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Tikimasi, kad atitvarai atbaidys „skraiduolius“ ir apsaugos žibintus
Šiomis dienomis Rokiškio aplinkkelyje verda darbai: dedami nauji atitvarai.
„Tikimės, kad atitvarai labiau apsaugos pėsčiuosius,
o vairuotojams akivaizdžiai primins, kad viršyti
leistiną greitį nėra saugu“,
– sakė rajono savivaldybės
Statybos ir infrastruktūros
plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Augustinas
Blažys.

„Rokiškio Sirenos“ žiniomis, vienas iš pretekstų statyti
daugiau atitvarų buvo tai, kad
aplinkkelyje pėsčiųjų takai
yra arti važiuojamosios kelio dalies, o ilgoje atkarpoje
vairuotojai labai mėgsta viršyti greitį. Su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis:
žiemą „skraiduolius“ tenka
traukti iš griovų, be to, visame

aplinkelyje sunku rasti visiškai sveiką apšvietimo stulpą.
Neoficialiais
duomenimis,
statyti atitvarus paskatino ir
labai skaudi nelaimė Topolių
gatvėje: ne perėjoje ėjusias
per gatvę dvi moteris partrenkė automobilis, viena jų žuvo.
Savivaldybės Statybos ir
infrastruktūros plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas
A. Blažys nepatvirtino, kad
būtent dėl šios skaudžios ava-

rijos imtasi statyti atitvarus,
bet teigė kad su aplinkkeliu
susijusios saugaus eismo problemos buvo svarstytos rajono
Saugaus eismo komisijos posėdžiuose.
Pašnekovas mano, kad
atitvarai gerokai padidins
aplinkkelio saugumą. Tiesa,
ne visur buvo galima juos
įrengti: štai Topolių gatvėje
gausu privačių namų ir įvažiavimų į jų kiemus. Tačiau,

kur įmanoma, atitvarai įrengti.
Kokią naudą jie duos? Pašnekovo teigimu, visų pirma, ilgesniuose ruožuose, kur išvystomas didesnis greitis, pėstieji
bus labiau apsaugoti, kad vairuotojai neįvažiuos į pėsčiųjų
ir dviratininkų taką. Be to, ir
„skraiduoliams“ praeis noras
lakstyti: jei griovyje atsidūręs
automobilis menkai tenukentėdavo, tai į atitvarą įlėkusi
transporto priemonė bus apgadinta gerokai smarkiau, ir tai
paskatins vairuotojus galvoti,
ar verta rizikuoti savo turtu.
Na, ir apšvietimo stulpai liks
saugesni. Beje, aplinkkelyje
planuojama įrengti LED apšvietimą. Aplinkkelyje diegiamos saugos priemonės finansuojamos Automobilių kelių
direkcijos lėšomis.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ

Rokiškio pirties parduoti pirmajame aukcione nepavyko

Pirmajame aukcione parduoti Rokiškio pirtį, priklausančią AB „Rokiškio
komunalininkas“, nepavyko.
Miesto centre esantį pastatą
už 260 tūkst. įsigyti norinčiųjų nebuvo. Kaip „Rokiškio
Sirenai“ komentavo savivaldybės administracijos direktorius Andrius Burnickas, kitame aukcione pradinė kaina
bus mažinama 10 proc.

„Rokiškio Sirena“ primena,
kad Rokiškio pirties pirkėjas
įsigis tik pastatą. Žemę po juo
nuomojama ilgalaikės nuomos
principu. Be to, pirkėjas privalės mažiausiai metus teikti

Birželio 12-ąją netoli Dirdų traktorius su padargais sklandžiai neprasilenkė su automobiliu. Lengvasis automobilis
smarkiai apgadintas, o tikslesnes įvykio aplinkybes aiškinasi
policija.
„Rokiškio Sirena“ inform.

Vairavo neblaivus

Birželio 10 d., apie 18.49 val. Rokiškio r., Gindvilių k.,
neblaivus (2,83 prom.) vyras (gim. 1976 m.) vairavo automobilį „Ford“.
Panevėžio VPK inform.

Dviratininkas kliudė pėsčiąją
ir pasišalino

Birželio 10 d., 20.20 val. Rokiškyje, Topolių g., pėsčiųjų
ir dviratininkų take, nepilnametę (gim. 2008 m.) kliudė nenustatytas dviratininkas ir pasišalino. Nepilnametė perduota
medikams.
Panevėžio VPK inform.

Policijos ieškota moteris atsirado

Rajono policijos pareigūnai ieškojo birželio 5-ąją iš
namų išėjusios ir negrįžusios rokiškėnės.
Birželio 11-ąją pranešta, kad moteris atsirado. Policijos
pareigūnai dėkoja visiems rajono gyventojams, kurie pasidalino žinia apie dingusią moterį socialiniuose tinkluose, skambino į policijos komisariatą. Ačiū visiems už pagalbą!
Rajono policijos komisariato inform.

Tikrintis girtumą atsisakė
pirties paslaugą.
Pašnekovas neslėpė, kad
rajono savivaldybė neturėjo
didelių vilčių, kad pirmajame
aukcione pastatas bus parduotas. Paprastai pirkėjai bando
laukti, kol bus šiek tiek sumažinta pradinė pardavimo kai-

na. Paklaustas, ar yra kokios
nors „grindys“, žemiau kurių
kaina nebus nuleista, A. Burnickas teigė, kad tokios ribos
nėra. Tačiau vertingo pastato
miesto centre už dviejų ar trijų kambarių buto kainą įsigyti vilčių tikrai nebus. „Tikrai

Rajono savivaldybė džiovina... liftus
Ketvirtadienio popietę
Rokiškį nusiaubusi liūtis
pridarė nuostolių ir rajono savivaldybei. Lietus
patvindė liftų šachtas. Ar
lietus nesugadino naujųjų
liftų?
Kaip ir visos žiniasklaidos
priemonės, „Rokiškio Sirena“
gavo ugniagesių paros įvykių suvestinę. Joje rašoma:
„2021-06-10 18:00 val gautas
pranešimas, kad Respublikos
g., Rokiškio m., po lietaus užlietas savivaldybės pastatas,
reikalinga pagalba išpumpuoti
vandenį iš lifto šachtos, trumpina elektrą“.
Paklaustas, ar daug nuosto-

Traktorius su padargais
taranavo automobilį

lių padarė liūtis, savivaldybės
administracijos
direktorius
Andrius Burnickas neslepia:
jo telefonas kaista nuo žiniasklaidos skambučių. „Nėra viskas taip baisu, kaip gali pasirodyti“, – sakė administracijos
direktorius.

Iš tiesų pro kiaurą savivaldybės stogą lietus prilijo
į liftų šachtas. Todėl liftai
penktadienį buvo išjungti, kad
išdžiūtų ir šachtos, ir aplieta
elektros instaliacija. Pasak A.
Burnicko, savivaldybės Ūkio
skyriaus specialistai jau iki

Sriubiškiuose rastas prieštankinis sprogmuo

neparduosime
pusvelčiui“,
– pabrėžė savivaldybės administracijos direktorius. Jis neslėpė: viliamasi, kad geriausia
būtų, jei pirtis jau šiemet turėtų naują šeimininką.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ

penktadienio pietų sutvarkė
lietaus padarytą žalą, tačiau
liftų dėl valandos su trupučiu
darbo (savivaldybė penktadieniais dirba tik iki maždaug
12.45 val.) jų vėl jungti jau neapsimokėjo. O patiems liftams
lietus žalos nepadarė.
Nuo liūties dar nukentėjo ir
patalpa šalia liftų, vadinamas
rūkomasis. Savivaldybės kabinetai užlieti nebuvo.
„Liūtis atskleidė problemas, kurių mes ir tikėjomės.
Joms tvarkyti numatyta lėšų,
tikimės, kad iki kitos didesnės
liūties spėsime jas sutvarkyti“,
– sakė A. Burnickas.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ

„Rokiškio Sirena“ rašė apie birželio 9 d.
Sriubiškių kaimo (Pandėlio sen.) apylinkėse rastą II Pasaulinio karo laikų artilerijos
sviedinį.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento suvestinėje teigiama, kad šis sprogmuo –
105 mm prieštankinis sviedinys. Kaip ir rašėme,
Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono išminuotojai
sprogmenį sunaikino vietoje.
„Rokiškio Sirenos“ inform., J. Kiburio nuotr.

Birželio 12 d. 17 val. Rokiškio r., Juodupėje, neblaivus (tikrintis atsisakė), neturintis teisės vairuoti, vyras (gim. 1962
m.) vairavo automobilį „Ford“.
Panevėžio VPK inform.

Planuokite ilgesnę kelionę:
Kamajuose numatoma
tilto patikra
„Rokiškio Sirena“ primena planuojantiesiems kelionę
pro Kamajus birželio 16 d.: nuo 11 iki 15 val. bus vykdoma tilto Kamajuose per Šetekšną patikra. 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.
„Rokiškio Sirenos“ inform.

Rokiškio Raudonasis kryžius
skelbia įššūkį!

Kadangi ribojimai yra stipriai sušvelninti, mes, Raudonojo Kryžiaus savanoriai, kviečiame visus visus, didelius
ir mažus, prisijungti prie gražios iniciatyvos ir palaikyti
mūsų Rokiškį.
Birželio 15, 17 dienomis 19 val., Nepriklausomybės aikštėje 10B, šalia Raudonojo kryžiaus, vyks repeticijos prie kurių galite prisijungti kiekvienas. Repeticijos neįvyks tik tuo
atveju, jei lis lietutis.
Birželio 18 d., 19.30 val vyks filmavimas, po kurio įrašas
bus platinamas soc. tinkluose. Šokis yra tikrai nesudėtingas,
visi norintys galite prisidėti prie šios labai gražios akcijos.
P.S. Jei turite galimybę, ateikite su RAUDONA palaidine.
„Rokiškio Sirena“ inform.
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Nebaidytų idiotų kraštas-3: apie bežemius, besmegenius ir Lietuvos diplomatines ambicijas

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
Kad ne diena, tai naujiena. Įdomiu laiku gyvename,
vienok. Pastaruoju metu
mūsų valdantieji patyrė tiek
bėdų, kad jau būtų pats laikas kreiptis į egzorcistą ar
bent jau šv. Mišias užsakyt
(atleisk, Viešpatie, už piktžodžiavimą).
Taigi, pastaruoju metu išgyvename labai smagų laikotarpį: mūsų valdžia kažkodėl
laiko savo šventa pareiga su
pavydėtinu reguliarumu mus
linksminti kokiomis nors
kvailystėmis. Atrodė, kad
buvo žmonės kaip žmonės,
kol į valdžią neatėjo. Situacija su Batka mums tapo puikiu
lakmuso popierėliu, atskleidusiu Lietuvos politinės sistemos negalias.
Pirmoji didžiųjų mūsų diplomatijos „pergalių“ buvo,
žinoma, praganyti Baltarusijos disidentą Romaną Protasevičių. Taip nutiko todėl, kad
mūsų „toliaregiai“ taip sugeba
„prognozuot“, kad nesugebėjo
įvertinti Batkos taikinių vertės. Kodėl R. Protasevičius
apskirtai vyko į Atėnus, užuot
saugiai ir ramiai lindėjęs pogrindyje? Į Atėnus jis vyko,
tadadam, aprašyti ponios Svetlanos Cichanouskajos vojažo.
Kur buvo esminė klaida? Baltarusijai ponia Cichanouskaja
yra visiškai bevertė. Kaip ir jos
vojažai bei susitikimai. O štai
R. Protasevičius, kurio kanalas
kaip tik ir buvo didžiųjų mitingų šauklys, buvo dar ir kaip

reikalingas. Vadinasi, vienas R.
Protasevičius buvo svarbesnis
už visą batalioną Cichanouskajų. Tai ir kvailiui aišku. Bet
visi įsikabinę į Cichanouskają,
kaip varnalėšos į šuns uodegą.
Nes ji matoma. Ji kalba. O R.
Protasevičius dirbo. Bet mūsų
pliurpliai, neturintys nė kruopelytės strateginio mąstymo,
mėgsta tokius pat pliurplius.
Ir visada teikė prioritetą pliurpiantiems, bet ne dirbantiems.
Bet prie to dar grįšime.
Antroji didžioji „pergalė“,
be abejo, buvo didysis Vakarų pasmerkimas Baltarusijai.
Jau pasiekta gilaus susirūpinimo Marianių įduba ir dabar
rūpintojėlių rūsčiais veidais
batiskafai kasa gilyn, tikriausiai iki pat Gilaus Susirūpinimo planetos branduolio. O
veiksmai, atleiskite, kur? Vėlgi strateginio mąstymo stoka.
Jei Rusijai faktiškai nieko
nekliuvo už Krymo aneksiją,
už ginkluotą konfliktą Gruzijoje, Donbase ir Luganske, tai
kodėl jūs tikitės, kad Baltarusijai klius už kažkokio vieno
disidento sunkiai ištariama
pavarde sulaikymą? Masteliai
pažįstami lyginant.
Ach taip, dar yra grasinimai sankcijomis. Labai paveikus ginklas, vienok. Priminkit
man, kiek metų Kuba gyvena
sankcijų režimu. Juk Vakarų
kairiųjų dievinamas Fidelis
jau seniai padžiovė autus, o
Kuba vis dar komunistinė. O
Šiaurės Korėja? Ten jau pasikeitė trys Kim‘ų kartos, o kaip

nėr demokratijos, taip nėr.
Tai ko jūs tikitės sankcijomis
Batką palenksiantys? Ir dar
sankcijos turi būti tokios, kad
veiktų atskirus asmenis, o ne
visą populiaciją. Labai paveiku, vienok.
Atskira kalba apie tuos „atskirus asmenis“. Vienas veikėjas ne per seniausiai paskelbė,
kad renka aukas. Tikisi surinkti
11 mln. „žalių“, kuriuos atiduos tam, kuris „priduosiąs“
Batką. Manote, kad nuo šitos
iniciatyvos ūsuotajam-dryžuotajam bent ūso galiukas suvirpėjo? Batka įsižeidė, matyt, tik
11 mln. Įkainotas. Paaiškinsiu
kvailiems: Batką gali priduoti
tik tie minėtieji „atskiri asmenys“, kitaip sakant Baltarusijos jėgos struktūrų atstovai.
Bandymas nupirkti už 11 mln.
tuos, kurių ne tik gerovė, bet ir
apskritai išgyvenimas susiję su
Batikos režimu, kuris jiems generuoja nuolatines, patikimas ir
nemenkas pajamas, yra naivus
ir kvailas. Kur gi dėsis visa ta
„silovikų“ kohorta be Batkos?
Savo noru numes šlipsus ir antpečius bei eis Europoje vagonų
kraut? Jie puikiai supranta, kad
visi jų turtai, visos privilegijos
tiesiogiai susijusios su vienu
asmeniu – ūsuotuoju dryžuotoju. Jie ne tik nesiruošia jo
priduot į supirkimo punktą, bet
kasdien meldžia sveikatos ir
ilgų gyvenimo metų. Ir saugo
jį, kaip akies vyzdį. Tiksliau,
kaip vištą, dedančią auksinius
kiaušinius. Todėl „silovikai“ ir
nenori permainų Baltarusijoje:
bet koks jos demokratėjimas
reiškia saulėtosios šalies Nomenklatūrijos ir Silovikijos
pabaigą.
Trečia riebi mūsų valdančiųjų klaida buvo siundyti visą
pasaulį ant Batkos, ir tikėtis,
kad jis į visą šį spektaklį žiūrės
ausytes suglaudęs. Kalbėkime
atvirai: niekas be mūsų į karus
su Batka veltis nenori. Ir elgiasi taip, kad tik rastų pretekstą
apskritai nedaryti nieko. O
mūsiškiai nesugebėjo suprognozuoti jokios atsakomosios
Baltarusijos reakcijos. O ir kas

