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UAB „ROKIŠKIO 
AUTOBUSŲ PARKAS”

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

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

Autobusų nuomos paslaugos.
Išorinė reklama ant keleivinių transporto priemonių.

Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt

2 p.

2 p.

2 p.

Rokiškėnų žvejų šventė 
ir sėkmė Zarasų krašte

4 p.

„Likimas – nežinomas“ 
arba Gedulo ir vilties diena Rokiškyje

Birželio 14-oji, 11.59 val. Visuotinė tylos minutė ir Rokiškio geležinkelio stotyje.                                                                                     L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

2 p.

Rokiškio dvaro 
teritorijoje vyks 
vokiečių istorinio 
serialo filmavimai

Gerbiami mūsų laikraščio Gerbiami mūsų laikraščio 
prenumeratoriai,prenumeratoriai,

Informuojame, jog dėl šventinės birželio 24-
sios dienos, penktadienio (birželio 25 d.) laikraščio 
„Rokiškio Sirena“ nebus. Atsiprašome dėl nepato-
gumų.

„Rokiškio Sirenos“ žmonės

Policija prašo 
pagalbos

9 p.
Birželio 20-ąją – 
Mamyčių turgelis 

Kviečia skiepytis
nuo covid-19

„Giesmių pynė Marijai“ – 
ilgai laukta šventė

3 p.
Skemų socialinės globos namų giedotojai: ugdytojai ir globotiniai 
susikaupę laukė savo eilės giedoti.                L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Skemų socialinės 
globos namuose 
atidaryta nauja terasa

3 p.
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„Likimas – nežinomas“ arba Gedulo ir vilties diena Rokiškyje
Birželio 14-ąją sukanka 

lygiai aštuoniasdešimt metų 
nuo pirmųjų sovietų suorga-
nizuotų trėmimų. Rokiškio 
apskritis, greta Vilniaus, Kau-
no ir Šiaulių, buvo viena la-
biausiai nukentėjusių nuo šio 
siaubingo sovietų teroro. Išgy-
venti pavyko ne visiems. Todėl 
skaitant ištremtųjų rokiškėnų 
pavardes, gana dažnai skam-
bėjo prierašas „likimas neži-
nomas“.

1941-ųjų naktį iš birželio 
13-osios į 14-ąją maždaug trečią 
valandą nakties prasidėjo ma-
sinė Lietuvos gyventojų depor-
tacija į Sibirą. Žmonės buvo 
budinami buožių ir kerzinių 
batų smūgiais į duris. Išbudin-
ti, pasimetę, vienais apatiniais, 
apsikabinę verkiančius vaikus, 
jie teturėjo vos kelias minutes 
susirinkti į ryšelius būtiniausius 
daiktus. Nenuostabu, kad dau-
gelis į amžino įšalo žemę buvo 
ištremti kaip stovi: vasariniais 
drabužiais, be maisto atsargų. 
Geležinkelio stotyse sukimšti į 
gyvulinius vagonus, kuriuose 
žmonės gimdė, ar neatlaikę kan-
čių vaikai, senukai iškeliavo į 
Amžinybę. Tie, kuriems pavyko 
pasiekti amžino įšalo žemę, mirė 
nuo šalčio, bado, nepakeliamo 
darbo.

Tos dienos liudininkų jau 
maža: visagalis laikas daro savo. 
Paskaičiuokime: tie, kuriems 
1941-ųjų birželio 14-ąją buvo 
dešimt, dabar jau devyniasde-
šimtmečiai.

Kaip pasakojo istorikas, ra-
jono tarybos narys Algis Ka-
zulėnas, netgi grįžę iš tremties, 
išgyvenę jos siaubą, ilgus dešim-
tmečius turėjo tylėti apie patirtas 
kančias. Į Sibirą buvo išvežti ne 
tik lietuviai, bet ir žydai, rusai 
sentikiai. Istorijas Giedrius Ku-
jelis teigė, kad pirmieji trėmimai 
labai palietė Rokiškio apskrities 
žydų bendruomenę.

