojamos keliams apšviesti,
arba 378 tūkst. eurų per metus. Iki projekto pradžios valstybiniuose keliuose buvo 10,8 tūkst. šviestuvų ir iš jų tik 11,5 proc. LED.
BNS inform.

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt
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Astrologinė prognozė savaitei

AVINAS. Yra
tikimybė, kad atsiras naujų uždarbio
šaltinių. Atsivers
naujos verslo galimybės, leisiančios gerokai pagerinti jūsų
finansinę padėtį. Visa tai suteiks pasitikėjimo savo jėgomis. Jūsų nesėkmių priežastimi
gali tapti jūsų patiklumas. Todėl informaciją būtinai tikrinti. Jūs pernelyg ilgai elgėtės
labai gerai, todėl reikia duoti
valią susikaupusioms emocijoms. Bet elkitės taip, kad nepakenktumėte aplinkiniams.
Savaitgalį daugiau dėmesio
skirkite savo vaikams. Meilės
fronte lydės didžiulė sėkmė,
jūsų kerams atsispirti neįmanoma. Visgi aistroms pasiduoti
neverta: jums reikia ne bet ko,
o tikrų, šiltų, meile ir pasitikėjimu grįstų santykių.
JAUTIS. Antradienį
tikėtinos
didelės finansinės
įplaukos. Trečiadienį įsigyti pirkiniai bus sėkmingi
ir teiks džiaugsmą bei naudą.
Savaitgalį teks dirbti ar bent jau
galvoti apie darbus. Atsipalaiduoti vargu ar pavyks. Šią savaitę vienas svarbiausių uždavinių
bus su vadovybe suderinti darbo
planus, apimtis ir atostogų grafiką. Ir jums jau pats metas galvoti
apie poilsį. Antroji savaitės pusė
bus kupina smulkių darbų, daug
laiko gaišite laiškų skaitymui ir
atsakymui į juos. Penktadienį
jus plūste užplūs geradėjų patarimai. Pasistenkite į juos kuo
mažiau kreipti dėmesio. Jūsų
užimtumas darbe kels tiesioginę
grėsmę santykiams, nes mylimam žmogui trūksta dėmesio.
DVYNIAI.
Pelninga savaitė:
laukia didelės piniginės įplaukos,
dosnios dovanos, įdomūs verslo pasiūlymai. Jūsų verslo ir
kūrybinės idėjos atneš nemažai
materialinės ir dvasinės naudos.
Panašu, kad ateina metas kažką
keisti iš esmės. Klausykite savo
intuicijos, širdies balso, kur ir
su kuo toliau eiti. Būtent dabar
pildosi jūsų norai ir dedami pagrindai ateičiai. Meilės fronte
– saldžių pažadų ir švelnumo
metas. Jūsų santykiai džiugina
ramybe, tarpusavio supratimu.
Jūsų mylimas žmogus dovanoja
šilumą, paramą, meilę, talkina
jums siekti savo tikslų. Saugokite ir vertinkite jo meilę.
VĖŽYS. Pastariosios savaitės
pirkiniai vaikams
labai džiugins. Antroje savaitės pusėje daugiau
dėmesio reiktų skirti verslo
dokumentacijai: finansinėms
ataskaitoms, ataskaitomis, mokesčių deklaravimu. Šią savaitę
nustebinsite save naujai atrastais talentais. Jei kas provokuotų konfliktui, būkite kantrūs. Situaciją, panašu, valdysite ne jūs,
ir ginti savo teises reiktų kur kas
atsargiau. Į jūsų poreikius, pre-