galėtų prognozuoti? Vos dvidešimtmetį perkopę mailiai,
kurių Vidaus reikalų ministrė (kuri, beje, ir atsakinga už
sienos apsaugą) pririnko patarėjais? Ką gali tokie, atleisk
Viešpatie, „patarėjai“ patarti?
Užtai ir belieka mūsų ministrei išeiti prieš tautą spaudos
konferencijoje ir spangti apie
„hibridinį karą“. Kas įdomiausia, kad tas karas – joks Batkos
nuopelnas. Jis dar ir piršto dorai nepajudino: užteko tik paleisti migrantus per kiaurą sieną, o pas mus jau problemos.
Ar kiaurą sieną Batka padarė?
Ne. Tai visų mūsų Vyriausybių
„nuopelnas“. Jei taip būtų nutikę prieš porą metų, žalstiečių
ministrams žiniasklaida būtų
viešai kelnes numovusi. Jei paaiškėtų, kad pas juos strateginėje ministerijoje į atsakingus
postus būtų pridarbinta, atleisk
Viešpatie, būsimo nomenklatūrinio mailiaus, kas būtų
buvę? O gražiausias pavyzdys
kaip dirba dvaro kamuolių padavinėtojai, yra vieno iš apžvalgininkų frazė, kad norint
užtikrinti sienos apsaugą, tam
lėšų reikia skirti kelis kartus daugiau nei kariuomenei.
Įdomus pastebėjimas vienok.
Žodžiu, išvertus į žmonių kalbą: siena kiaura ir mes tuo didžiuojamės, valdantieji teisūs,
nes... teisūs, o reikalaujantys
užtikrinti valstybės saugumą,
kas šiaip jau visą laiką buvo
konservatorių „arkliukas“ –
užsipypinkit grabais. Norit,
pasufleruosiu, iš kur gauti lėšų
sienos apsaugai? Atleidus Vidaus reikalų ministrės patarėjų-mailių komandą, jų algomis
išeitų suformuoti vienos užkardos papildomą pamainą. Ir tai
jau būtų neblogai. Perėjus per
visokius projekčiukus, iniciatyvas, mokymus, seminarus
bei lankstinukus „nemušk moters savo“ ir kitus „tvarios socialinės atsakomybės“ niekus,
žiūrėk, ir sieną užtvertume,
kaip žmonės.
Ketvirtoji, itin skambi,
mūsų diplomatijos „pergalė“,
yra, žinoma, Seimo Užsienio

Lietuvos nepriklausomybės gynėjams – specialus statusas
Vos atkurtą Lietuvos nepriklausomybę gynę asmenys galės gauti laisvės gynėjo
statusą.

Seimas priėmė Laisvės gynėjo teisinio statuso įstatymą.
Už jį balsavo 105 parlamentarai, prieš nebuvo, susilaikė du.
„(...) dar gyvi esantys 1990–
1991 metų pirmieji pareigūnai,
kurie atėjo į Lietuvos valstybės
atkurtas institucijas, kurie yra
dar gyvi, jie tikrai labai laukia
šio įstatymo, nes privilegijų
nėra prašoma šiuo įstatymu,
yra prašoma tik dėmesio ir pagarbos“, – per įstatymo priėmi-

mo procedūrą sakė vienas iš jo
autorių Seimo narys Arvydas
Pocius. Anot jo, šis įstatymas
leis tokiems žmonėms „iškilmingomis progomis užsivilkti
savo uniformas, ateiti ir pagerbti savo kolegas, kurie žuvo
tuo laikotarpiu“.
„Manau, kad tai tikrai yra
prasmingas įstatymas, kuris
būtent įprasmins šių žmonių
pasiaukojimą ir supratimą, atkuriant Lietuvos valstybę ir,
aišku, ginant mūsų nepriklausomybę, mūsų laisvę“, – tvirtino A. Pocius.
Įstatymas numato laisvės
gynėjų statusą suteikti asme-

nims, kurie nuo 1990-ųjų kovo
11-osios iki 1991-ųjų rugpjū
čio 21-osios „Sovietų Sąjungos
karinės agresijos metu aktyviai
dalyvavo atkuriant Lietuvos
valstybingumą ar šalinant grėsmę Lietuvos valstybingumui ir
vientisumui, įvairiomis nesmurtinio pasipriešinimo formomis priešinosi agresyviems
SSRS ekonominiams ar kariniams veiksmams“. Išskirtos
šešios skirtingos gynėjų kategorijos: karys savanoris, Aukščiausiosios Tarybos Apsaugos
skyriaus pareigūnas, Valstybės
saugumo departamento pareigūnas, Muitinės departamento

pareigūnas, policijos pareigūnas ir Šaulių sąjungos narys.
Visi jie 1990–1991 metais turėjo būti prisiekę Lietuvos Respublikai. Laisvės gynėjo statusą
asmeniui pripažins ir atitinkamą
pažymėjimą išduos speciali komisija. Iki šiol Lietuvos nepriklausomybės gynėjais būdavo
pripažįstami asmenys, žuvę
arba sužaloti 1991 metų sausio
11–13 dienomis ir po to vykdytos SSRS agresijos bei turintys
Generalinės prokuratūros pažymas, patvirtinančias sužalojimo,
padaryto ginant Lietuvos laisvę
1991 metais, faktą.
BNS inform.
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reikalų komiteto pirmininko
Žygimanto Pavilionio pokalbis
su Vovanu ir Leksusu. Prieš
keletą mėnesių visi sutartinai
juokėmės iš to, kaip apsilapošino GRU komanda, kuri bandė nužudyti Aleksejų Navalną.
Pastarasis paskambino vienam
tos komandos narių, apsimetė
„silovikų šiškos“ patarėju, ir
išklausinėjo apie pasikėsinimą
viską. Todėl mėlynos A. Navalno apatinės kelnaitės tapo
neatsiejama Rusijos politinės
kultūros dalimi.
Bet juokėsi puodas, kad
katilas juodas. Mūsų Užsienio
reikalų komiteto pirmininkas
įsigudrino A. Navalno bendražygiu Leonidu Volkovu apsimetusiems Rusijos troliams
išpliurpti beveik visas mūsų
užsienio politikos gaires. Baisiau už šią „atvirumo valandėlę“ yra tik mūsų valdžios ir
meinstryminės žiniasklaidos
reakcija. Opozicija reikalauja
šalinti Ž. Pavilionį iš pareigų.
Pretenzija teisinga. Ne dėl to,
kad jį apgavo. Suklysti gali bet
kas. Atskirti Ž. Pavilionį nuo
bet kokios užsienio politikos
reikia dėl jo besmegenizmo.
Ž. Pavilionis yra puiki
diplomuoto, bet nebaidyto
žioplio iliustracija. Mesti iš
užsienio politikos jį reikia ne
todėl, kad apsiriko. Jis turi iš
ten švilpti dėl to, kad yra absoliutus liežuvio nevaldantis
žioplys. Nes tik visiškas avinas gali aptarinėti tokius dalykus būdu, kuris gali būti pasiklausomas ir įrašomas. Ir dar
su asmeniu, kuris yra eilinis
Rusijos federacijos pilietis. O
eiliniams Rusijos federacijos
piliečiams, tarp kita ko, visiškai nepriklauso žinoti jokių
Lietuvos užsienio politikos,
valstybės vadovų tarpusavio
santykių niuansų.
Taip, L. Volkovas yra tituluojamas Rusijos opozicionieriumi. Bet jokios politinės
reikšmės, dėl kurios jis turėtų
žinoti mūsų diplomatijos niuansus, L. Volkovas neturi. Rusijoje jis nieko nereiškia. Jis
negali turėti bent jau artimiau-

sius 10-15 metų jokių pretenzijų patekti ten į valdžią. Tai
kam apskritai aptarinėti su juo
tokius niuansus?
L. Volkovas, kaip, beje ir S.
Cichanouskaja, yra Lietuvos
politikos dvaro „bežemiai“.
Viduramžiais
kiekviename
didesniame Europos dvare būdavo po keletą tokių iš
gimtinės pravytų „bežemių“,
gyvenusių iš šeimininkų malonės. Tokiais paprastai tapdavo nevykę pretendentai
į sostą. Jie reikalingi buvo
paerzinti kaimyninių valstybių vadovams. Artimiausias
mums panašaus „bežemio“
pavyzdys buvo Vytautas pas
kryžiuočius. Kuris kaip tik
tuo metu jiems ir Žemaitiją
„užrašė“. Vytautas galėjo sau
tą leisti: Žemaitija duotuoju
užrašymo momentu jam suvis nepriklausė, todėl galėjo
ją dalinti skersai ir išilgai. Jei
feodalinėse visuomenėse tokie bežemiai dar ir buvo kiek
naudingi, tai demokratinėse
visuomenėse jų reikšmė artėja
prie nulio. Netikite? Štai kad
ir tas pats A. Navalno filmas
apie tai, kaip jis demaskavo
savo žudikus. Arba jo filmas
apie Putino dvarą Gelenžike.
Kiek peržiūrų buvo? Arti 200
mln. Kur kas daugiau, nei Rusijoje gyventojų. O kas nuo to
pasikeitė? Filmukai yra viena,
gyvenimas – kita.
O gyvenime ir L. Volkovas, ir S. Cichanouskaja, kad
ir kaip mums būtų apmaudu,
yra tik politinio žaidimo objektai, ir tai tik antraeiliai. Todėl
tokiems objektams ir nebūtina
žinoti visus diplomatinės situacijos niuansus. O jei vienas iš
mūsų užsienio politikos vedlių
to nesupranta ir nenulaiko liežuvio už dantų, tai gal, atleiskite, jis ne savo vietoje sėdi?
Ir pastarųjų savaičių įvykiai
rodo, kad mums pats laikas
rimtai peržiūrėti savo užsienio
politikos vairininkus. Nes mes
iš pretenzijų tapti Rytų Europos lyderiais, pamažu tampame tos politikos užribiu ir pajuokos objektais.

Pradedami skiepyti
12–15 metų vaikai

Lietuvoje pradedami skiepyti 12–15 metų vaikai, BNS
patvirtino sveikatos apsaugos ministro Arūno Dulkio atstovė spaudai Aistė Šuksta.
Pasak jos, sprendimą Sveikatos apsaugos ministerija paskelbs spaudos konferencijoje 9 valandą. Jos teigimu, registracija skiepams prasidės vos ministerijai patvirtinus sprendimą.
Lietuvoje šiuo metu gali skiepytis visi vyresni nei 16
metų gyventojai, tai galima padaryti „Pfizer“ ir „BioNTech“
vakcina – ja būtų skiepijami ir dvylikamečiai. Jų skiepijimui
šio gamintojo „Comirnaty“ vakcina Europos vaistų agentūra
pritarė gegužės pabaigoje.
Vaikus nuo dvylikos metų jau skiepija Italija, Vokietija ir
kitos valstybės.
BNS inform.
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Antaninės Juodupėje: apie „pajaunintą“ miestelį ir kryptingai formuojamą šventės veidą

Savaitgalį Juodupė šventė savąją šventę – Šv. Antano Paduviečio atlaidus. Ji
pirmoji pradėjo kasmetiniį
didesnių rajono miestelių
švenčių ciklą. Ir pradėjo
labai sėkmingai. Akivaizdu, kad prieš metus turėtas
Mažosios kultūros sostinės
titulas davė didžiulį postūmį miestelio bendruomenei.
Sėkmingai perkelta
šventė
Ne juodupėnai tikriausiai
jau nelabai ir pamena, kad
dar vos prieš gerus penkerius
metus pagrindinė Juodupės
šventė buvo ne Šv. Antano
Paduviečio atlaidai, bet Vasaros palydėtuvės paskutinį
rugpjūčio savaitgalį. Tai buvo
ganėtinai tradicinė miestelio
šventė: mugė dieną, o vakare
– koncertas.
Prieš porą metų Juodupės
žmonės ryžosi savo šventę
perkelti. Ir neapsiriko. Į birželį šventę kelti planuota ir
dėl didžiulę įtaką miestelio
raidai turėjusios tekstilės:
nuo pirmojo fabriko iki Juodupės gyvenimą ilgus dešimtmečius formavusio „Nemuno“ bei jo bazėje veikusių
kitų įmonių. O tekstilininko
diena švenčiama birželį. Kur
kas svarbiau, kad į šventę
įsitraukia ir parapija, kuri
tiek tikinčiųjų, tiek aktyvaus
dvasininko Aivaro Kecoriaus
dėka vis labiau matoma Juodupės gyvenime. Dar didesnę svarbą ši bendrystė įgijo
pernai, kai esant griežtesniems karantino ribojimams,
Juodupės bažnyčia tapo bene
vienintele visuomenei plačiau prieinama dvasine-kultūrine erdve. Taigi, tradiciniai Šv. Antano Paduviečio
atlaidai – puikus sprendimas
Juodupės šventei.