Prisiminti pirmųjų trėmimi-
mų aštuoniasdešimtmetį rokiš-
kėnai rinkosi į Liongino Šepkos 
parką prie tremtiniams skirto 
kryžiaus. Prieiti arčiau jo – su-
dėtinga, nes kryžius atsidūrė ka-
sinėjimų epicentre ir prie jo pri-
parkuotas traktorius. Kuris dar 
likus kelioms minutėms iki mi-
nėjimo pradžios, prie kryžiaus 
rausė tranšėją. Kaip sako kultū-
ros žmonės – gyvenimas verda. 
Kažkas tylos minute prisimena 
mirusius, kažkas kitoje gatvelėje 
riaumoja benzopjūklu...

Prie kryžiaus skambėjo „Vė-
trungės“ atliekamos tremtinių 
dainos. Kalbančios apie tėvynės 
ilgesį, artimųjų netektis. Apie 
gedulą už kiekvieną okupanto 
kerzinių batų sutraiškytą likimą. 
Nuo kryžiaus susirinkusieji tylo-
mis keliavo į geležinkelio stotį. 
Eisenos priekyje – Krašto ap-
saugos savanorių pajėgų Vyčio 
apygardos 506-osios pėstininkų 
kuopos kariai. Jie visą savaitga-
lį rajono miškuose mokėsi ginti 
rajono žmones. Jie – mūsų viltis, 

kad ši tragedija niekada nebepa-
sikartos.

Eisenoje – rajono teatralai, 
istorikai, muziejininkai, bibliote-
kininkai, politikai, tremtį išgyve-
nę rokiškėnai. Pagerbti tremtinių 
atminimo atėjo ką tik už juos šv. 
Mišias aukojęs Rokiškio deka-
nato dekanas Eimantas Novi-
kas. Eisenai pasiekus stotį, visi 
tylomis rikiuojasi prie bėgių. 
Tolumoje suūkė ir bėgiais atrie-
dėjo motorvežis. Ar tai meninis 
akcentas? Kultūros centro direk-
torė Vaiva Kirstukienė prisipaži-

no, kad ne: geležinkelio technika 
čia atsitiktinai. Bet labai laiku ir 
vietoje: ir įrenginio sirena, ir 
jo nuolatinis puškėjimas leido 
dar labiau pajusti tą 1941-ųjų 
ankstaus ryto baimės ir nerimo 
atmosferą. Prie bėgių rikiavosi 
kultūros žmonės: apsigobę ska-
relėmis, nešini senais lagaminė-
liais, glausdami prie saves ryšu-
lėlius ir vaikus. Atminties tylos 
minutės tylą vos girdimai trikdė 
nekantrus motorvežio pupsė-
jimas. Tarsi primindamas, kad 
tądien kiti, ilgi gyvulinių vago-

nų ešelonai nekantriai skaičiavo 
paskutines minutes Lietuvos že-
mėje. Paauglių lūpomis skambė-
jo tremtinių vardai ir pavardės. 
Šalia jų – tarsi nuosprendžiai: 
vieni žuvo lageriuose ir tremty-
se, kitiems pavyko išgyventi ir 
grįžti. Šalia kai kurių pavardžių 
– likimai nežinomi...