tenzijas bus atsižvelgta penktadienį. Sekmadienį pradžiugins
bendravimas su vaikais.
LIŪTAS. Jūsų
finansinės galimybės, kaip čia mandagiau pasakius,
ganėtinai kuklios. Nepergyvenkite: jau artimiausiu metu
situacija lėtai, bet užtikrintai
ims gerėti. Tačiau tam teks ilgiau ir daugiau dirbti. Savaitės
pradžia bus užversta smulkiais
reikalais. Tačiau antrojoje jos
pusėje chaoso turėtų sumažėti.
Savaitgalį vertėtų pailsėti geroje kompanijoje, pageidautina,
kur toliau nuo miesto. Būkite
atsargūs kalbėdami: aplinkiniai
gali netinkamai suprasti ar per
jautriai įvertinti jūsų žodžius.
Net jei jūs ir nesiruošėte ko nors
įžeisti. Jei nesate įsimylėjęs, nesijaudinkite, tai neilgam.
MERGELĖ.
Pinigus leiskite protingai. Tramdykite
spontaniškumą, ir
nereikės lopyti biudžeto skylių. Neverta imti kreditų, nes
jūsų pajamos artimiausiu metu
neaugs. Esate dėmesio centre,
todėl geros idėjos, protingas
elgesys bei pasitikėjimas savo
jėgomis gali atnešti labai didelę
sėkmę. Atminkite, kas nesiiria į
priekį, tas ritasi atgal. O štai ilgas keliones verta atidėti. Gali
aplankyti kūrybinis įkvėpimas,
klausykite savo intuicijos, ji
padės tinkamai apsispręsti asmeniniame gyvenime. Jūsų asmeninis žavesys ir gražbylystė
lems nemenką sėkmę. Asmeninis gyvenimas bus labai turiningas. Tokia turininga, kad
teks rinktis tarp aistros ir meilės. Turėkite sveiko proto ir nepriimkite skubotų sprendimų.
S VA R S T Y KLĖS. Avantiūros
gresia labai rimtai
atsiliepti jūsų biudžetui. Tai visiškai nereiškia,
kad jūsų pirkiniai bus nesėkmingi. Skirkite laiko vizitui į
parduotuves, ir rasite tai, apie ką
seniai svajojote. Pradžiuginkite
save nauju pirkiniu. Galbūt verta
įsigyti naują išmanųjį telefoną.
Netgi išsimokėtinai. Jums beliko įdėti labai nedaug pastangų,
ir galėsite mėgautis sėkme. Trečiadienis – sėkmingiausia savaitės diena. Metas įgyvendinti
drąsiausias svajas. Penktadienį,
spaudžiami aplinkybių, turėsite
pakeisti savo sprendimą. Ir nesijaudinkite dėl to, kad kažkam
tai pasirodys nepatogu. Savaitgalis – puikus metas bendrauti
su draugais.
SKORPIONAS. Savaitės pradžioje sėkmingai
spręsite finansines
problemas. Įgysite nuolatinį
ir patikimą finansinį šaltinį.
Ir netgi pirma laiko gali padengti įsiskolinimus. Prasidėjo sėkmės laikas. Auga jūsų
autoritetas profesinėje srityje.
Džiaugsitės patikimu finansi-