Kryptingai formuojamas
šventės veidas
Juodupės buvimas Mažąja kultūros sostine, nors
gerokai apribotas karantino,
visgi davė didelį postūmį šio
krašto bendruomenei. Todėl
ir šventė įgijo savitą veidą. Greta tradicinių mugių,
kultūros renginių jau pernai
buvo pristatytos kelios naujos idėjos, kurios šiemet įgijo
dar didesnį mastą. Juodupės
vardas visuomet buvo siejamas su sportu. Žinoma, garsiausias ir giliausias tradicijas
čia turi ledo ritulys. Visgi juo
vasarą nepasidžiaugsi... Jau
pernai Juodupėje vyko ralis.
O šiemet, lyginant su pernai,
automobilių sporto renginiai
gerokai išsiplėtė. Ir jie tapo
tuo, kas į miestelį pritraukė
ne tik žiūrovus, bet ir automobilių sportą nušviečiančią
žiniasklaidą.
Ralis, iš pirmo žvilgsnio,
juodupėnams lyg ir turėjo kelti nepatogumų: miestelio centre vykusių slalomo varžybų
metu iki centro automobiliu
privažiuoti buvo neįmanoma, o pėsčiomis ateiti – gana
sudėtinga. Tačiau vietoj paniurusių ir bambančių veidų
– šypsenos ir džiaugsmas.
Juodupėnai, pasistatę kėdutes tiesiog prie namų vartelių,
stebėjo lekiančius automobilius, sportininkų meistriškumą. Ne vienas, neslėpdamas
pasididžiavimo, sakė, kad
jau pernai buvo šaunus ralis,
o šiemetinis – dar didesnis
ir įdomesnis. Miestelio žmonės fotografavo pagrindinėje gatvėje net trimis eilėmis
išrikiuotus
lenktynininkų
automobilius. Ir džiaugėsi,
kad pramoga smagi ir įdomi
visiems. Akivaizdu, kad ralį
pasirinkę penktadienio ir šeštadienio renginių centru, juo-

dupėnai neapsiriko.
Kas „pajaunino“
miestelį?
Juodupė iki pernai metų
buvo laikoma bene jauniausiu rajono miesteliu. Nenuostabu, kad ji vos prieš keletą
metų atšventė šimtmečio
jubiliejų. Tačiau Juodupės –
Mažosios kultūros sostinės
atidarymo renginyje paaiškėjo, kad miestelio vardas
paminėtas gerokai anksčiau,
prieš 331-erius metus. „Negaliu žiūrėt“, – žvegdama į
šventinę sceną puošiantį užrašą „Juodupei – 114“ pusiau
juokais, pusiau rimtai sakė
šio krašto istorijos saugotoja Onuškio bendruomenės
vadovė, muziejininkė Elena
Blažienė. Ji ne tik priminė,
kad Krikšto metrikuose Juodupės vardas paminėtas prieš
331 m., bet ir pasidalino kitais atradimais: kad jau panašiai tuo pat metu aktyviai
vystėsi ir kitos šio krašto gyvenvietės. Štai archyvuose ji
rado, kad prieš maždaug tris
šimtus metų Maineivose jau
stovėjo karčiama.
Rajono meras Ramūnas
Godeliauskas juokavo, kad
Juodupė – moteriškas vardas,
taigi damai galima ir šiek tiek
„pasijauninti“.
Kultūriniai renginiai
nenuvylė
Nors garsiausias (ir tiesiogine, ir perkeltine prasme)
šventės šeštadienio renginys
buvo, žinoma, ralis, kultūros mėgėjai irgi nesijuto
nuskriausti. Mat jų laukė ir
įdomūs pristatymai, ir jaukus koncertas Kultūros namuose. Žvelgdami į tuščią
sceną (o patalpose renginių
žiūrovų skaičius vis dar ribojamas) juodupėnai atsiduso,

kad jaunųjų svečių iš Naisių
koncertą reikėjo rengti lauke.
„Aš tam pritarčiau. Tačiau atlikėjai pageidavo koncertuoti
salėje“, – sakė Juodupės seniūnas Valdas Adomonis.
O lauke, nors virš galvos
ir tvenkėsi debesys, pramogų taip pat netrūko. Vyresnieji arba grožėjosi raliu,
arba suko ratus po amatininkų mugę. Mugė buvo įvairi:
ir latviški skanėstai (sūriai,
„Karvutės“), ir lietuviški pyragai, šakočiai. Ir smagios
edukacijos: kas mugėje užtruko ilgėliau, galėjo pasižiūrėti,
kaip jų akyse veliama pirties
kepuraitė, veriamas tradicinis
lietuviškas sodas. O vaikai
dūko ant batutų.
Artėjant koncertui, artėjo
ir lietaus debesys. Buvo nepamiršti ir šventės „kaltininkai“ – Antanai ir Antaninos.
Nors ąžuolo vainikų varduvininkams vainikuoti pripinta
daug, jais pasipuošti ant scenos užlipo vos pora juodupėnų.
Sekmadienis –
atlaidų metas
Sekmadienį tikinčiuosius
varpais į šv. Mišias kvietė nedidukė jauki Juodupės
bažnyčia. Audringos miestelio istorijos, jo džiaugsmų
ir nelaimių liudininkė, bendruomenės telkėja. Jos svarbą ir reikšmę šiam kraštui
liudija ir tai, kad šv. Mišių
nuotolines transliacijas žiūri
ir užsienio šalyse gyvenantys Juodupės žmonės. Atlaidų
šv. Mišias už Juodupės krašto žmones aukojo parapijos
klebonas Aivaras Kecorius.
Jo pamokslas – aktualiomis
šiandienos gyvenimo temomis: apie vis spartėjantį gyvenimo tempą, apie būtinybę
pasirinkti ir daugelio pačius
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svarbiausius dalykus. Atlaidų svarbus akcentas – litanija
ir giesmė, skirta šv. Antanui
Paduviečiui prie jo statulos.
Bažnyčioje tikintieji netilpo:
dalis jų meldės priebažnytyje. Smagus ženklas parapijai – gana gausus jaunuolių,

besiruošiančių Sutvirtinimo
sakramentui, būrelis.
O po šv. Mišių laukė kitas
tradicinis Juodupės akcentas
– rajono vokalinių ansamblių
koncertas.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ
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Birželio sukilimo 80-ųjų metinių proga Obeliuose – unikali paroda

Esu dėkingas Obelių bendruomenei už paramą ir galimybę pristatyti savo senelio
Gurijaus Kateščenkos personalinę tapybos parodą. Obeliuose Gurijus Katečšenka
yra žinomas kaip paminklo Birželio sukilėliams autorius. 1925-1928 m. G. Kateščenka mokėsi ir baigė skulptūros studijas Vilniuje. Tačiau 1941 m. likimo vėjai jį
nubloškė į Obelius, kur jis dalyvavo sukilime ir vėliau sukūrė paminklą sukilimo
bendražygiams ir vadovavo paminklo pastatymo darbams.
Bet kaip dabar suprantu, tapyba buvo artima ir svarbi Gurijaus Kateščenkos, daugiabriaunės asmenybės – skulptoriaus, fotografo, tapytojo – kūrybinio kelio dalis. Manau, kad visuomenei bus įdomu susipažinti su šia menininko kūrybine puse.
Gurijaus Kateščenkos tapybos darbai yra profesionalūs, turi savitą braižą, pasižymi
giliu gamtos pajautimu ir lengva kūrybinės idėjos išraiška, darbuose atsispindi jų
sukūrimo laikmetis. Tai sukelia žavesį ir smalsumą. Dauguma peizažų yra sodraus
kolorito ir harmoningai subalansuotų spalvų. Tai prisiminimai iš Obelių, kur jis ilgą
laiką gyveno, iš Sibiro krašto, kur buvo ištremtas, iš Trakų miesto, kur gyveno sugrįžęs
po tremties.
Turbūt tai bus pirmoji personalinė autoriaus tapybos paroda. Pernai vasarą, minint
110-ąsias autoriaus gimimo metines, Užutrakio dvaro sodybos rūmuose buvo eksponuojama G. Kateščenkos fotografijų, sukurtų 1955-1983 metais, paroda.
Parodos kuratorius Olegas Katenskij

Jauki popietė bibliotekoje – tarsi nebaigtos Vytauto Mačernio eilės
Į rajono sales po ilgos
karantino pertraukos grįžta išsiilgti renginiai. Grįžta
ir jų kūrėjai, mūsų kraštiečiai. Grįžta skambiai ir
aktualiai. Kaip Juozo Keliuočio premijos laureatas
režisierius Jonas Buziliauskas, atvežęs unikalų poezijos spektaklį pagal Vytauto
Mačernio eiles „Apnuoginta širdis“.
Į jaukią salę
Iš pradžių anonsuota, kad
poezijos spektaklis vyks jaukiame Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Pauliaus
Širvio kiemelyje. Simboliška: neramaus likimo poetas
kitam tokio pat likimo poetui. Deja, vasariška kaitra
planus kiek pakoregavo. Nepaisant jaukaus čiurlenančio
fontano ir senų medžių teikiamo šiokio tokio pavėsio.
Sprendimas teisingas: spektalis labai jaukus, kamerinis,
jautrus detalėms ir reiklus
dėmesiui.
Nelemta susituokti...
Poetas Vytautas Mačernis
– viena ryškiųjų mūsų poezijos žvaigždžių, kuri norėjo
ir galėjo pasakyti daug. Bet
jį nutildė karas. Jaunas, perspektyvus, produktyvus... Talentas, kurio žibėjimą įžvelgė

tarpukario Lietuvos profesūra. Kurio meilę ir svajones
nutraukė karas. Kuriam, kaip
ir daugeliui poetų, teko pažinti savo talento spyglius:
mylimosios mama neleido jai
tekėti už kad ir labai talentingo, bet neturtingo jaunuolio. Ir jo pranašiški žodžiai
mylimajai: „Mums nelemta
susituokti“. Amžinos meilės
ženklas: vos 23-ejų žuvus V.
Mačerniui, jo mylimoji taip
niekada ir nesukūrė šeimos. Ir
pasalūnė skeveldra 1944-ųjų
spalį. Bene vienintelio tądien
paleisto artilerijos sviedinio...
Sudėta į jautrų
vientisą pasakojimą
V. Mačernio poezija – my-

lėta užsienyje ir tildyta Lietuvoje. Ji dar ir šiandien tampa
tam tikru atradimu. Režisierius J. Buziliauskas – neabe-

jotinas poezijos spektaklių
virtuozas. Pernai rokiškėnai ir kupiškėnai gėrėjosi jo
spektakliais, skirtais Pauliui
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Širviui.
Poezijos spektaklis „Apnuoginta širdis“ – sunkus,
sudėtingas kūrinys. Į vieną
darnią, organišką visumą sulieti negausaus poeto palikimo eilėraščiai. Jaukus poeto,
kurį įkūnijo kraštietis Linas
Pauliukas pokalbiai su savimi
ir saksofonu, kurio muzika
kalbėjo Urtė Raišelytė. Visas
emocijų spektras, iš taip arti
matomas kameriniame spektaklyje. Kuriam didžiosios
scenos būtų ankštos. Paprasta, lakoniška, iškalbinga scenografija: ant mažo stalelio

telpantis ir visas pasaulis, ir
mažas lietuviškas kaimas, su
šiaudiniais stogais ir mediniais kryželiais... Ir šviečiantis gaublys – po pasaulį keliaujančių V. Mačernio eilių,
kurios aktualios ir šiandien,
savo branda, savo įžvalgomis, ženklas.
Spektaklis žiūrimas vienu
atsikvėpimu. Ir kai nutyla
saksofono muzika, jis atrodo tarsi šiek tiek nebaigtas –
kaip ir nelaiku nutrūkęs poeto
gyvenimas...
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ
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Camino Lituano: VIII 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.
Aštuntas etapas. Paberžė - Kėdainiai
2021 m. balandžio 25 d.

Vien dėl Paberžės sakralumo, ore tvyrančiosios paslapties ir visur kyšančių slėpinių
galima kartoti ir kartoti Kelią.
Dar dėl čia gyvenančių žmonių, tiksliau vieno žmogaus –
ponios Reginos – beprotiškai
įsimylėjusios savo darbą, gal
net ne darbą, o pašaukimą.
Taip tikrai, tai pašaukimas,
su tokia meile, energija ir
užsidegimu, taip įdomiai ir
įtaigiai visiems pasakoti apie
Tėvą Stanislovą – asketą,
kunigą, vienuolį, sielų ganytoją, Žmogų. Žmogų, kokių
gimsta kartą per šimtą metų,
o gal dar rečiau, žmogų pas
kurį pagalbos, patarimo, globos kreipdavosi tūkstančiai ir
visiems jis padėdavo, nei vienam neatsakė. Nepatogų, tiesų žmogų, persekiojamą visų,
kas tik turėjo tam galios. Nepalaužiamą žmogų, kovotoją,
du kartus tremtą, daug kartų
kalintą ir n-kartų gąsdintą. Į
Tėvelį kreipdavosi beviltiški alkoholikai, narkomanai,
„užribio žmonės“ ir visiems
jis klojo baltą patalinę - „kad
žmonėmis pasijustų“; visiems rasdavo darbo, kad užsimirštų – „Kas yra pragaras?
Absoliuti vienatvė“; su visais
kalbėdavo – „Blogos šnekos
sugadina gerus įpročius“; visiems patardavo – „Vaikščiokime išmintu keliu, o ne klaidžiokime“. Todėl tiek daug
dėkingų, tiek daug sugrįžusiu
iš ten, iš kur paprastai nebesugrįžtama. Žmonės plūdo į
Paberžę, vien 1000 krikštų
per metus, o kiek santuokų?
Apsiriko valdžia Tokį Žmogų
ištremdami į Tokią Vietą. Čia
kunigavo, bažnyčią atstatė
ir iš čia būrį kovotojų, prieš
caro valdžią, išvedė kunigas
DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Suknelę pirmajai komunijai.

Tel. 8 628 79 685. Rokiškis
• Baltus batelius mergaitei. Tinka
šventėms. Dydis 36.
Tel. 8 628 79 685. Rokiškis
• Juodous odinius, moteriškus,
sportinius batelius lenktu padu.