Atminimo ceremonija trum-
pa. Prie bėgių lieka gėlės, atmin-
tyje įsirėžę vardai, degančios 
žvakutės. Iš Geležinkelio stoties 
autobusų ir automobilių kolona 
suko į miesto centrą. Čia, kur 
kitados buvo puošnus miesto 
parkas, kur eidavo pasivaikščioti 
porelės, o patvinusioje Lauku-
pėje plausteliais irstėsi vaikai, 
dabar simbolinis memorialas 
tiems, kurių kūnai liko tolimoje 
Sibiro žemėje, o artimųjų atmin-
tis paženklino jų vardus mažais 
simboliniais paminkėliais. Prie 
kai kurių jau degė žvakutės, 
padėta gėlių. Tremties siaubo 
istoriją, jos skaudžias pamokas 
priminė rajono meras Ramūnas 
Godeliauskas. Seimo narys Jo-
nas Jarutis ir rajono tarybos na-
rys Algis Kazulėnas kalbėjo apie 
tai, kodėl tremtinių atminimas 
aktualus ir šiandien. Kad nega-
lima ramiai džiaugtis gyvenimu 
pavojaus šešėlyje: vos už kelių 
dešimčių kilometrų šiandien 
vyksta tie patys procesai, kurie 
vyko Sovietų sąjungoje prieš 
aštuoniasdešimt metų: teroras, 
kitaminčių persekiojimai...

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rokiškio dvaro teritorijoje 
vyks vokiečių istorinio 
serialo filmavimai

Antradienį rokiškėnai pasigedo visų taip mėgstamų suoliu-
kų Rokiškio dvaro teritorijoje. Be jų iš akiračio dar prapuolė 
ir šalia stovėjusios šiukšliadėžės bei gėlių vazonai.

Laimei, niekas niekur nedingo – Rokiškio muziejaus ūkio sky-
riaus vadovas Valentinas Skeirys pranešė, jog tokie pasikeitimai 
tėra laikini. Suoliukai buvo patraukti dėl ypatingos priežasties: 
Rokiškio dvaro teritorijoje visą savaitę bus filmuojamas istorinis 
vokiečių serialas apie austrų imperatorienę.

Filmavimai Rokiškyje vyks iki savaitės pabaigos, o suoliukai ir 
kiti patraukti daiktai būtinai grįš į savo vietą – be jų Rokiškio dvaro 
teritorija atrodanti daug autentiškesnė ir artimesnė XIX amžiaus 
imperatorienės laikams.

Evelina JASIULIONYTĖ

Policija prašo pagalbos
Rokiškio rajono policijos komisariate gautas pranešimas 

apie tai, kad 2021-06-10 apie 19.50 val., riedutininkę, gim. 
2008 m., važiavusią pėsčiųjų ir dviratininkų taku, šalia Topo-
lių gatvės, Rokiškyje, ties senosiomis žydų kapinėmis, kliudė ir 
partrenkė priešpriešiais važiuojantis, galimai neblaivus, nenu-
statytas dviratininkas, kuris po įvykio pasišalino.

Asmenis, mačiusius eismo įvykio aplinkybes ar galinčius su-
teikti kitą vertingą informaciją, prašome kreiptis į Panevėžio aps-
krities VPK Rokiškio r. PK Veiklos skyriaus vyriausiąjį tyrėją Aidą 
Kiukį, adresu Pramonės g. 9, Rokiškis, skambinti telefonu 8 676 
39346 arba rašyti el. paštu: aidas.kiukys@policija.lt.

Rajono policijos komisariato inform.

Kviečia skiepytis
nuo covid-19

Kviečiame be išankstinės registracijos ir pasiskie-
pyti nuo Covid-19 infekcijos. Skiepijimo komanda 
Jūsų lauks šį šeštadienį (birželio 19 dieną) prie Ro-
kiškio turgaus nuo 8 – 11 val.  

Su savimi turėti asmens dokumentą. Draustu-
mas ir asmens registracijos vieta nėra svarbi.

Kilus klausimams skambinkite administratorei 
Vidai tel. 8 686 91233.

 Rokiškio pirminės asmens sveikatos 
priežiūros centro informacija

Birželio 25 d. (penktadienį) 10 val. 
šaukiamas Rokiškio rajono savival-
dybės tarybos posėdis. Posėdis vyks 
nuotoliniu būdu, fiziškai nedalyvau-
jant savivaldybės tarybos nariams, 
naudojant telekomunikacijos priemo-

nes (vaizdo ir garso konferenciniu ryšiu „Zoom“ 
platformoje).