niu užnugariu. Stenkitės savo
problemų neprimesti kitiems.
Ypač jei tų žmonių nemylite.
O štai mylimiems žmonėms
reikia padėti. Tai jūsų bendros
laimės raktas. Meilės fronte
permainos tik į gera.
ŠAULYS. Jei
netingėsite, įdėsite
šiek tiek pastangų
ir sąžiningai vykdysite savo užduotis, galite
tikėtis priedo prie atlyginimo.
Neskubėkite leisti šių lėšų,
skirkite jų dalį būsimoms atostogoms. Ateina aktyvių veiksmų metas. Ir visi veiksmai
seksis. O jei šią savaitę skirsite
poilsiui, įgyvendinsite daug
idėjų, apie kurias anksčiau tik
svajojote. Šeštadienį nepradėkite jokių naujų darbų. O sekmadienį skirkite laiko poilsiui
gamtoje.
OŽIARAGIS.
Finansinė padėtis
stabili, bet naujų
finansinių išteklių
ateityje kol kas nematyti. Ne
metas galvoti apie darbo keitimą. Ketvirtadienį nuo jūsų
aktyvumo ir geranoriškumo
priklausys tolesnė karjera. Šią
savaitę paaukosite darbo reikalams. Jums per daug darbų, ir
nebus laiko galvoti apie poilsį.
Antradienį galvokite, prieš ką
nors sakydami. Ketvirtadienį
neaukokite laiko smulkmenoms ir tuštiems plepalams.
VA N D E N I S .
Savaitės pradžioje
nieko nekeiskite:
nei darbo, nei komandos. Laikas analizei, tyrimams, planavimui, o ne aktyviems veiksmams. Penktadienį
tikėtinos finansinės įplaukos.
Šią savaitę visiškai neleistini
neapgalvoti veiksmai. Netgi
visiškose smulkmenose, netgi
tada, kai veikiate iš inercijos.
Jei protas pataria nutraukti santykius, verta į tai įsiklausyti.
Savaitės viduryje aplankysiančios idėjos yra visiškai neįgyvendinamos, tačiau jomis galima pasinaudoti ateityje. Kai
kurios jų netgi bus pelningos.
Meilės fronte savaitė prasidės
audra, kuri ilgai netruks.
ŽUVYS. Finansinės problemos
temdys nuotaiką.
Būkite
taupūs,
antraip neturėsite lėšų kokybiškam poilsiui. Šią savaitę
bandysite įtikti visiems, kam
tik galima, ir iš karto. Siekis padaryti taip, kad laimėtų
visi, žinoma, yra sveikintinas,
tačiau taip yra neįmanoma.
Kažkieno interesus visgi teks
paaukoti. Ir būtų gerai, jei ne
jūsiškius. Antradienį sulauksite itin viliojančio pasiūlymo.
Būkite atsargūs, ten yra pašalinių srovių. Savaitgalį siekite
nekonfkliktuoti su artimaisiais,
bet tam reikės paaukoti tam tikrus principus, katkarčiais nusileisti. Palankus metas meilei
ir pasimatymams.

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.

PRO MEMORIA
Pandėlio seniūnija:
ELENA JAKŠTIENĖ 1957-04-19 - 2021-06-04

Pernai Lietuvoje gydyti beveik pusantro
tūkstančio užsikrėtusiųjų ŽIV
Praėjusiais metais Lietuvoje gydyti 1429 ŽIV užsikrėtę asmenys, pranešė
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS
centras (ULAC).

Tarp asmenų, kuriems
skirta antivirusinė terapija
(ART), vyrų yra beveik tris
kartus daugiau nei moterų:
atitinkamai 1071 ir 358.
Pagal galimą užsikrėtimo
ŽIV būdą daugiausiai – 42,8
proc. – pernai antiretrovirusiniais vaistais gydytų asmenų užsikrėtė vartodami
švirkščiamuosius narkotikus,
37,4 proc. – heteroseksualių,
15,3 proc. – homoseksualių
santykių metu.
ULAC medikų metinės
ataskaitos duomenimis, 12,7

proc. (181) pacientų gydymas
praėjusių metų pabaigoje nebuvo tęsiamas dėl įvairių priežasčių, dažniausiai dėl to, kad
pacientai nesilankė gydymo įstaigose (94). 30 gydytų asmenų mirė dėl įvairių priežasčių.
Pasak pranešimo, ŽIV ligos gydymas yra nemokamas
visiems sergantiesiems ir skiriamas visiems pacientams,
kai tik diagnozuojama ŽIV
infekcija, t. y. gydymas neatidėliojamas, kaip buvo daroma
anksčiau atsižvelgiant į imuniteto kriterijus.
Pažymima, kad toks ŽIV ligos gydymo algoritmas laikomas ŽIV prevencijos dalimi,
nes žmonės, kurie taisyklingai
vartoja gydytojo paskirtus antivirusinius vaistus, praktiškai