Antanas Mackevičius. Dar
vienas patriotas, prikėlęs lietuvius kovai, rodos beprasmiškai, bet tokiai šventai:
„nieko nėra šventesnio už
Tėvynės laisvę“. Nepasisekė
sukilimas, pralaimėjo, padėjo galvas, bet kiek žmonių
prižadino, kaip aukštai iškėlė
lietuvių dvasią ir savivertę.
Su ta Antano Mackevičiaus
sukilėlių dvasia – „lietuvio
dvasios neužmuši“ - atkūrėme Nepriklausomybę, o Tėvas Stanislovas mokė: „Mūsų
gyvenimas – kova su blogiu“,
gal dar ne visi išmoko pamokas, bet vilties yra... Paberžėje tvyranti aura suformavo
tokias asmenybes, gal čia
Lietuvos dvasinis centras? O
gal kelionės į Šambalą pradžia? Kai amerikiečių ir europiečių mokslininkai ieškojo
ypatingos, ramiausios vietos
Europoje, seismologiniams
tyrimams, niekur geriau nerado, kaip Paberžėje. Iškasė gilią šachtą, nuleido aparatūrą
ir tyrinėja kodėl čia visiems
taip gera...
Užmigau, kaip angelas pas
Dievą ant pečiaus – šimtametėj lovoj, šalia Tėvelio celės.
Nieko specialiai neskaičiavau, bet taip gerai sutapo,
Kelio Sargas pasistengė: rytoj
sekmadienis, neskubėdami
atsikelsim, mišias Paberžės
bažnyčioj išklausysim. Žadėjo Marius atvažiuoti, gal
suveikė mano viešas kreipimasis? Gal pats jau sunoko
pirmajam piligrimo žingsniui? Jis tikras lapinas, pradės
nuo Paberžės slėpinių, o tada
į Kelią žengs vienu gražiausių, jeigu ne pačiu pačiausiu
etapu. Kur tu bičiuli buvai,
kai vėjas ant menčių guldė,

„pikti“ akmenys po kojomis
maišėsi, o tiesus kelelis ties
horizontu lenkėsi? Marius
nesiliauja stebinti – prasidėjus pamaldoms kunigas paskelbė, kad šv. mišias aukoja
už Audronę ir Algimantą ir
už piligrimus kurie ėjo ir eis
šituo Keliu... Gal tai pirmoji
kregždė, žiūrėk, užgims tradicija ir Kelias įgaus daug
daugiau sakralumo. Paberžė tam idealiai tinka: nueita
pusė kelio, kai kam jau pūslės
gyventi trukdo ir sausgyslės
nebe tokios, kaip prieš žygį
buvo, ir sąnariai paskauda,
ir klubus maudžia, be vaistų
užmigti sunku. O taip norisi
pradėtą darbą iki galo užbaigti – užpirkai mišias sau, kitiems piligrimams ir, žiūrėk,
lengviau pasidarė, sunkumą
kaip ranka nuėmė...
Tik išėję iš Paberžės patekome į besikaitaliojančių
metų laikų sūkurį: pavasarį
keitė žiema, o žiemą vasara, kada norėjosi išsirengti ir
pasideginti saulės atokaitoj.
Tuoj ir Bakainių piliakalnis.
Kokių nuostabių vietų randi Lietuvoj. Jau galvojau už
Kernavę nieko įspūdingesnio
nepamatysiu ir še tau, kad
nori – Bakainių piliakalnis.
Kiekvienas lietuvis, turėtų
čia užlipti ir padūmoti apie
savo bočių garbingą praeitį,
o moksleivius čia turėtų vežti autobusais ir leisti jiems

išsilakstyti po tuos piliakalnius, kad geriau prisimintų
Lietuvos istorijos pamokas,
gal tada ir pagarbos daugiau
jaustų, ir pasididžiavimo
savo valstybe daugiau išsiugdytų, ir savivertė visai kita
atsirastų. Pasiraitoję kelnes
įveikėm brastą per Liaudės
upelį, kuris juosia piliakalnį iš trijų pusių ir linksmu
kaimo keliuku nupėdinom
iki Surviliškio. Čia vėl netikėtai užklupo žiema, kuri
kiek pagadino mūsų pikniką ant šviežiai prasikalusios
žolytės, teko, skubos tvarka,
persikraustyti ant bažnyčios
šventoriaus suolų. Toliau pro
miestelio kapinaites, kur neilgai paieškoję atradom, anot
ponios Reginos, Tėvelio ypač
vertinamo ir gerbiamo šiuose
kraštuose liaudiško baroko
stiliumi kūrusio dievadirbio
Vinco Svirskio kapą. Kaip
neprisiminsi sudėtingo likimo, unikalaus talento, Rokiškio krašto dievadirbio Liongino Šepkos? Kurio darbai
garsina Rokiškį ne ką mažiau
negu Svirskio darbai Paberžę.
Toliau per kabantį Nevėžio
tiltą įkeliam koją į nuostabiausios gamtos prieglobsčio
taką palei „tamsųjį Nevėžį“.
Taip gera ant dūšios pasidarė, nemoku dainuoti bet čia
taip užtraukiau, kad net mano
bendrakeleiviai iš nuostabos
prisėdo:

Korėja. 40 dydis.Kaina 42 Eur. Tel.
8 695 74 290. Rokiškis
• Baltos spalvos, odinius,
moteriškus, sportinius batelius.
Vokietija. 38 dydis. Kaina 37 Eur.
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Krikšto rūbelius. Dėveti pora
valandų, siūti pagal užsakymą.
Kaina 45 Eur. Tel. 8 627 58 911.

Rokiškis
• Pora valandų dėvėtą suknelę.
Tel. 8 627 58 911. Rokiškis
• Naują raudoną moterišką
kombinezoną. Be etiketės. Tik
prie užtrauktuko, šone viena siulė
iširusi, bet nematyti ir netrukdytų
nešioti. Nusipirkau ir netiko. Tiks
šiek tiek lieknesnei merginai. Kaina

10 Eur. Tel. 8 600 80 662.
Rokiškis

„Ten susimąstęs tamsus
Nevėžis
Kaip juosta juosia žaliąsias pievas;
Banguoja, vagą giliai išrėžęs;
Jo gilią mintį težino Dievas“.
Toliau Šventybrastis, kur
1963m sukilėlių kapai, paminklas ir ąžuolų giraitė jų
garbei. Toliau Ignacogrado
griuvėsiai, taip savo dvarą,
gal juokais, gal rimtai pavadino dvarininkas Ignacas Zaviša, norėdamas pasipuikuoti
prieš kitus bajorus, o gal taip
norėdamas pašiepti imperijos
sostinę Petrogradą. Šateniai
– pakeliui dar vienas ypatingos svarbos objektas. Česlovo Milošo gimtinė, rašytojo,
kuris didžiavosi savo lietuviška kilme, o savo gimtinės
grožį ir paprastų valstiečių
išmintį išgarsino savo romane „Isos slėnis“. Artėjant prie
Kėdainių keitėsi ne tik kraštovaizdis, bet ir architektūra.
Senuosius dvarus ir jų griuvėsius, keitė naujoji architektūra: įspūdingų gabaritų ir
formų „naujųjų kėdainiškių“
rūmai su prižiūrėtais tvenkiniais, iščiustytais teniso kortais, privačiais stadionais, ramiai aptvaruose besiganančių
danielių ir muflonų kaimenėmis, milžiniškais sarginiais
šunimis, aukštomis tvoromis
saugančiomis nuo pašalinio

• Dovanoju kačiukus. Labai

DOVANOJA

• Dovanoju nusišienauti pievas

Sniegių kaime ir Čeičių kaime. Už
nupjovimą sumokėsiu. Išsamesnė
informacija telefonu.

Nepriklausomas rajono laikraštis

žvilgsnio ir žinoma milžiniškais šiltnamiais - kokie
Kėdainiai be agurkinių šiltnamių? Dar paėjėjus nutolstam nuo Nevėžio ir prieinam
Apytalaukio kaimą su įspūdingiausiais Kelyje matytais
rūmais - grafų Zabielų dvaru.
Net širdis verkia, kai matai
tokį grožį pasmerktą lėtai ir
neišvengiamai mirčiai. Didingas, kadaise buvęs dvaras,
prarado viską, tik ne žavesį.
Gal ir imtųsi, koks Lietuvos
ar užsienio turtuolis dvaro atstatymo reikalų, bet ar
protinga būtų investicija, kai
pašonėje pridygę sovietinio
paveldo šedevrų – plytinių
keturbūčių, o visi buvę dvaro
statiniai paversti socialiniais
būstais. Ir patys rūmai, tikriausiai, nemačiau, nebuvau
viduj, suniokoti negrįžtamai,
kai čia buvo įrengtas proto
negalią turinčių ligonių pensionatas. Pensionato kapines
prieiname apžiūrėję rūmus.
Šitos siurrealistinės kapinės
būtų vertos genijaus Salvadoro Dali teptuko, bet per
anksti numirė mano mėgstamiausias dailininkas. Būtų
pamatęs, nutapęs ir išgarsinęs
Apytalaukio pensionato kapines, Kėdainių kraštą ir tuo
pačiu Lietuvą ant viso svieto:
vienodų, pašalo išklaipytų
antkapių eilės ir tankiai suaugusių, aukštų tujų metamas gūdus šešėlis, uraganinio
vėjo fone sudarė tokį kraupų
įspūdį, kad pagaugai per kūną
ėjo.
Šiandien tiek daug visko
buvo, gal net per daug vienai
dienai. Kilometrų per daug,
įspūdžių per daug, net sunku
viską suvirškinti ir gražiai pateikti. Jeigu viskas bus gerai,
po piligriminio Kelio atskiru
įrašu dar kartą sugrįšiu į Paberžę – negaliu, įsimylėjau šį
kaimelį.
Aštuntas etapas: Paberžė
– Surviliškis – Šeteniai – Zabielų dvaras – Kėdainiai. Net
jau virš 30km gavosi.
ų, 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.

Tel. 8 678 81 317. Rokiškis

švarūs, daro į dėžutę ir viską ėda.
Kačiukams 2,5 mėn.
Tel. 8 679 02 880. Rokiškis
• Atiduodu 10 ha pievos
nusišienauti. Pieva yra 5 km nuo
Rokiškio. Tel. 8 679 23 578.
Rokiškis
• Dovanoju nusišienauti 6 ha
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pievas Kalbutiškio k., ir 5 ha pievas
Baršėnų k. Tel. 8 698 55 357.
Rokiškis
• Rakiškio raj. Panemunių kaime,
dovanojame 4 ha žolės nusišienauti,
arba ieškau žmogaus, kuris
susmulkins žolę. Tel. 8 615 42 976.
Rokiškis
• Dovanoju pievą nusišienauti,
Skemai. Tel. 8 676 60 029.
Rokiškis

Yra USB. Kaina 20 Eur.
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis

BALDAI

• Ieškau traktorininko darbo.

• Naudotą stalą. Kaina 10 Eur.

Tel. 8 605 05 560. Rokiškis
• Geros būklės fotelį su miegama
funkcija. Kaina 40 Eur.
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis
• Baldus. Kaina 300 Eur.
Tel. 8 694 01 135. Rokiškis
• Dvigulę sofą-lovą. Kaina 78 Eur.
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Geros būklės stalą su 2 kėdėmis.
Galima pirkti atskirai. Kaina 60
Eur. Tel. 8 687 90 392.
Rokiškis
BUITINĖ TECHNIKA

• Elektrinę siuvimo mašiną ČAIKA
134. Kaina 72 Eur.
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• CD grotuvą Pioneer. USB, AUX.
Kaina 30 Eur. Tel. 8 602 16 269.
Rokiškis
• MP3, WMA, WAV formatų
atkūrimas. USB, AUX in jungtys.
iPhone, iPod, Android įrenginių
valdymas 4x50W MOSFET
stiprintuvas. Žemų, aukštų garso
dažnių reguliavimas. LCD
apšvietimas baltos spalvos.
Raudona mygtukų apšvietimo
spalva. Kaina 35 Eur.
Tel. 8 602 16 269.
Rokiškis
• Dideles, gražiai skambančias
kolonėles Amfiton. Kaina už porą.
Kaina 140 Eur. Tel. 8 693 04 817.
Rokiškis
• Automobilinį grotuvą Pioneer.

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Telyčaites. Kaina sutartinė.

Tel. 8 698 87 312. Rokiškis
• Pieninių veislės juodmargę
telyčaitę. Atvesta gegužės 21 d..
Tel. 8 688 33 791. Rokiškis
IEŠKO DARBO
Gali būti ir kitokie darbai, turiu
TR1, TR2 kategorijos vairuotojo
pažymėjimą, dirbęs miškuose
Fiskar technika. Tel. 8 624 53 501.
Rokiškis
• Skubiai reikalingi šiltnamio
darbuotojai, darbui Norvegijoje,
Trondelag mieste.
Tel. 8 629 97 089. Rokiškis
• Ieškau buhalterės darbo.
Tel. 8 626 81 551. Rokiškis
• Dvi moterys ieško darbo.
Glaistome, dažome, tapetuojame ir
t.t. Tel. 8 618 66 853.
Rokiškis
• Du 17 metų vyrukai ieško darbo,
galime dirbti viską.
Tel. 8 629 81 848. Rokiškis
SIŪLO DARBĄ

• Reikalingas meistras, sugebantis

pastatyti namo stogą bei pamūryti
iš silikatinių blokelių. Darbų
kaina sutartinė. Tel. 8 685 37 720.
Rokiškis
• Reikalingas plataus profilio
statybininkas. Darbo pobūdis:
medžio konstrukcijų montavimas;
gipskartonio montavimas;
karkasinių namų statyba; durų ir
langų keitimas. Atlyginimas 3800
Eur. Tel. 8 674 02 808.
Skuodas
• Skubiai reikalingi metalinių
konstrukcijų montuotojai darbui
Olandijoje. Tel. 8 611 45 080.
Rokiškis
• Skubiai reikalingi pastolių
montuotojai darbui Švedijoje.
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
• Skubiai reikalingi 3 betonuotojai,
armuotojai darbui Švedijoje.
Atlyginimas - 15 Eur/val. neto.
Atlyginimas mokamas kas mėnesį.
Apgyvendinimas ir transportas
suteikiami. Tel. 8 611 45 080.
Rokiškis
• UAB LAŠŲ DUONA siūlo darbą
duonos gamybos technologui.
Tel. 8 682 47 852. Rokiškis
• Siūlome darbą darbščiam, be
žalingų įpročių, norinčiam dirbti
ir uždirbti. Darbo pobūdis mokėjimas naudotis gulščiuku .

R. Barono žemėtvarkos darbų įmonė informuoja, kad sklypo kad. Nr.7347/0003:169, esančio Beičių k., Jūžintų sen., Rokiškio raj., savininkus ar kitus
suinteresuotus asmenis apie atliktus gretimo sklypo kad.Nr.7347/0007:143 kadastrinius matavimus.
Dėl papildomos informacijos
kreiptis į matininką Eugenijų Mikulėną.
Tel. 8-458-68144, mob. 8-612-95720,
el. p. kavolzeme@parok.lt. Taikos g. 5, Rokiškis
Kaina 1300 Eur. Tel. 8 646 04 035.
Rokiškis
• Reikalingi dažytojai darbui
Švedijoje. Darbo pobūdis: sienų
paruošimas prieš dažymą; fasadų
dažymas; vidinė bei išorinė apdaila.
Atlyginimas 3000 Eur.
Tel. 8 674 02 808. Rokiškis
• Ieškau darbuotojo statybose,
turinčio vairuotojo pažymėjimą.
Tel. 8 698 26 397. Rokiškis
• Reikalingi darbuotojai kapaviečių
įrengimui, restauravimui.
Pirmenybė turintiems vairuotojo
pažymėjimą ir tikrai norintiems
dirbti ir užsidirbti. Atlyginimas
skaičiuojamas pagal atliktus darbus.
Tel. 8 603 62 884. Rokiškis
• Statybos įmonė siūlo darbą
vadybininkui. Statybinių medžiagų
išmanymas būtų privalumas.
Tel. 8 682 19 984. Rokiškis
• Ieškau žmogaus, kuris galėtų
suskaldyti malkas.
Tel. 8 680 49 599. Rokiškis
• Reikalingas meistras, atnaujinti
medinę sodybos lauko terasą. Yra
galimybė gyventi darbo vietoje.
Tel. 8 693 81 939. Rokiškis
• Ieškomi virėjai turintys darbo
kavineje/restorane patirties.
Sezoninis darbas. Gali būti
papildomas darbas laisvu grafiku.
Tel. 8 698 20 414. Rokiškis
• Siūlau sezoninį darbą sodyboje,
Kamajų seniunijoje. Gali būti
papildomas darbas laisvu grafiku.
Tel. 8 698 20 414. Rokiškis
• Ieškome autokrautuvo vairuotojo
darbui Aukštakalniuose. Darbas
pamaininis. Iš Rokiškio vežame į
darbą. Tel. 8 626 31 878.
Rokiškis
• Ieškau moters, tvarkingos ir
rūpestingos, slaugyti ligonę.
Pasikeičiant dviese naktimis ir per
išeigines. Skambinti nuo 8 iki 12
val. Tel. 8 684 70 346.
Rokiškis
KITA

• Šių metų sėtinių, natūralių pievų
šienainio ritinius. Pakrauname.
Kaina 20 Eur. Tel. 8 620 15 919.
Rokiškis
• Šių metų kokybiškus šienainio
ritinius. Pakrauname. Galimas
pristatymas. Kaina 20 Eur.
Tel. 8 615 29 342.
Rokiškis

Rokiškio rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Rokiškio
rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vedėjo pavaduotojo (koeficientas – 9, karjeros valstybės
tarnautojo) pareigoms užimti.
Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu http://www.rokiskis.lt.
KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Monitorių Acer. 19 colių.