Tarybos posėdžio darbotvarkė skelbiama inter-
neto svetainėje www.rokiskis.lt (žr. ,,Naujienos“).

Užs. 1368
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„Giesmių pynė Marijai“ – ilgai laukta šventė

Itin pastebimas šventės šeimininkų – Skemų giedotojų – progresas.

Kriaunų moterys pristatė unikalų paveldą – kantičkines giesmes.

Šventės tradicijas pristatė Nida Lungienė (dešinėje).

Šventės globėjas kunigas Laimonas Nedveckas pabrėžė: tikėjimas, viltis, 
meilė ir bendrystė gali įveikti bet kokius sunkumus. 

L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Po Obelių bažnyčios skliau-
tais skambėjo giesmės Mari-
jai. Jų giedoti iš Lietuvos ir 
Latvijos suvažiavo socialinės 
globos namų gyventojai ir 
darbuotojai. Šiemet ši šventė 
turėjo būti jubiliejinė, penkto-
ji. Deja, pernai dėl karantino 
ribojimų ji negalėjo vykti. O 
ir šiemet dėl karantino, gies-
mės Marijai skambėjo vėliau 
nei įprasta – ne Dievo Moti-
nai skirtą gegužės mėnesį, o 
įpusėjus Jėzaus garbinimui 
skirtam birželiui. Visgi, kaip 
šventės dalyvius sveikinda-
mas sakė jos globėjas Obelių 
parapijos klebonas, Kriaunų 
ir Aleksandravėlės parapijų 
administratorius kunigas Lai-
monas Nedveckas, ten kur yra 
tikėjimas, viltis ir bendrystė, 
ten jokie ribojimai negali pa-
statyti neįveikiamų sienų.

Šventė – jau pakeliui 
į Obelius
Į Obelius šįkart giedoti atvy-

ko net septyni kolektyvai. So-
cialinės globos namų giedotojų 
gausa: Strūnos socialinės globos 
namų kolektyvas „Rūta“; Jotai-
nių soc. globos namų giedotojų 
grupė „Širdies šiluma“;   Prūdiš-
kių soc. globos namų giedotojų 
grupė; Aknystos soc. globos 
namų Debeikių filialo atlikėjas 
Aidas Tumasonis; Marijampo-
lės specialiųjų soc. globos namų 
grupinio gyvenimo padalinio 
giedotojų grupė; Skemų soc. 
globos namų giedotojų grupė. 
Ir giesme, ir savotiška edukaci-
ja pradžiugino beišnykstančio 
kantičkinio giedojimo būdo 
puoselėtojos iš Kriaunų. Šventei 
jaukų kamerinį toną suteikė Vili-
jos Radvilės ir violončelininkės 
Kornelijos Petkutės duetas.

Kaip pasakojo Prūdiškių so-
cialinės globos namų direktorius 
ir darbuotojai, šventė prasidėjo 
dar gerokai anksčiau, nei auto-
busiukas pasuko į Obelius. Tikra 
atgaiva buvo karantino laiko-
tarpiu, kai stigo elementaraus 
bendravimo, įspūdžių mokytis 
giedoti su viltimi, kad giesmė 
kada nors skambės šventovėje. 
O ir kelionė į Obelius dovanojo 
daug smagių mielų smulkmenų: 

kelionių ir judėjimo džiaugsmą, 
besikeičiančius vaizdus pro au-
tobuso langą, kavą degalinėje...

Apie poreikį maldai
Už tai, kad rengiamos tokios 

giesmių popietės, reiktų dėkoti 
sumaniusiems Skemuose įrengti 
koplyčią. Joje kas mėnesį vyksta 
pamaldos. O ten, kur pamaldos, 
ten ir giedotojų reikia. Taip apie 
pirmąsias Skemų socialinės glo-
bos namų gyventojų repeticijas 
pasakojo juos giedojimo mokan-
ti Nida Lungienė. Juk sakoma, 
kad tas, kuris gieda – dvigubai 
meldžiasi.