neplatina ŽIV infekcijos –
vartojant antiretrovirusinius
vaistus tikimybė užkrėsti
ŽIV savo lytinį partnerį sumažėja iki 96 procentais.
Užkrečiamųjų ligų ir
AIDS centro duomenimis,
pernai nustatyti 139 nauji
ŽIV atvejai. Iš viso Lietuvoje iki šių metų registruoti
3462 ŽIV užsikrėtę asmenys, iš kurių dauguma vyrai, užsikrėtę ŽIV infekcija
vartodami švirkščiamuosius
narkotikus.
ŽIV ligos gydymas nesunaikina viruso organizme,
bet slopina viruso dauginimąsi bei ligos progresavimą
į AIDS (paskutinę ŽIV ligos
stadiją).
BNS inform.

Panevėžio lėlių vežimo teatras pradeda vasaros gastroles
Vienintelis Europoje Panevėžio lėlių vežimo teatras
šeštadienį pradeda tradicines vasaros gastroles po
Lietuvą.

Birželio 5–29 dienomis
teatro kolektyvas su spektakliu-teatrine improvizacija
„Lėlių cirkas“ aplankys Panevėžio, Anykščių, Molėtų,
Utenos, Švenčionių, Ignalinos, Zarasų, Rokiškio ir Kupiškio rajonus, pranešė Panevėžio savivaldybė.
AUGALAI

• Sėklinius grikius.

Tel. 8 657 65 407. Rokiškis
• Grikius. Tel. 8 602 53 232.
Rokiškis
BALDAI

• Lauko stalą, 150 x 90 ir 2

suolus. Sausas uosis. Išsamesnė
informacija telefonu. Kaina 400
Eur. Tel. 8 612 21 128.
Rokiškis
• Geros būklės spintą. Kaina
derinama. Išsivežti patiems. Kaina
50 Eur. Tel. 8 686 53 763.
Rokiškis
• Geros būklės fotelį su mieojimo
mechanizmu. Kaina 40 Eur.

Iš viso planuojama aplankyti 45 miestelius.
„Tai iš tiesų unikalus reiškinys – plentais ir vieškeliais per
šalį rieda didelis spalvingas vežimas, kurį traukia garvežys. Jis
sustoja miesteliuose ir kaimuose, kur laukia nematytos ir negirdėtos lėlių pasakos pasiilgę
vaikai“, – teigiama pranešime.
Projektu siekiama populiarinti Panevėžio miesto vardą ir
lėlių teatro meną regionuose,
suartinti ir paskatinti bendradarbiavimą bei partnerystę su

vietos bendruomenėmis, formuoti vaikų ir jaunimo vertybines nuostatas, kurios padės
auginti visapusiškai šiuolaikiškas ir dvasiškai turtingas
asmenybes.
Panevėžio lėlių vežimo
teatras įkurtas 1986 metais.
Kiekvieną vasarą, pasikinkęs
du arklius, kolektyvas vyksta
gastrolių po Lietuvos kaimus ir
miestelius. Kiekvienais metais
pasirenkamas vis kitas maršrutas bei kitas Lietuvos regionas.
BNS inform.

Tel. 8 623 05 235. Rokiškis
• Staliuką. Stalviršis ąžuolo, kojos
Singer. Kaina 120 Eur.
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Mažai naudotą žurnalinį staliuką.
Kaina 50 Eur. Tel. 8 674 22 232.
Rokiškis
• Ąžuolinį apvalų stalą. Tinka
pavėsinei ar terasai. Skersmuo 91
cm. Tel. 8 643 33 201.
Rokiškis