• 2 senovinius geležinius ratus

sodybai papuošti, vnt. kaina 50 Eur.
Tel. 8 687 56 724. Rokiškis
• Palapinę 3x3 m. Yra visos 4
sienelės, viena su įėjimu, palapinė
naudota 2 kartus. Kaina 200 Eur.
Tel. 8 617 14 940. Rokiškis
• Rankų darbo lėkštę vaisiams ar
kitoms reikmėms. Kaina 15 Eur.
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Naudotas bičių maitintuves.
Kaina 2 Eur/vnt. Tel. 8 600 52 867.
Rokiškis
• Automobilių dujų balioną.
Storasienis, tinka pasigaminti
kepsninę, šašlykinę, 50 l talpos.
Kaina 20 Eur. Tel. 8 600 52 867.
Rokiškis
• Metalinį seifą. Kaina 85 Eur.
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Diržą miško darbams, 50 Eur.
Diskus po 10 Eur.
Tel. 8 645 62 247. Rokiškis
• Šienainio, šieno ritinius. Šių
metų, kultūrinių pievų žolė.
Tel. 8 639 16 172. Rokiškis
• Malkas kaladėmis arba skaldytas.
Atvežame. Kaina 200 Eur.
Tel. 8 680 49 599. Rokiškis
• Žvyrą. Vežame po 5 t. Kaina 60
Eur. Tel. 8 680 49 599.
Rokiškis
• Naudotą žoliapjovę. Pjauna gerai,
yra surinkimo krepšys.
Tel. 8 687 18 356.
Rokiškis
• Arklinio vežimo medinius ratus.
Kaina 10 Eur. Tel. 8 676 27 899.
Rokiškis
• Naujus žvejybos tinklus. Kaina 40
Eur. Tel. 8 678 66 028.
Jonava
• Bičių šeimas-spiečius, taip pat su
visiškai sukomplektuotais aviliais.
Tel. 8 675 96 103. Rokiškis
• Sauskelnes Tena, M dydžio, 22
vnt. Sauskelnes-kelnaites Tena, M
dydzio, 19 vnt. Tel. 8 618 34 320.
Rokiškis

Nepriklausomas rajono laikraštis

Tel. 8 602 35 205. Rokiškis
• Stacionarųjį kompiuterį su
monitoriumi. 7 Windows.
Tel. 8 602 35 205. Rokiškis
• Naują nešiojamąjį kompiuterį HP
14-CB174WMDX. Mokėta 400
Eur. Kaina 250 Eur.
Tel. 8 628 64 151. Rokiškis
• Nešiojamus kompiuterius Adus.
Yra keli vienetai. Pilnai veikiantys.
Ilgai laikančios baterijos. Kainos
nuo 130 Eur. Tel. 8 683 06 559.
Rokiškis
MOBILIEJI TELEFONAI

• Redmi Note 10, 4/64 GB, 5000

mAh baterija, baltas, naujas.
Kaina 150 Eur. Tel. 8 601 14 335.
Rokiškis
• Redmi Note 10, Stereo garsas,
4/128 GB, 5000 mAh baterija,
žalias, naujas. Kaina 180 Eur.
Tel. 8 601 14 335. Rokiškis
• Redmi Note 8, Baltas. Dovanų
stikliukai ir dangteliai. Kaina 120
Eur. Tel. 8 601 14 335.
Rokiškis
MAISTO PRODUKTAI

• Karvės pieno, saldžios grietinėlės
sviestą. Kaina 4 Eur.
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Gerą, sausą antžeminį garažą J.

Gruodžio g. Garažo vartai skardinti,
yra duobė-rūsys. Kaina 4000 Eur.
Tel. 8 686 54 126.
Vilnius
• Dviejų aukštų, mūrinį namą
Laibgalių kaime. Yra rūsys,
kanalizacija bei vanduo. Yra ūkinis
pastatas kartu su daržine, dirbamos
žemės bei sodas. Kaina derinama.
Kaina 20000 Eur.
Tel. 8 604 18 333. Rokiškis
• Rokiškyje, Laisvės g. esantį 3
kambarių butą keičiu į 2 vieno
kambario butus. Tel. 8 614 21 856.
Rokiškis
• Naujai statomą 4 kambarių namą
Rokiškyje, Janulionio g. 127 kv.
m, 10 a žemės. A++ klasė, 62 proc.
baigtumas. Jau galima rezervuoti.
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Du sklypus greta. Yra šulinys,
elektra, trifazė elektros instaliacija,
vaiskrūmių, apdegęs namukas,
šalia jo namui pamatai. Už miškų
ūkio pirmas įvažiavimas, tinka
namo statybai. Tel. 8 678 87 437.
Rokiškis
• Įvairių dydžių namų valdos
sklypus už miškų urėdijos. Graži
vieta, geras susisiekimas, šalia yra

PENKTADIENIS 06.18

KETVIRTADIENIS 06.17

TREČIADIENIS 06.16
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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 Vartotojų kontrolė
19:30 1000 pasaulio
stebuklų
20:30 Panorama
21:00 Dienos tem
21:30 Dviračio žinios
22:00 Naujasis 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 Vartotojų kontrolė
19:30 Gimę tą pačią dieną
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Dviračio žinios
22:00 Naujasis 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 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.
Vasara
22:25 Išdavikas
00:55 Pradėti gyvenimą iš

autobusų stotelė. Tel. 8 657 75 999.
Rokiškis
• Namą Sodų g. Bendras plotas
100 kv. m. Pradėti remonto darbai,
išbetonuota grindiniam šildymui,
įvestas miesto vandentiekis,
kanalizacija, 3,3 a sklypas.
Apsvarstytume pardavimą
išsimokėtinai. Kaina 14500 Eur.
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Medinį, apskardintą geros būklės
garažą centre, prie buvusios
kepyklos, Pandėlio g. Kaina 300
Eur. Tel. 8 603 77 107.
Rokiškis
• Greviškių kaime, netoli Salų
53 kv. m mūrinį namą su ūkiniu
pastatu ir 15 a sklypu. Visame name
sudėti nauji plastikiniai langai.
Apšiltintos sienos ir grindys.
Įrenginėjama nuotekų sistema. Yra
vandentiekis. Atliktas remontas.
Kaina 7500 Eur. Tel. 8 687 41 112.
Rokiškis
• Erdvų 4 kambarių butą patogioje
vietoje: arti mokyklos, darželiai,

8 psl.
23:00 Skyrybų vadovas draugėms
23:45 Įstatymas ir tvarka
00:30 Langas į valdžią
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vartotojų kontrolė
02:05 1000 pasaulio stebuklų
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema
04:05 Širdyje lietuvis
04:55 Kaip atsiranda daiktai
05:15 Ponių rojus

05:45 Atsargiai! Merginos
06:15 Galingieji reindžeriai.
Žvėries galia
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

draugėms
23:45 Įstatymas ir tvarka
00:30 Veranda
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vartotojų kontrolė
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Gimę tą pačią dieną
03:00 LRT radijo žinios
03:05 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 Galingieji reindžeriai.
Žvėries galia
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

naujo
02:30 Klausimėlis
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 Galingieji reindžeriai.
Žvėries galia
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

parduotuvės, medicinos klinika,
autobusų stotis, turgus, baseinas.
Nėra pereinamų kambarių, didelis
balkonas, priklauso rūsys. Kieme
vaikų žaidimo aikštelė. Kaina
42000 Eur. Tel. 8 655 04 628.
Rokiškis
• Labai geroje vietoje, Panemunėlio
gelž. st., Žilių g., namą su ūkiniais
pastatais ir 0,28 a žemės. Galima
eiti ir gyventi. Tel. 8 614 19 157.
Rokiškis
• Sodybą prie Šetekšnos upės,
Panemunėlio sen., gražioje vietoje,
prie pagrindo kelio RokiškisPanevėžys (16 km nuo Rokiškio).
Tvarkingi dokumentai, yra atlikti
geodeziniai matavimai. Kaina
20000 Eur. Tel. 8 695 74 290.
Rokiškis
• Garažą Pagojėje, yra rūsys.
Tel. 8 689 56 268. Rokiškis
• 3 k. butą Sodų g. 40 kv. m.
Pradėtas remontas, naujai
išvedžiota elektros instaliacija,
plastikiniai langai, nauji laiptai,

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 Milijardierių klubas
22:25 Vikinglotto
22:30 Milijardierių klubas
23:15 Jėga ir Kenoloto
23:18 Milijardierių klubas
00:10 Naktinė pamaina
01:10 Havajai 5.0
02:00 Makgaiveris
02:50 Vieniši tėvai
03:15 Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai
03:45 Naktinė pamaina
04:35 Havajai 5.0
05:45 Atsargiai! Merginos

06:30 Svaragini. Amžina draugystė

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 Paliktieji
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Paliktieji
00:20 Naktinė pamaina
01:15 Havajai 5.0
02:05 Pasitikėjimas
03:15 Vieniši tėvai
03:40 Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai
04:10 Naktinė pamaina
05:00 Havajai 5.0
05:45 Atsargiai! Merginos

06:30 Svaragini. Amžina draugystė
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris

17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Kontrolinės vyrų krepšinio
rungtynės. Lietuva – Dominikos
Respublika
21:30 Divergentė
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Divergentė
00:25 Kruvini pinigai
02:35 Paliktieji
04:35 Makgaiveris
05:20 Vieniši tėvai

08:00 Volkeris, Teksaso
reindžeris
10:00 Kalnietis
11:00 Širdele mano
12:10 Būrėja
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Nekenčiu žvaigždės
15:00 Laisvas smūgis
15:40 UEFA EURO 2020 futbolo
čempionatas. Suomija - Rusija
18:00 Laisvas smūgis
18:30 Žinios
19:30 Stebuklas
20:30 Turtuolė varguolė
21:30 Laisvas smūgis
21:40 UEFA EURO 2020 futbolo
čempionatas. Italija - Šveicarija
00:00 Laisvas smūgis
00:35 Operacija "Overlord"
02:45 Absoliutus blogis. Atpildas
04:15 Volkeris, Teksaso reindžeris

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

10:00 Kalnietis
11:00 Širdele mano
12:10 Būrėja
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Nekenčiu žvaigždės
15:00 Laisvas smūgis
15:40 UEFA EURO 2020 futbolo
čempionatas. Ukraina - Šiaurės
Makedonija
18:00 Laisvas smūgis
18:30 Žinios
19:30 Stebuklas
20:30 Turtuolė varguolė
21:30 Laisvas smūgis
21:40 UEFA EURO 2020 futbolo
čempionatas. Nyderlandai Austrija
00:00 Laisvas smūgis
00:35 Tylos zona
02:25 Operacija "Overlord"
04:10 Alchemija
04:35 RETROSPEKTYVA

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

18:00 Laisvas smūgis
18:30 Žinios
19:30 Stebuklas
20:30 Turtuolė varguolė
21:30 Laisvas smūgis
21:40 UEFA EURO 2020 futbolo
čempionatas. Anglija - Škotija
00:00 Laisvas smūgis
00:35 Metas veikti
02:15 Tylos zona
03:40 Volkeris, Teksaso reindžeris

09:40 Pėdsakas
10:35 Iškvietimas
11:35 Negyvenamose salose su
Beru Grilsu
12:35 CSI. Majamis
13:35 Mano virtuvė geriausia
14:55 Šuo
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Laisvas smūgis
18:40 UEFA EURO 2020 futbolo
čempionatas. Turkija - Velsas
21:00 Laisvas smūgis
21:30 Paskutinė tvirtovė
00:15 Snaiperis 3
02:00 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“

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 Laisvas smūgis
18:40 UEFA EURO 2020 futbolo
čempionatas. Danija - Belgija
21:00 Laisvas smūgis
21:30 Keršto valanda. Teisingumas
23:25 Paskutinė tvirtovė
02:05 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“

18:30 Laisvas smūgis
18:40 UEFA EURO 2020 futbolo
čempionatas. Kroatija - Čekija
21:00 Laisvas smūgis
21:30 Amerikietiškos imtynės
23:30 Nindzė žudikas
01:25 Keršto valanda. Teisingumas
03:15 Velniški Stivo Ostino
išbandymai

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 Nekenčiu žvaigždės
15:00 Laisvas smūgis
15:40 UEFA EURO 2020 futbolo
čempionatas. Švedija - Slovakija