Sielovada, maldos ir tikėji-
mo galia – tai ne tik prigimtinė 
žmogaus teisė, pasauliui liudi-
janti jo orumą. Tai ir tobulėjimo, 
bendravimo, įsiklausymo į save 
ir kitus būdas. Nenuostabu, kad 
Skemų socialinės globos na-
muose tam skiriama nemažai 
dėmesio. Kaip jau minėta, prieš 
penkerius metus įrengta jauki 
koplytėlė, kurioje reguliariai au-
kojamos šv. Mišios, klausoma 
išpažinčių, teikiami kiti dvasi-
niai patarnavimai. Tuo rūpinasi 

kunigas L. Nedveckas. Kuriam 
taip pat nesvetimas giedojimas: 
ankstesnėse giesmių popietėse 
jis ir pats su „Gastautos“ kolek-
tyvu giedojo kantičkines gies-
mes.

Nesvetima visa, 
kas žmogiška
Kalbinti įvairių socialinės glo-

bos namų darbuotojai atviri: vien 
tik priprašyti globotinius giedoti 
nėra taip paprasta. Kaip ir kie-
kvienam, jiems nesvetima ir sce-
nos baimė, ir paprastas žmogiš-
kas jaudulys. Gražu stebėti, kaip 
skirtingų socialinės globos namų 
žmonės dėmesingai klausė vieni 
kitų giesmių. Kaip su antru trečiu 
giesmės posmu nyko jaudulys, 
veiduose atsirado šypsenos. Ši 
giesmių popietė – ne varžytuvės. 
Čia dovanos laukia kiekvieno 
kolektyvo. Tačiau džiugina gies-
mių švenčių senbuvių, tokių kaip 
Skemų socialinės globos namų 
kolektyvas, didžiulė pažanga. 
Verta pastebėti, kad nebe pirmus 
metus dalyvaujantys kolektyvai 
imasi sunkesnių, sudėtingesnių 
giesmių. Taip pat smagu ir tai, 

kad giesmės yra skirtingos sti-
listikos, nevengiama ir senųjų, ir 
modernių giesmių.

Originalus paveldas
Giesmių popietė svarbi ir 

dėl to, kad ji ne tik ugdo žmo-
giškąjį orumą, kūrybiškumą, 
skatina sveikųjų ir neįgaliųjų 
bendravimą, tarpusavio suprati-
mą. Tai ir galimybė kiekvienam 
atrasti įdomių, unikalių kultū-
ros dalykų. Perlu tapo Kriaunų 
kantičkinių giesmių giedotojų 
pasirodymas. Jis unikalus tuo, 
kad senųjų giesmių giedojimo 
kultūra čia perduodama iš kartos 
į kartą: viename ansamblyje gie-
dojo trijų kartų moterys. Jų mal-
daknygės, iš močiučių anūkėms 
perduodamos, senais viršeliais, 
pageltusiais lapais, ne viena ir 
karus, gaisrus mačiusi. Tai uni-
kalus ir, deja, greitai nykstantis 
turtas. Nors giedotojos dovano-
jo dvi ilgas giesmes, klausan-
tis, kaip subtiliai po bažnyčios 
skliautais skamba vinguriuojanti 
melodija, laikas neprailgo. Ne 
veltui „Gastautos“ siela N. Lun-
gienė neslėpė užgniaužusi kvapą 

klausiusi šių unikalių, be natų, 
iš klausos giedotojo giedotojui 
perduodamų melodijų.

Po kantičkinių giesmių gie-
dotojų atliktų senovinių gies-
mių, nuskambėjo bendra giesmė 
– „Garbinkime širdį“. Ji puikiai 
atskleidė, kiek pastangų kiekvie-
nas kolektyvas įdėjo ruošdama-
sis šiai šventei.