Tel. 8 608 02 740. Rokiškis
• Nebrangiai vandens šildytuvą.
50 l, elektra. Tel. 8 692 62 959.
Rokiškis
• Įmontuojąmą kaitlentę Ariston.
Kaina 15 Eur. Tel. 8 623 12 579.
Rokiškis
• Įmontuojąmą orkaitę Ariston.
Kaina 15 Eur. Tel. 8 623 12 579.
Rokiškis
• Gerą elektrinę mini orkaitę,
puikiai tiks sode ar sodyboje. Kaina
55 Eur. Tel. 8 607 07 842.
Rokiškis
• Tarkavimo mašiną. Kaina 30 Eur.
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Labai geros būklės, mažai
naudotą šaldytuvą CANDY. Kaina
80 Eur. Tel. 8 674 22 232.
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Tinkamai veikiantį šaldytuvą

Snaigė. Aukštis 1,35 m. Pasiimti
patiems iš daugiabučio namo
pirmojo aukšto. Kaina 10 Eur.
Tel. 8 677 08 977. Rokiškis
• Veikiantį A klasės ekonomišką
šaldytuvą Whirpool. Kaina 50 Eur.

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

2021-06-08

12 psl.

• Naudotą šaldytuvą SAMSUNG.
Bešerkšnė šaldymo sistema.
Aukštis 195 cm. Kaina 120 Eur.
Tel. 8 611 34 820. Rokiškis
• Gartraukį 60x46 cm, veikiantis.
Tel. 8 698 37 381. Rokiškis

DOVANOJA

• Atiduodu pievą nusišienauti, prie

Obelių. Tel. 8 686 98 456. Rokiškis
• Atiduodu nusipjauti 4 h.,
pirmamečių dobilų. Netoli

Panemunėlio mstl.
Tel. 8 679 30 311. Rokiškis
• Atiduodu nusišienauti pievas
Obelių sen., Ažušilių kaime.

Tel. 8 614 07 498. Rokiškis
• Dovanoju pievą nusišienauti.
Obelių sen., Barkiškio k.
Tel. 8 629 65 169. Rokiškis

ANEKDOTAI

Sūnaus ir tėvo pokalbis:
– Tėveli, aš noriu lankyti
baletą...
– Oi ne, sūnau, tai labai
pavojinga..
– Kodėl?
– Aš tau kojas sulaužysiu!
***
Mokytoja klausia Petriuko:
– Petriuk, kuo būsi
užaugęs?
Petriukas:
– Televizijos laidų žiūrovu!
***
Vyksta anatomijos
egzaminas. Profesorius klausia
studento:
– Kokie dantys atsiranda
vėliausiai?
– Auksiniai, pone
profesoriau...
***
– Labas vakaras, ponia
Petraitiene! Kaip jūsų galvos
skausmas?
– Ach, net neklauskite...
Turbūt išėjo pas kaimynę.
***
Vyras grįžta namo ir sako
savo žmonai:
– Su naujais akiniais tu
atrodai nekaip.
Žmona:
– Bet aš neturiu naujų
akinių...
Vyras:
– Užtai aš turiu!
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***
Net pati gražiausia moteris
suabejoja savo grožiu, bet
užtai plikas, mažas, pilvotas,
kreivakojis vyras - visada
nepakartojamas!
***
Kaimo keliu dideliu greičiu
važiuoja gydytojas. Šalia
sėdinti žmona sako:
– Važiuok lėčiau, nes dar
policininkas sustabdys!
– Nesustabdys. Aš jam
liepiau visą dieną gulėti
lovoje...
***
Vyras, nusiteikęs
romantiškai, kreipiasi į žmoną:
– Brangioji, kaip man
norėtųsi atsidurti tokioje
vietoje, kur aš niekada
nebuvau! O dar gerai būtų
užsiimti kuo nors, ko aš
niekada nedariau...
Žmona:
– Brangusis, man atrodo,
kad aš tau galiu padėti: keliauk
į virtuvę ir išplauk indus!
***
Per geografijos pamoką:
– Petriuk, papasakok man,
kur yra Zanzibaras?
– Tamsta mokytoja... Žinau
visus miesto barus, tačiau apie
tokį nieko negirdėjau...
***
– Ar jūs nusikaltimą