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

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“

lauko durys. Šildoma kietuoju
kuru. Netoli miesto centras,
ramūs kaimynai. Atskiras įėjimas.
Apsvarstytume galimybę parduoti
išsimokėtinai. Kaina 6300 Eur.
Tel. 8 673 46 003. Rokiškis
• 2 kambarių butą Rokiškyje,
Taikos g. 1B. Atliktas remontas,
nauja elektros instaliacija, nauji
vamzdynai, grindys natūralaus
medžio, durys , drabužinė,
balkonas įstiklintas. Vonios
kambaryje kokybiška santechnika.
Namas renovuotas, už renovaciją
sumokėta. Kaina 50000 Eur.
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Obeliuose, Dirbtuvių g., labai
tvarkingą, jaukų 2 kambarių butą
3 aukšte. Butas labai šviesus,
šiltas, atliktas remontas, vienas
kambarys išdidintas, sujungtas su
koridoriumi. Butas parduodamas su
baldais, visa buitine įranga. Kaina
15000 Eur. Tel. 8 687 90 392.
Rokiškis
• Nebrangiai, 30 a komercinės

paskirties sklypą Rokiškyje, yra
visos komunikacijos.
Tel. 8 687 16 351. Rokiškis
• 1,03 ha sklypą ant Dabužio ežero
kranto, Lukštinių k., Rokiškio r.
Paskirtis - žemės ūkio. Priklauso
apie 150 m pakrantės. Sklypas
lygus, prižiūrėtas. Netoliese yra
elektros linija. Geras privažiavimas
iki sklypo. Puiki vieta namo
statybai . Kaina 15500 Eur.
Tel. 8 673 51 558. Rokiškis
• Netoli Subato ežero, Trumpiškių
k. Rokiškio r. sodybą. Sodybai
priklauso rąstinis namas, ūkinis
pastatas, pirtis, šulinys, 0,47 ha
namų valdos sklypas, 0,23 ha
žemės ūkio paskirties sklypas
ir 0,38 ha miškų ūkio paskirties
sklypas. Kaina 20000 Eur.
Tel. 8 673 51 558. Rokiškis
• Sodybą 18 km nuo Rokiškio su
1,75 ha žemės. Namas rąstinis, 90
kv. m ploto, iš išorės baigiamas
renovuoti, iki upės 120 m.
Privažiavimas – asfaltas. Galimas

keitimas į 2 k. butą Rokiškyje.
Tel. 8 675 96 103. Rokiškis
• 44,93 kv. m butą Miliūnų
k., Rokiškio r. daugiabutyje,
2 a. Butas apšiltintas, įrengtos
nuotekų, įvestas vandentiekio
sistemos, plastikiniai langai. Yra
stačiamalkis, šildoma kietuoju
kuru. Yra sandėliukas rūsyje,
garažas su duobe, malkinė. Kaina
5000 Eur. Tel. 8 623 31 950.
Rokiškis
• Sodybą ant Šetekšnos upės kranto
su 4,15 ha žemės. Našumas 46
balai. Geras privažiavimas. Nuo
Rokiškio 20 km, link Kupiškio.
Kaina 16000 Eur.
Tel. 8 675 96 103. Rokiškis
• Medinį namą, apkaltas
plastikinėmis lentelėmis.
Panemunėlio glž. st. Bendras namo
plotas 64 kv. m. Namų valda 15 a.
Kaina 8500 Eur. Tel. 8 610 26 465.
Rokiškis
• Vieno kambario butą, 34.97 kv.
m šarvo durys, plastikiniai langai,

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

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“

12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių
12.30 Alfa taškas
13.00 Nauja diena
14.00 „Teisingumo agentai“
15.00 „Reali mistika“
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 „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“

16.00 Reporteris
16.30 Vyrų šešėlyje. LIDA
MEŠKAITYTĖ
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. LIDA
MEŠKAITYTĖ
05.20 „Reali mistika“
06.00 „Paslaptys“
įstiklintas balkonas 4 aukštas,
vonios kambariui reikalingas
remontas. Kaina 21000 Eur.
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
NUOMA

• Išsinuomočiau 1-2 kambarių butą
Rokiškyje-Obeliuose. Domina
įvairūs variantai. Kaina 100 Eur.
Tel. 8 644 46 583. Rokiškis
• Išsinuomočiau sodą su nameliu
arba pirkčiau išsimokėtinai.
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9 psl.

Tel. 8 622 06 975. Rokiškis
• Atliekame profilio-gipso
montavimo darbus, špakliavimą,
glaistymą, dažymą, laminatoplytelių klojimą ir kitus vidaus,
lauko apdailos darbus. Kaina
sutartinė. Tel. 8 625 22 911.
Rokiškis
PERKA

leistuvus, skaičiavimo-matavimo,
telekomunikacijų techniką,
kompiuterius, jungtis, kontaktus,
oscilografus, dažnometrius,
savirašius, racijas ir kt. Pasiimu iš
namų. Tel. 8 606 84 377.
Rokiškis
PREKĖS VAIKAMS

• Naują triratuką-paspirtuką 5/1.

Kaina 25 Eur. Tel. 8 621 52 675.
Rokiškis
Pageidautina arčiau Rokiškio.
Tel. 8 671 79 320. Rokiškis
• Išsinuomočiau žemės ūkio
paskirties sklypą. Kaina sutartinė.
Kaina 200 Eur. Tel. 8 608 31 638.
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Mažai naudotą žolės smulkintuvąmulčerį, skirtą mini traktoriui.
Pirktas Agrotekse. Darbinis plotis
95 cm. Kaina 650 Eur.
Tel. 8 609 82 128. Rokiškis
• Vandens siurblį. Tinka ir
nešvariam vandeniui, nes yra
malūnėlis. Tel. 8 643 33 201.
Rokiškis
• Labai mažai naudotą, savaeigę,
benzininę žoliapjovę.
Tel. 8 640 92 444. Rokiškis
• Pukiai veikiantį trimerį Trimeris
Jonseered CC2235. Kaina 170 Eur.
Tel. 8 615 55 385. Rokiškis
• Naujas, nenaudotas, elektrines
gyvatvorės žirkles. Kaina 55 Eur.
Tel. 8 621 48 769. Rokiškis

PASLAUGOS

STATYBINĖ ĮRANGA

• Sijas, kampučius, armatūrą,

atkaitintą vielą. Tel. 8 600 52 867.
Rokiškis
• Trifazį diskinį pjūkląį su
obliavimo velenu. Kaina 230 Eur.
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• Naudotą šiferį. Tel. 8 656 60 661.
Rokiškis

• Kokybiškos ir pigios

transportavimo paslaugos: krovinių
pervežimas, perkraustymas,

utilizavimo darbai (buitinių
prietaisų, statybinių atliekų, senų
baldų išvežimas).
Tel. 8 667 24 525. Rokiškis
• Pievų žolės smulkinimas
Rokiškio rajone. Dirbame vakarais
ir savaitgaliais. Kaina 30 Eur.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Perku telyčaitę veislei iki 2 mėn.

Tel. 8 628 23 751. Rokiškis
• Perku įvairias plokštes,
mikroschemas, tranzistorius,
kondensatorius, reles, magnetinius

• 2006 m. Volvo V50. 2 l, 100 kW,

TA iki 2022.02. Yra defektų. Kaina
derinama. Kaina 1300 Eur.
Tel. 8 621 53 343. Zarasai
• Geros būklės priekabą Zubrionok.

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

TA 2 metams. Kaina 550 Eur.
Tel. 8 603 77 107. Rokiškis
• Dvi vasaras važinėtą dviratį
Urban Gorilla Bmx, tinkantį 5-9
metų vaikams. Triukai nedaryti,
todėl būklė gera. Pakeista nauja
galinė padanga. Kaina 49 Eur.
Tel. 8 674 41 154. Rokiškis
• Toyota Yaris. 2004 m. Kaina 1200
Eur. Tel. 8 686 65 674.
Rokiškis
• Ford Focus. TA iki 9 mėn. 1.8 l,
dyzelis. Kaina 300 Eur.
Tel. 8 624 66 171. Kupiškis
• Automobilį Opel Meriva 2005
m. Dyzelis, mechaninė pavarų
dėžė. Galiojanti TA iki 2023 m.,
tvarkinga, prižiūrėta mašina,
viduje nerūkyta. Tel. 8 648 69 677.
Rokiškis
• Dviračius paaugliams, vaikams.
Didelis pasirinkimas. Ratai R18,
20, 24, 26. Tel. 8 659 64 181.
Rokiškis
• Moterišką dviratį žemu rėmu.
Kojiniai stabdžiai.
Tel. 8 659 64 181. Rokiškis
• Beveik naują paspirtuką Nineboot
segwey S2. Su papildoma baterija.
Paspirtuko būklė ideali.
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
TRANSPORTO PRIEMONIŲ
DALYS
• Originalius Volvo R16 ratlankius.
Tel. 8 682 41 823. Rokiškis
• Mitsubishi Space Star dalimis.
2002 m., 1,9 l, dyzelis. Yra visos
dalys. Priekinis spoileris sulūžęs.
Papildomas tel. +37062310770.
Tel. 8 684 07 875. Rokiškis
• Audi A4 dalimis. 2,5 l, dyzelis.
Tel. 8 628 47 947. Kupiškis
• Audi A4 benzinas-dujos, dalimis.
Tel. 8 628 47 947. Kupiškis
• Keleivinį Citroen Berlingo HDI
dalimis. 2 l, 66 kW.
Tel. 8 612 48 499. Kupiškis
• VW Sharan 1,9 l, TDI, 1999 m.,
dalimis. Gera vairo kolonėlė.
Tel. 8 612 48 499. Rokiškis
• 1998 m. Audi A4 dalimis. 1,9 l,
TDI, 66 kW, universalas.
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Dalimis 1998 m. VW Passat B5,
universalas, 1,9 l, 81 kW. 2001 m.
Opel Zafira, 2 l, 74 kW. Spalva
žalia. Tel. 8 614 87 836.
Rokiškis
• Kuro purkštuką, tinkantį
Mercedes-E320, ML270, S320,
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Birželio 15-oji,
antradienis,
25 savaitė

Krapų padažas salotoms

Iki Naujųjų liko 199 dienos
Okupacijos ir genocido diena
Pasaulinė kovos prieš blogą
elgesį su pagyvenusiais
žmonėmis diena
Saulė teka 4.42 val.,
leidžiasi 21.57 val.
Dienos ilgumas 17.15 val.
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius
šiandien švenčia:

Gaminimas:
Krapus, medų, nuvalytą česnaką sudėti į elektrinio trintuvo
indą. Supilti vandenį, citrinos
sultis, gardinti druska. Viską sutrinti iki daugmaž vientisos konsistencijos. Pagaminus daugiau galima užšaldyti ledukų formelėse. Šaldytuve jis gerai išsilaiko 3-4
dienas.

Bargailas, Bargailė, Barinta,
Barintas, Barintė, Barys, Barkinta,
Barkintas, Barkintė, Jolanta,
Kirstautas, Kirstautė, Krescencija,
Krescentas, Modesta, Modestas,
Vidas, Vitas.
Rytoj: Aurimas, Bena, Benadas,
Benas, Benė, Julita, Jūra, Jūratė,
Jūris, Jūrius, Tolmina, Tolminas,
Tolminė.
Poryt: Adolfa, Adolfas, Adolfina,
Adolis, Dauganta, Daugantas,
Daugantė, Laura, Rimvydas,
Vilmantė.

Orų prognozė birželio 15-17 d.
Diena
Birželio 15 d.

Dienos citata

1520 m. popiežius Leonas
X už erezijas nuo Bažnyčios atskyrė reformacijos lyderį ir protestantizmo pradininką Martiną
Liuterį.
1752 m. būsimasis JAV prezidentas Bendžaminas Franklinas
per savo garsųjį eksperimentą
su aitvaru įrodė, kad žaibas yra
kibirkštinis išlydis tarp skirtingai
įsielektrinusių debesų ir Žemės.

Šiandien Lietuvos
istorijoje

Kad ir šuns būdoj,
kad tik savoj.

Temperatūra
Naktį 8
Dieną 23

Vėjas
V,
4-9 m/s

Birželio 16 d.

Naktį 10
Dieną 23

V,
3-8 m/s

Birželio 17 d.

Naktį 10
Dieną 27

P,
3-8 m/s

Valstybės
konfiskuotos
ir paveldėtos brangenybės
netrukus bus realizuojamos
rinkoje – konkurso būdu
pasirinkta bendrovė parduos šimtus vienetų tauriųjų
metalų gaminių, briliantų ir
safyrų, kurių vertė siekia 37
tūkst. eurų.

Šiandien pasaulio
istorijoje

Post scriptum

Debesuotumas

Pastabos

Valstybė sieks parduoti konfiskuotą sidabrą ir deimantus

„Dievas visuomet
skandina tą, kuris plaukti
galėdamas, neplaukia"
(Vydūnas).

1940 m. vyko Lietuvos
Vyriausybės posėdis, svarstęs Sovietų Sąjungos pateiktą
ultimatumą. Antano Merkio
vadovaujama Vyriausybė atsistatydino. Prezidentas Antanas
Smetona pasitraukė į Vokietiją.
1940 m. vykdydamas pareigas žuvo pasienio policijos Alytaus baro VI rajono Ūtos sargybos viršininkas vyr. policininkas
Aleksandras Barauskas. Tai pirmoji 40-ųjų sovietinės invazijos
į Lietuvą auka.
1978 m. Antanas Terleckas
įkūrė pogrindinę Lietuvos laisvės lygą.

Ingredientai:
• 30 gramų krapų
• 2 šaukšteliai medaus (su
kaupeliu, arba 2 šaukštelių klevų ar datulių sirupo)
• 4 šaukštai alyvuogių aliejaus
• 4 šaukštai vandens
• 2 šaukštai citrinų sulčių (iš
maždaug pusės stiklinės)
• 2 skiltelės česnako
• 1 šaukštelis druskos

Sprinter, V200, V220, Vito.
Kodas 0445110202. Tikrintas.
Atitinka visus parametrus.Analogai
0445110032. Kaina 40 Eur.
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Opel Zafira galinį kapotą.
Tel. 8 602 35 205. Rokiškis
• VW Passat dalimis. 1995 m., 1,9
l, TDI. Tel. 8 612 67 305.
Rokiškis
• Motociklų K 750 URAL
naudotas dalis. Tel. 8 656 60 661.
Rokiškis
• R15 ratlankius, tarpai tarp skyliu
108 mm. Ratlankiai naudoti Volvo,
bet tinka ir Opel. M+S padangos,
apie 5-6 mm. Ratlankiai šiuo metu
Kamajuose. Kaina 90 Eur.
Tel. 8 606 02 950. Rokiškis
• Hyundai Teraccan, R15 ratlankius
su m+s padangomis. Kaina 35 Eur.
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• Originalų Audi ratą. R-17. Kaina
30 Eur. Tel. 8 646 82 607. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Televizorių Vido. 20 colių,

su pulteliu. Tel. 8 602 35 205.
Rokiškis
ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Vandens talpą. Kaina 75 Eur.

Tel. 8 620 55 819. Rokiškis
• Claas Protector kombainą dalimis.
Tel. 8 650 26 388. Kupiškis
• Lenkišką dalgę, arklinį grėblį,
akėčias didžiąsias, Zid variklį,
elektros variklį 7,5 kW, dujų
balionus. Tel. 8 614 19 157.
Rokiškis
• T-40 AM dalimis. Variklio
spaudimas 3, priekinis tiltas
nekliba, tepalų neleidžia. Dusetos.
Tel. 8 699 55 273. Rokiškis
• Savadarbę vienašę traktorinę
priekabą su dokumentais. Lenkišką
grėblį-vartytuvą, 5 ratų, pigiai.