Prasmingas ir aktualus buvo 
kunigo L. Nedvecko pamoks-
las, skirtas apmąstyti kasdienio 
gyvenimo aktualijas. Apie tai, ar 
tyra širdimi meldžiamasi Vieš-
pačiui, ar malda nėra tik papras-
tas formalumas.

Po šv. Mišių – lauktos dova-
nos. Apie viešnagę Rokiškyje 
kiekvienam kolektyvui primins 
unikali knyga, greitai tapsianti 
muziejine retenybe – „,Rokiškio 
tapytos langinės 2005-2014“. 
Taip pat ir reto grožio velti an-
gelai, kuriuos sukūrė Alė Deks-
nienė („Suveltas stilius“) bei 
unikalūs šakočiai iš grikių miltų, 
dovanoti „Lašų duonos“. Bei, ži-

noma, Skemų socialinės globos 
namų padėkos.

Svečiai taip pat atvyko su 
dovanomis. Vilniaus krašto Prū-
diškių socialinės globos namų 
kolektyvas Skemų socialinės 
globos namų direktoriui Ginta-
rui Girštautui ir kunigui L. Ne-
dveckui dovanojo vilnietiškas 
verbas. Dvasininkui taip pat 
buvo įteikta knyga apie šio kraš-
to verbas ir labai dailus Aušros 
Vartų šventovės piešinys. Tai, 
žinoma, labai pradžiugino dva-
sininką. Mat svečiai prisipažino 
jam dovanas rinkę tokias, kurios 
primintų gimtinę – kunigas L. 
Nedveckas kilęs iš Vilniaus.

Nepamiršta padėkoti ir Obe-
lių šventovės vargonininkui Egi-
dijui Kundrotui, kuris šiai popie-
tei skyrė ypatingų kūrinių.

O po giesmių popietės niekas 
neskubėjo skirstytis: šventoriuje 
džiaugėsi bendravimu, skanavo 
košę.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Skemų socialinės globos namuose atidaryta nauja terasa
Rokiškio rajono Skemų socialinės 

globos namuose surengta naujos 
terasos atidarymo šventė. Direkto-
rius Gintaras Girštautas džiaugė-
si nauja erdve ir dėkojo rėmėjams, 
prisidėjusiems prie šios šventės or-
ganizavimo.

Laimutės Sadauskienės įmonės 
darbuotojai su pagalbininkais vietoje 
kepė šakotį ir vaišino visus norinčius, 
Panevėžio jaunuolių dienos centro 
svečiai socialinių namų gyventojams 
pristatė savo gaminamą kavą, o vie-
tos „šefai“ lauke virė sriubą ir vaišino 
visus terasos atidarymo dalyvius.

„Rokiškio Sirenos“ inform.
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Verslūs rokiškiečiai kviečiami į bendradarbystės centrą „Spiečius“ 
 „Smulkieji ir vidutiniai 

Rokiškio verslininkai, sie-
kiantys savo verslo augimo, 
kviečiami prisijungti prie 
bendradarbystės centro 
„Spiečius“ ir nemokamai 
naudotis verslumo skatinimo 
paslaugų paketu. Bendra-
darbystės centras, kurį įkūrė 
verslumo ir eksporto plėtros 
agentūra „Versli Lietuva“, 
verslininkų laukia adresu – 
Tyzenhauzų g. 6.

Prie „Spiečiaus“ prisijungu-
siems verslininkams skiriama 
kompiuterizuota darbo vieta 
modernioje bendradarbystės 
centro erdvėje, teikiamos indi-
vidualios verslo konsultacijos, 
nariai gali dalyvauti verslo 
įgūdžių ugdymo programose, 
mokymuose, renginiuose bei 
bendrauti ir įgyvendinti inici-
atyvas drauge su kitais mies-
to verslininkais. Dar šiemet 

„Spiečiaus” paslaugų paketą 
papildys naujos nemokamos 
paslaugos: e-komercijos dirb-
tuvės, verslo auginimui skirta 
akseleravimo programa, tiksli-
nės konsultacijos bei galimybė 
gauti verslo subsidiją!   