įvykdėte taip, kaip aš ką tik
nupasakojau? - klausia teisėjas
kaltinamojo.
– Ne, bet jūsų idėja irgi
nebloga.
***
– Kodėl moters pėdos ilgis
yra mažesnis nei vyro?
– Tai įvyko evoliucijos
proceso metu, kad moteris
plaudama indus galėtų stovėti
arčiau kriauklės.
***
– Vaikai, kas yra egoistas? –
klausia mokytojas.
– Egoistas – tai toks
žmogus, kuris niekada
negalvoja apie mane, – atsako
Petriukas.
***
Grįžta vyras iš
komandiruotės. Žmona nuoga
lovoj, peleninėj rūksta cigaras...
Vyras klausia:
– Iš kur cigaras?
Žmona drebėdama:
– Nežinau...
– Dar kartą klausiu – iš kur
cigaras?
– Nežinau...
– Pakutinį kartą klausiu – iš
kur cigaras?
Prasiveria spintos durys,
vyriškas balsas:
– Iš Havanos, idiote!
***
Ant šaligatvio sėdi girtas

DIREKTORIUS
Simonas Tuska
info@rokiskiosirena.lt

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

pilietis. Prie jo prieina
policininkas ir klausia:
– Pilieti, ką čia veikiate?
– Sako, kad žemė sukasi...
Laukiu, kol prie manęs atsisuks
mano namai...
***
– Kas vaizduojama šiame
paveiksle: saulėtekis ar
saulėlydis?
– Saulėlydis.
– Iš kur žinai?
– Pažįstu tą dailininką. Jis
tik apie vidurdienį išsiropščia
iš lovos.
***
Dėl manęs vakar mušėsi
du bachūrai: vienas šaukė „Pasiimk ją sau“, kitas – „Ir
kam ji man reikalinga...“
***
– Iš karto po vestuvių
mano žmona pradėjo svaidyti
į mane visokiausius daiktus, –
pasakoja sutuoktinis teismui.
– Kiek laiko jūs vedę?
– Penkiolika metų.
– Tačiau jūs skundžiatės tik
dabar?
– Taip, nes tik praėjusią
savaitę ji pirmą kartą pataikė.
***
Pradėjo Lietuvoje karjerą
naujas dainininkas. Pirmas
koncertas. Išeina į sceną - salėj
tik vienas žiūrovas. Nesutrinka:
– Savo pirmąjį koncertą
skiriu Jums!
– Gerai, gerai... Tik greičiau,
nes man salę valyti reikia.
***
Vienintelė vieta Ukrainoje,
kur dabar tikrai ramu, tai
Černobilis. Tik paukščiukai
kartais paloja...
***
Ant ežero kranto dailininkas
tapo peizažą. Turistai (tėvas ir
sūnus) kurį laiką stebi jo darbą,
paskui tėvas sako:
– Matai, sūneli, kiek
peckionės, jeigu neturi
fotoaparato.
***
Petriukas ateina į dovanų
parduotuvę:
_ Norėčiau metalinės
saldumynų dėžutės savo
mamai.