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) informavo BNS,
kad šiuo metu savo žinioje turi
1900 vienetų juvelyrinių gaminių, daugiausia sidabro, taip pat
yra nedidelė dalis aukso, gintaro gaminių.
„15 vienetų gaminių sudėtyje yra briliantų, safyrų, ametistų, topazų (...) VMI tikslas yra
turtą parduoti kuo greičiau ir
kuo mažesnėmis sąnaudomis“,
– komentuoja Nepriemokų
administravimo departamento
direktorė Irina Gavrilova.
Centriniame viešųjų pirkimų
portale nurodoma, kad inspekcija birželio pradžioje sudarė
sutartį su bendrove „Vilmarli-

ta“. Sutarties orientacinė maksimali vertė – 80 tūkst. eurų (su
PVM).
Mokesčių administratorius
pabrėžia, kad neįsipareigoja išleisti visos šios sumos.
„Tai yra maksimali suma,
kuri nustatyta trejiems metams. Atkreiptinas dėmesys,
kad ši suma yra orientacinė ir
kad paslaugos tiekėjui realiai
gali būti sumokėta mažiau, nes
sutartis numato, kad paslaugos
pirkimas priklauso nuo VMI
poreikio“, – rašoma komentare.
Pasak I. Gavrilovos, nors
šiuo metu VMI žinioje yra
tauriųjų metalų gaminių už 37
tūkst. eurų, tačiau nėra žinoma,
kiek ir už kokią kainą tokio turto inspekcija perims ir perduos
realizuoti per artimiausius trejus metus.
„Atsiskaitant su paslaugos
tiekėju per visą sutarties galiojimo laiką jam bus mokama taikant jo pasiūlytą procentą nuo
gaminių pardavimo kainos“, –
aiškina inspekcija.

Konkurse dėl brangenybių
pardavimo dalyvavo dar keturios bendrovės: „Telesfera“,
„Sentios“, „Stokeris“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Ožys“.
„Vilmarlita“ pasiūlė mažiausią
paslaugos kainą, tai yra, mažiausią nustatytą procentą nuo
pardavimo kainos.
Registrų centro duomenimis, „Vilmarlitos“ akcininkas
yra vienas fizinis asmuo, Lietuvos pilietis. Bendrovės pajamos
pernai siekė 270,7 tūkst. eurų,
2020 metų pabaigoje joje dirbo
penki darbuotojai.
Daugiau kaip 90 proc. dabar turimų VMI gaminių yra
konfiskuoti, apie 5 proc. yra
valstybės paveldėti. Turtą konfiskuoja teismai, o VMI po konfiskavimo įsiteisėjimo perima jį
į apskaitą.
Inspekcijos teigimu, minėtas
turtas visada realizuojamas per
tarpininkus, su kuriais viešojo
konkurso būdu pasirašomos
paslaugų teikimo sutartys.
BNS inform.

Išpilamų vakcinų nuo koronaviruso kiekiai išaugo tris, keturis kartus
Per savaitę išpilamų vakcinų
nuo koronaviruso kiekiai pastaruoju metu išaugo tris ar keturis
kartus, sako Sveikatos apsaugos
ministerijos (SAM) atstovas.

„Iš tiesų padidėjo tie kiekiai,
jei mes balandžio mėnesį turėjome per savaitę išpilamų 10–20
vakcinų dozių, gegužę – 50–60, o
dabar matome, kad per pirmą bir-

želio savaitę turėjome 239 išpiltas
dozes“, – teigė SAM Elektroninės
sveikatos sistemos ir informacinių
išteklių skyriaus vyriausiasis specialistas Lukas Galkus.
Pasak jo, išaugę išpilamų vakcinų kiekiai yra susiję su masine
vakcinacija ir plačiu vakcinų prieinamumu.
„Pagrindinė priežastis – neatvyksta žmonės, todėl turi būti

Tel. 8 672 73 619. Rokiškis
• Veikiantį mėšlo kratytuvą ROU6.
Kaina 900 Eur. Tel. 8 650 26 388.
Kupiškis
• Grėblį - vartytuvą Dobilas.
Tvarkingas, geros būklės. Kaina

derinama. Tel. 8 610 66 432.
Rokiškis
• Frontalinį krautuvą. Buvo
naudojamas su traktoriumi Volvo,
bet tinkamas ir kitiems.
Tel. 8 625 17 722. Kupiškis
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vakcinos išpiltos. Įstaigos tiesiog
nebeturi rezervinių sąrašų, kad kažką galėtų pakviesti, nėra tų, kurie
lauktų, kad tik pasiskiepytų, todėl
belieka jas utilizuoti“, – aiškino ministerijos atstovas.
L. Galkus sakė, kad šią problemą spręstų aktyvesnis žmonių
skiepijimas, kuris pastaruoju metu
sumenko.
BNS inform.

• Nedaug dirbusią rotacinę

šienapjovę, reikia remonto. 1.85 m
pločio. Kaina 350 Eur.
Tel. 8 625 17 722. Kupiškis
• Grūdų malūną. Kaina 60 Eur.
Tel. 8 612 39 769. Rokiškis
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Astrologinė prognozė savaitei

AVINAS. Šią
savaitę jus kamuos
nuotaikų kaita. Jei
vaidinsite tylintį
akmenį, nepamirškite, kad nesidalinsite žiniomis apie kilusas problemas su artimaisiais,
tai toks elgesys ves į nesusipratimus, arba dar blogiau, į
konfliktus. Tai jums kels nemenką įtampą. Finansinėje
srityje jūsų laukia nenumatyti
nuostoliai. Tad lėšas leiskite
labai apgalvotai, nepasiduokite pagundai prisipirkti impulsyvių pirkinių. Visgi nemalonumai neužilgo baigsis. Jums
tereikia tik šiek tiek daugiau
kantrybės. Darbo srityje jums
atsivers didžiulės galimybės.
Nepražiopsokite jų. Palankios
dienos antradienis ir penktadienis, o štai nepalanki – sekmadienis.
JAUTIS. Planetų išsidėstymas
rodo, kad jums
gresia tam tikra sumaištis, kuri gerokai apsunkins
gebėjimą teisingai pasirinkti ir
priimti teisingus sprendimus.
Prieš spręsdami, stenkitės atsipalaiduoti ir pažvelgti į susiklosčiusią situaciją žvilgsniu
iš šalies. Atminkite, kad per
didelis nerimas vargina ir neatneša jokios naudos. Taigi,
jei negalite pakeisti situacijos,
tai leiskite įvykiams bėgti savo
vaga. Finansų atžvilgiu – tikrai ne pati geriausia savaitė.
Ypač verta saugoti savo pinigines verslininkams. Venkite
nebūtinų išlaidų ir abejotinų
sandėrių. Sėkmingos dienos
trečiadienis ir šeštadienis, nesėkminga – antradienis.
DVYNIAI. Finansinėje
srityje
laukia rami savaitė.
Kai kam netgi nusimato papildomų lėšų iš visai
netikėtų šaltinių. Sėkmė lydės
ir profesinėje srityje. Likimas
sudarys progų pademonstruoti
jūsų geriausias dalykines savybes, įvykdyti laiku prisiimtus
įsipareigojimus. Taigi, galite
tikėtis sėkmės profesinėje veikloje. O jei jau išgirsite kokios
nors vadovų kritikos, priimkite
ją ramiai, kaip pretekstą tobulėti. Asmeniniame gyvenime
taikos ir ramybės metas. Žinoma, jei gebėsite derinti darbą ir
dėmesį šeimai. Palankios dienos antradienis ir ketvirtadienis,
nepalanki – penktadienis.
VĖŽYS. Puiki
savaitė. Ypač profesinėje
sferoje.
Savaitė dovanos
gausybę puikių idėjų, kurias sėkmingai įgyvendinsite. Sulauksite ne tik vadovų įvertinimų ir
dėkingumo, bet ir pagerinsite
karjeros perspektyvas. Puikus
metas pasirengti greitesniems
augimo ir tobulėjimo tempams.
Sėkmingas laikas ir tiems, kurie
ieško naujo darbo. Jums atsivers
ne tik naujos galimybės, bet ir
pasirinkimo bei sprendimo tei-

sė. Būtinai raskite laiko šeimai.
Palanki diena – ketvirtadienis,
nepalanki – šeštadienis.
LIŪTAS. Visose veiklos srityse
laukia sėkmė. Tai
suteiks ir pasitikėjimo savo įžvalgomis, jėgomis, ir tvirtybės siekiant užsibrėžtų tikslų. Laukia naujos
galimybės, pažintys, susitikimai, santykiai, kurie gerokai
paveiks tolesnį jūsų gyvenimą. Finansinėje srityje laukia
sėkmė su sąlyga, kad nesielgsite neapgalvotai ir impulsyviai. Galimi ir netikėti papildomi pajamų šaltiniai, galbūt
atneš naudą investicijos. Būsite kantrūs su artimaisiais,
netgi atleisite jiems šiokias tokias klaidas. Palankios dienos
– ketvirtadienis ir šeštadienis,
nepalanki – trečiadienis.
MERGELĖ.
Savaitės pradžioje
apie save primins
sveikatos problemos. Ir būtinai į jas atsižvelkite, nes ignoravimas sukels
labai rimtų pasekmių. Venkite stresinių situacijų, o jei tai
neįmanoma, tuomet kuo mažiau jaudinkitės. O pagrindo
tam yra. Tai ir papildomos
netikėtos išlaidos, ir problemos profesinėje srityje, kurios
reikalaus greitų sprendimų,
motyvacijos ir susitelkimo,
kurių kaip tik ir trūks. Antroje
savaitės pusėje nelaimių juosta pasibaigs. Aplinkybių spaudimas sumažės, ir viskas grįš
į normalias vėžes. Palankios
dienos – antradienis ir penktadienis. Nepalanki – šeštadienis.
S VA R S T Y KLĖS. Nepalankus planetų išsidėstymas
lems
šiokią tokią sumaištį asmeniniame gyvenime. Greičiausiai
jie bus susiję su santuokiniais
santykiais ar šeimos problemomis, taip pat – ir su giminaičių sveikata. Bet kokiu
atveju, tai kels daug nerimo
ir nepatogumų. Saugokite ramybę. Nepasiduokite provokacijoms, nekelkite konfliktų
ir neatsakykite agresija į agresiją. Nuo nemalonumų bėkite
į darbo sferą. Tai ne tik leis
atitrauks dėmesį nuo nemalonumų, bet ir duos nemenkos
naudos, gal ir netgi leis pakilti karjeros laiptais. Namuose
reikalai greitai susitvarkys.
Greičiausiai ir be jūsų sprendimų. Palankios dienos – ketvirtadienis ir sekmadienis.
SKORPIONAS. Atkaklumas
ir tikslo siekimas
padės jums siekti karjeros. Ši savaitė padės
siekti jums savo tikslų. Be to,
reikia būti atidesniems, kad
priešai ir kenkėjai nesugriautų
jūsų planų. Šeiminiai santykiai klostysis labai sėkmingai.
Viskas, kas vyks namuose,

bus lengvai prognozuojama,
netikėtumų nematyti, o jei
ir pasitaikys, jie bus labai
malonūs. Savaitgalį puikiai
pailsėsite. Palankios dienos –
penktadienis ir sekmadienis,
nepalanki – antradienis.
ŠAULYS. Jūsų
reikalai progresuos
palankia
linkme.
Verslininkų laukia
naudingų sandėrių sudarymas
bei pelnas, susijęs su ankstesniais susitarimais. Profesinėje
srityje – darbingumo pikas,
galėsite nuversti kalnus. Jūsų
intelektas ir nuoseklus darbas
bus įvertintas vadovybės. Asmeniniame gyvenime – harmonija,
jei turite vaikų, jie džiugins pasiekimais. Norėsite artimiesiems
padaryti ką nors gero. Palankios
dienos – ketvirtadienis ir šeštadienis, nepalanki – trečiadienis.
OŽIARAGIS.
Visos jūsų mintys
suksis apie asmeninį
gyvenimą.
Ir tos mintys bus malonios.
Laukia arba didelės pajamos,
ar kokio stambaus pirkinio,
pavyzdžiui,
nekilnojamojo
turto įsigijimo. Nedideli nesutarimai su artimaisiais, kurie
jus pastaruoju metu blaškė,
išnyks tarsi savaime. Palanki atmosfera asmeniniame
gyvenime palankiai veiks ir
profesinę sferą. Būsite pasirengę bet kokiems pokyčiams,
galėsite atremti bet kokius
iššūkius. Palankios dienos –
penktadienis ir sekmadienis,
nepalanki – ketvirtadienis.
VA N D E N I S .
Romantika valdys
jūsų gyvenimą. Bet
romantiniai santykiai – ne pagrindas leisti pašaliniams veikti jūsų santykius su
aplinkiniais, kištis į jūsų asmeninį gyvenimą. Finansinėje srityje
laukia stabili savaitė, jei nesielgsite spontaniškai. Profesinėje
srityje turėsite labai daug energijos, kuri leis jums įveikti sudėtingiausias užduotis, didžiausias darbų apimtis. Būkite atviri
naujoms galimybėms. Palankios
dienos – antradienis ir šeštadienis, nepalanki – sekmadienis.
ŽUVYS. Puiki
nuotaika ir pasitenkinimas pasiektais tikslais leis
ištverti sunkiausius krūvius
ir būti laimėtoju bet kokioje
situacijoje. Finansinėje srityje laukia naujos galimybės,
kurios vėliau dovanos ilgalaikę naudą. Profesinėje sferoje
jūsų gabumai ir pastangos
atsilieps karjeros augimui.
Pasieksite idealų balansą tarp
darbo ir asmeninio gyvenimo,
kuriame įsivyraus harmonija.
Norėsite džiuginti artimuosius dėmesiu ir dovanomis.
Skirkite laiko poilsiui su šeima, leiskite sau atsikvėpti. Palankios dienos – šeštadienis ir
sekmadienis. Nepalanki – ketvirtadienis.

PRO MEMORIA
Pandėlio seniūnija:
VYTAUTAS ŠINKŪNAS 1955-09-17 - 2021-06-08
Obelių seniūnija:
ANTANINA MOSTEIKIENĖ 1920-10-27 - 2021-06-06

Danijos futbolo komandos gydytojas patvirtino,
kad Ch. Eriksenui buvo sustojusi širdis
Danijos futbolo komandos gydytojas sekmadienį
pareiškė vis dar neturintis
„paaiškinimo“, kodėl vidurio puolėjas Christianas Eriksenas (Kristianas
Eriksenas) staiga susmuko
per Europos futbolo čempionato rungtynes tarp
Danijos ir Suomijos rinktinių, tačiau patvirtino, kad
sportininkui buvo sustojusi
širdis.

„Jo širdis buvo sustojusi,
mes atkūrėme širdies veiklą“,
– spaudos konferencijoje
kalbėjo komandos gydytojas
Mortenas Boesenas.
„Kaip arti mirties jis
buvo? Nežinau. Mes jį sugrąžinome vieną kartą panaudoję defibriliatorių, taigi
gana greitai“, – pridūrė M.
Boesenas.

Visgi gydytojas taip pat teigė, kad dar nepavyko suprasti
29 metų sportininko širdies
priepuolio priežasties.
„Kol kas nėra paaiškinimo“, – pareiškė M. Boesenas
ir pridūrė, kad visi ligoninėje
tebesančio žaidėjo tyrimai yra
normalūs.
„Tai taip pat yra viena iš
priežasčių, kodėl jis vis dar
tebėra ligoninėje“, – pridūrė
gydytojas.
Milano „Inter“ žvaigždė staiga sukniubo B grupės
rungtynių su Suomijos komanda 43-iąją minutę. Į aikštę
suskubę medikai puolė gaivinti žaidėją ir darė jam širdies
masažą, o vėliau panaudojo ir
defibriliatorių.
Sportininkas iš aikštės
buvo išneštas maždaug po 15
minučių ir skubiai nugabentas
į ligoninę.

Dėl šio incidento rungtynės buvo sustabdytos beveik
dviem valandoms. Vėliau atnaujintas rungtynes rezultatu
1:0 laimėjo Suomija.
Danijos komandos žaidėjams buvo suteikta galimybė
tęsti žaidimą arba jį atidėti, o
sekmadienį vyriausiasis treneris Kasperas Hjulmandas
teigė besigailintis dėl sprendimo.
„Manau, kad neturėjome
tęsti rungtynių“, – žurnalistams teigė K. Hjulmandas.
Jis pridūrė, kad Ch. Eriksenas jam pasakė norintis,
jog komanda tęstų pasirodymą turnyre.
„Christianas nori, kad mes
ir toliau žaisime, todėl tai ir
darysime. Mes norime žaisti
už Christianą“, – kalbėjo K.
Hjulmandas.
BNS inform.

Lietuva didins finansavimą gynybai
iki 2,5 proc. 2030 metais – prezidentas
Didėjant grėsmėms iš
Rytų pusės kaip niekada
reikalingas stiprus NATO,
ir Lietuva išlaikys ne mažiau kaip 2 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP)
finansavimą gynybai bei
palaipsniui jį didins iki 2,5
proc. 2030 metais, sako į
viršūnių susitikimą Briuselyje atvykęs prezidentas Gitanas Nausėda.

„Reikia pabrėžti šito
NATO viršūnių susitikimo
reikšmę, jis vyksta ypatingu
laikotarpiu, kada patiriame didėjančias grėsmes, ypatingai
iš Rytų pusės, todėl šiandien
NATO kaip niekada reikalingas stiprus, gyvybingas, patikimas“, – sekmadienio vakarą
NATO viršūnių susitikimo išvakarėse žurnalistams sakė G.
Nausėda.
„Mūsų pagrindinė žinia –
mes visomis išgalėmis norime
prisidėti prie NATO kaip kolektyvinės gynybos ir atgrasymo sistemos, kuri pasiruošusi
reaguoti į visokio pobūdžio
iššūkius greitai ir labai ryžtingai, nes šiandien greitis ir
gebėjimas labai aiškiais resursais reaguoti į kylančius iššūkius yra kertinis elementas.
Štai kodėl mes pasisakome,
kad tai turi būti atitinkamai
finansuojama“, – kalbėjo prezidentas.
Jis pabrėžė, kad Lietuva
yra įsipareigojusi palaikyti
krašto apsaugos finansavimą
„ne mažesnį nei 2 proc. BVP

kaip yra šiuo metu ir didinti
šį procentą palaipsniui iki 2,5
proc. 2030 metais“.
Pasak G. Nausėdos, Lietuvai taip pat svarbu, kad NATO
komunikate būtų atspindėtos
regionui aktualios grėsmės.
„Pirmiausia
Baltarusijos
klausimu norime tam tikros
analizės ir labai aiškaus faktų
konstatavimo, čia negalime
apeiti Rusijos klausimo, kadangi Rusija yra tas veiksnys,
kuris tarpusavyje su Baltarusija susijęs, ir mes matome
akivaizdžias Rusijos pastangas
pasinaudoja situaciją Baltarusiją „praryti“. Šiandien šios dvi
valstybės, kurios siekia susivienyti, sudaro papildomą pavojų aplinkinėms valstybėms,
nes jos remiasi agresyvia retorika, agresyvia elgsena“, – kalbėjo šalies vadovas.
Prezidentas G. Nausėda pirmadienį Briuselyje dalyvaus
NATO viršūnių susitikime, kur
kels regioninio saugumo klausimus, tvyrant įtampai tarp Vakarų ir Rusijos bei Baltarusijos.
NATO šalių lyderių susitikime pirmą kartą dalyvaus
ir šiemet prisiekęs Jungtinių
Amerikos Valstijų prezidentas
Joe Bidenas.
Įtampa tarp Vakarų demokratijų ir Minsko auga nuo
pernai, kai prezidento rinkimų
nugalėtoju paskelbtas šalį jau
trečią dešimtmetį valdantis
Aliaksandras Lukašenka ėmėsi
dorotis su opozicija ir režimo
kritikais.
Santykiai tarp Vakarų ir
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Minsko dar labiau pašlijo
po to, kai gegužės pabaigoje
Baltarusijos tarnybos nukreipė į Vilnių iš Atėnų skridusį
„Ryanair“ lėktuvą į Minską ir
sulaikė opozicijos tinklaraštininką Ramaną Pratasevičių
bei jo merginą Sofiją Sapegą.
Šis incidentas taip pat bus aptartas NATO viršūnių susitikime.
Sąjungininkai nuo 2017
metų Baltijos šalyse ir Lenkijoje dislokuoja tarptautinius
batalionus Rusijai atgrasyti.
Tai padaryta reaguojant į jos
veiksmus Ukrainoje.
Lietuva taip pat siekia
Aljanso garantijų dėl oro ir
jūrinės gynybinių pajėgumų
sustiprinimo.
Birželio pradžioje prezidentas su Vyriausybės atstovais sutarė šiemet padidinti
gynybos biudžetą, kad asignavimai krašto apsaugai pasiektų 2 proc. BVP. Grėsmė neįvykdyti įsipareigojimo NATO
kilo Lietuvos ekonomikai šiemet augant sparčiau, nei anksčiau prognozuota.
Kaip skelbta anksčiau,
buvo sutarta, kad gynybos finansavimas šiais metais bus
20,5 mln. eurų didesnis, o tai
užtikrins, jog asignavimai šiai
sričiai sieks 2,03 proc. BVP.
Lietuvos biudžeto rodiklių
įstatymas leidžia Finansų ministerijai pasiskolinti, siekiant
užtikrinti, kad finansavimas
gynybai nesiektų mažiau 2
proc. BVP.
BNS inform.
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AUGALAI

• Geros veislės sėklinių bulvių
maišą sodinimui. Atvežame į
namus. Kaina 5 Eur.
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis

• Sėklinės bulves.

Tel. 8 614 19 157.
Rokiškis
• 400 kg grikių sėklos.
Tel. 8 610 44 293.
Rokiškis

Ieškokite
prekybos centruose!

ANEKDOTAI

Nuvažiavo dėdė su sūnėnu
ir dukterėčia prie ežero
pailsėti. Vaikai žaidžia, dėdė
laikraštuką skaito. Po kiek
laiko pribėga berniukas prie
dėdės ir sako:
– Dėde Petrai, Marytė
suvalgė musmirę!
– Jonuk, netrukdyk. Tu ką
nematai – aš skaitau! – pasakė
dėdė neatsitraukdamas nuo
laikraščio.
Po kiek laiko vėl pribėga
berniukas:
– Dėde, Marytė įkrito į
ežerą! Ją galbėti reikia!
– O kam? Po musmirės ji
vis tiek jokių šansų išgyventi
neturi...
***
Žmona siunčia
programuotoją į parduotuvę,
liepia nupirkti rūkytos dešros.
– Jei bus rudų kiaušinių,
paimk dešimt, - priduria.
Programuotojas
parduotuvėje:
– Rudų kiaušinių yra?
– Taip.
– Tai duokite man 10 šliosų
rūkytos dešros...
***
Teisėjas po teismo guodžia

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

pasmerktąjį:
– Nesijaudinkite, atsėdėsite
iki gyvos galvos, o tada jau
žiūrėsime...
***
Egzaminas universitete.
Praėjusio semestro tema „Garsas ir šviesa”. Užeina
pirmas studentas. Profesorius
klausia:
– Kas greitesnis - garsas ar
šviesa?
Studentas:
– Šviesa.
– Puiku, o kodėl?
– Kai įjungiu radiją, iš
pradžių pasirodo švieselė, o
vėliau - garsas!
– Lauk!
Į auditoriją įeina antras
studentas. Profesorius užduoda
tą patį klausimą. Atsakymas:
– Garsas.
– Taip, labai gerai.
Pagrįskite!
– Kai įjungiu televizorių,
iš pradžių pasigirsta garsas, o
paskui vaizdas.
– Lauk!
Profesorius susimąstė:
„Arba studentai visai kvaili,
arba aš užduodu labai sunkius
klausimus...“ Pasirodo trečias

studentas. Profesorius klausia:
– Jūs stovite ant kalno. Ant
priešingo kalno stovi patranka.
Iš jos šauna. Ką pirmiausiai
užfiksuojate - liepsną iš
vamzdžio ar sprogimo garsą?
– Žinoma, liepsną iš
vamzdžio!
Profesorius su palengvėjimu
klausia:
– Ir kaip tą paaiškintumėte?
Studentas:
– Taigi akys labiau
išsikišusios į priekį nei ausys!
***
Blondinė laiko vairavimo
egzaminą. Instruktorius sako:
– Neįtikėtina - jūs
partrenkėte septynis žmones!
– O tai kiek reikėjo?
***
– Kur tu taip išmokai keiktis,
berniuk?
– To neįmanoma išmokti.
Tai Dievo dovana.
***
Išplaukė trise žvejot –
dominikonas, jėzuitas ir
pranciškonas. Po kiek laiko
dominikonui prireikė į krantą.
– Tai eik vandeniu, – patarė
kiti.
Dominikonas bandė, bet...

DIREKTORIUS
Simonas Tuska
info@rokiskiosirena.lt

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

nuskendo. Prireikė dabar
jėzuitui – tas lengvai pasiekė
krantą vandens paviršiumi.
Pranciškonui taip pat pavyko
eiti vandeniu.
– Ech, kaip nepasisekė
dominikonui, – apgailestauja
pranciškonas.
– Reikia žinot, kur brasta, –
atkerta jėzuitas.
– Tai ir brasta buvo?!!
***
Ir pasakė Dievas žmonėms:
– Eikite ir dauginkitės!
O kinams tai pakartojo net
tris kartus...
***
Jei Jėzus būtų moksleivis,
Mergelei Marijai ir šv. Juozapui
būtų baisu atsiversti TAMO
dienyną. Nes: matematika – 3.
Bandeles daugina puikiai,
bet visai nemoka jų dalinti.
Chemija – 2. Iš vandens
padarė vyną, nors mokykloje
griežtai draudžiama naudoti
alkoholinius gėrimus. Kūno
kultūra – 2. Visai nemoka
plaukti, bet kelia sąmyšį per
pamokas bėgiodamas baseino
vandens paviršiumi.
Pamatęs tai šv. Juozapas
Jėzui pasakytų: „Jeigu taip ir
toliau bus, gali padėti kryžių ant
savo velykinių atostogų...“
***
Tikybos mokytoja klausia
moksleivių:
– Kokiu vaiku reikia būti,
kad patektum į Rojų?
Petriukas:
– Negyvu.
***
Tikybos mokytoja klausia:
– Ar norite patekti į Rojų?
Petriukas:
– Gal ir būtų nieko, bet
mama liepė po mokyklos iš
karto eiti namo.
***
Užrašas antkapyje: Čia guli
ateistas... Gražiai aprengtas, bet
eiti nėra kur!“
***
Sužinojęs apie pasiturinčio
bendro pažįstamo mirtį, vienas
žmogus paklausė kito:
– Ir kiek jis paliko?
– Viską, - atsakė šis.

***
– M..m, taip, jūsų santuokoje
yra visas tuzinas problemų,
– pasakė kunigas pasitarti
atėjusiam bažnyčios lankytojui
sportininkui.
Sportininkas neryžtingai
paklausė:
– O koks pasaulio rekordas?
***
Pacientas su dėkingumu
paspaudė savo gydytojo ranką
ir tarė jam:
– Kadangi jau esame
geriausi draugai, tai nenoriu
jūsų įžeisti siūlydamas jums
apmokėjimą už gydymą. Bet
norėčiau, kad žinotumėte, jog
paminėjau jus savo testamente.
– Jūs labai labai malonus“,
atsakė gydytojas. – Ar
galėtumėte man vėl parodyti
tą receptą, kurį ką tik jums
daviau? Norėčiau jį truputį
pataisyti.
***
Notarinėje kontoroje
pasirašęs testamentą vyras
pareiškia:
– Pageidaučiau, kad mano
laidotuvėse grotų labai geras
smuikininkas.
– Puiku, pasirūpinsime. O
ką, pone, norėtumėte išgirsti?
***
Kalbasi dvi draugės:
– Tavo jaunikis labai
nekultūringas. Kol tu su juo
kalbėjaisi, jis nusižiovavo 15
kartų.
– Jis nežiovavo, o bandė
man atsakyti.
***
Vieną sekmadienį po
bažnyčios pamaldų berniukas
staiga savo mamai pareiškė:
– Mamyte, užaugęs
nusprendžiau būti pastoriumi.
Vis vien kas sekmadienį turiu
eiti į bažnyčią, tad pagalvojau,
kad smagiau bus stovėti ten ir
šaukti, nei sėdėti čia ir klausytis.
***
Teisėjas paskelbia
nuosprendį: 25 metai kalėjimo.
Nuteistasis:
– Jūs ką, man jau 83 metai.
– Mes nereikalaujam
neįmanomo. Atsėdėsite, kiek

galėsite.
***
Du teisininkai atėjo į
kavinę ir užsisakė gėrimus.
Tuomet iš portfelių išsitraukė
savo sumuštinius ir pradėjo
juos valgyti.
Tai pamatęs, kavinės
savininkas supyko, priėjo prie
jų ir sako:
– Atsiprašau, bet čia
negalima valgyti savo
sumuštinius!
Teisininkai gūžtelėjo
pečiais ir susikeitė savo
sumuštiniais.
***
Į klasę įeina naujasis
lietuvių kalbos mokytojas ir
sako:
– Iš karto įspėju: kas
keiksis,netaisyklingai kalbės ar
kitaip darkys kalbą, gaus, blyn
į srėbtuvę, ir jokių bazarų!
***
Mūsų mažyliui išdygo
pirmas dantukas!
–Oho!
–Ir jis žengė pirmą žingsnį!
– Šaunuolis!
– Bet, žengęs pirmą
žingsnį, jis nugriuvo ir
išsimušė dantuką...
– Oi, oi!
– Ir tada jis pasakė pirmą
žodį!
– Puiku!
– Bet kad tu žinotum
kokį...
***
Žurnalistas - fermeriui:
– Kaimynai iš jūsų nieko
nevagia?
– Nevagia.
– O kodėl tada prie vištidės
padėtas šautuvas?
– Va todėl ir nevagia...
***
Vienas amerikietis,
atvykęs į Jeruzalę, norėjo
aplankyti raudų sieną. Tačiau
jis nežinojo, kaip tiksliai ji
vadinasi, todėl taksistui sako:
– Nuvežk mane ten, kur
jūs garsiai raudate ir daužote
galvą į sieną.
Taksistas jį nuvežė
prie mokesčių inspekcijos
pastato...
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