– Kokios norėtum? teiraujasi pardavėjas.
– Bet kokios. Svarbiausia,
kad tyliai darinėtųsi dėžutės
dangtelis!
***
Tabako krautuvėje
pardavėjas klausia kliento:
– Kokių norėtumėte
cigarečių - sukeliančių
širdies bei kraujagyslių ligas,
kenkiančių potencijai ar tiesiog
žudančių?
***
Nusprendžiau susirasti
darbą. Parašiau savo gyvenimo
aprašymą, atsispausdinau...
Perskaičiau... Ir apsiverkiau...
Nejaugi toks nuostabus
žmogus turi dirbti?
***
Traukinyje moteriškė su
kokių dvejų-trejų metukų
anūku įsitaiso šalia kitos
garbaus amžiaus ponios.
Paaiškėjus, kad ši yra
mokytoja, močiutė ragina
anūką:
– Na, parodyk poniai
mokytojai, kaip moki skaičiuoti
atbulai.
Mažylis pradeda:
– Dvidešimt, devyniolika,
aštuoniolika, septyniolika,
šešiolika...
– Nuostabu, neįtikėtina, susijaudina mokytoja. - Kur
tu, mažutėli, išmokai taip
skaičiuoti? Vaikų darželyje?
– Ne, prie mikrobangų
krosnelės...
***
Mama klausia vaiko:
– Sūnau, ar tu suvalgei visus
saldainius?
Sūnus:
– Ne, tai naminukas.
Balsas iš už krosnies:
– Neskiesk.
***
Miršta močiutė ir sako
prieš mirtį visiems savo
giminaičiams:
– Mano brangieji, palieku
jums labai didelį savo ūkį
milijoną hektarų su labai daug
pastatų, fermų, su karvių,
arklių, ožkų, avių, vištų, ančių,
su labai daug sodo vaismedžių

ir 95.685.786,45 dolerių.
Visi:
– O, močiute, o kur tas
tavo ūkis yra???
Močiutė, išleisdama
paskutinį atodūsį:
– Facebook'e...
***
– Petriuk, nusiprausk
kaklą, turėtų atvažiuoti teta.
– Aha, o jei neatvažiuos,
tai aš kaip kvailys vaikščiosiu
su švariu kaklu.
***
– Kodėl perki sauskelnes?
Juk vaikų neturi?
– Nea, bet vairavimo
instruktorius paprašė.
***
Suvalkiečio žmona sako
vyrui:
– Šiąnakt sapnavau perlų
vėrinį. Kažin ką tai galėtų
reikšti?
– Palauk, mieloji,
gimtadienio, ir sužinosi.
Gimtadienio proga
suvalkiečio žmona gavo
sapnininką.
***
Miestelio klebonas eina į
bažnyčią vieną sekmadienio
rytą ir pastebi, kad negyvas
asilas guli ant šaligatvio.
Nusprendė nueiti pas
miestelio merą ir paprašyti,
kad jis visa tai sutvarkytų.
Nuėjęs pas merą prašė, kad jis
pasirūpintų mirusiu gyvūnu.
Tačiau miestelio meras buvo
labai grubus, nemandagus
ir nedraugiškas žmogus.Jis
atkirto kunigui: „Kodėl tu
trukdai mane sekmadienio
rytą? Šiandien poilsio diena.
Argi ne kunigų darbas
laidoti mirusius?“ Kunigas
nuolankiai atsakė: „Taip. Mes
tikrai laidojame mirusius. Bet
visuomet prieš tai pasitariame
su mirusiojo artimaisiais...“
***
– Perskaičiau tiek daug
knygų apie rūkymą ir
alkoholio vartojimą, kad
galiausiai nusprendžiau visa
tai mesti.
– Rūkyti ar gerti?
– Skaityti.
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Justina Kazlionka
Tel. 8 666 76 777
reklama@rokiskiosirena.lt
BUHALTERĖ
Ramutė Buckuvienė
Tel. 8 618 08 915

Leidėjas - UAB „Rokiškio Sirena”
Spausdina - UAB „AL grupė”

Leidžiamas antradieniais ir
penktadieniais
Laikraščio tiražas – 817 egz.
Laikraščio elektroninės versijos
tiražas – 1947 egz.
Redakcija už skelbimų, reklamos
ir užsakomųjų straipsnių turinį
neatsako

Neturint raštiško UAB Rokiškio Sirena sutikimo, bet kokią laikraščio „Rokiškio Sirena” informaciją kopijuoti ir platinti griežtai draudžiama

Skelbimai priimami:
www.rokiskiosirena.lt

UAB Zirzilė, Panevėžio g. 12-1
Rokiškis