Šiuo metu Lietuvos regio-
nuose veikia 13 „Spiečiaus” 
bendradarbystės centrų, ku-
rių pirmasis įkurtas dar 2016 

metais.  
„Bendradarbystės centras „ 

Spiečius“ yra efektyvi ir jau pa-
siteisinusi verslumo skatinimo 
priemonė – čia verslininkams 
suteikiamos visos galimybės 
auginti savo verslus. Labai 
džiaugiamės „Spiečiaus“ pas-
laugomis pasinaudojusių verslų 
rezultatais: praeitais metais, net 
šalyje esant karantinui, „Spie-

čiaus“ narių apyvarta paaugo 
68 proc., trečdaliui verslininkų 
pavyko apyvartą išlaikyti sta-
bilią, o kas penktas narys pra-
dėjo vykdyti eksportą. Tokių 
rezultatų tikimės ir Rokiškio 
„Spiečiuje“, – teigia „Versli 
Lietuva“ Verslumo departa-
mento direktorė Inga Juozapa-
vičienė.

„Spiečiaus“ paslaugomis 
gali pasinaudoti ne tik prie 
bendradarbystės centro pri-
sijungę nariai, bet ir visi, sie-
kiantys pagilinti savo verslo 
žinias ar turintys klausimų 
apie verslo kūrimą ir vystymą. 
„Spiečiaus“ konsultacijos ir 
čia vykstantys renginiai priei-
nami visiems rokiškiečiams.  

Verslininkai, norintys 
tapti „Spiečiaus“ nariais 
ar sužinoti apie „Spiečių“ 
daugiau, gali kreiptis: 8 609 
28855, spiecius.rokiskis@
verslilietuva.lt 

Užs. 1367

Rokiškėnų žvejų šventė ir sėkmė Zarasų krašte
Rokiškio žvejų klubas 

,,Pelekas“ (vadovas Arvydas 
Vanagas), naujo klubo įkūri-
mo proga surengė spiningavi-
mo varžybas „Čičirys 2021“, 
Zarasų rajone telkšančiame 
Čičirio ežere. Ežero vanduo 
– ypatingai skaidrus,  todėl 
saulėtą birželio 12-osios rytą 
buvo galima prognozuoti, kad 
varžybos bus sudėtingos. Mat 
esant saulėtam orui ir skai-
driam vandeniui pagauti žuvį 
yra sunkiau, ji daug baikš-
tesnė ir atsargesnė, o šylant 
orams bei kylant vandens 
temperatūrai – dar ir vanges-
nė. Tačiau žvejams blogo oro 
ir blogų sąlygų nebūna, todėl 
į varžybas susirinko lygiai 50 
ekipažų norinčių pasivaržyti. 
Komandos atvažiavo iš Ute-
nos, Vilniaus, Kauno, Molėtų, 
Visagino, Širvintų, Panevėžio 
bei kitų miestų, na ir, žinoma, 
iš Rokiškio.

8 val. buvo duotas startas 
varžyboms ir po ežerą paskli-
do 50 ekipažų. Neilgai trukus 
prasidėjo skambučiai teisė-
jams, nes buvo nuspręsta kiek 
įmanoma daugiau žuvies sverti 
ant vandens: žvejai pagauna, 
paskambina teisėjams, šie pri-
plaukę fiksuoja rezultatą ir žu-
vis yra nedelsiant paleidžiama 
pagal principą „pagavai-pa-
leisk“. Teisėjams darbo netrū-
ko, nes žvejai tikrai nesnaudė 
ant ežero, o įnirtingai varžėsi 
tarpusavyje ir gaudė plėšrūnus. 
Spiningaujama buvo tik dirbti-
niais masalais, jokių gyvų ma-
salų naudoti nebuvo galima.

14 valandą numatytas fini-
šo laikas, visi ekipažai grįžo į 
krantą, ir atėjo laikas susumuoti 
rezultatus. Iš dalyvavusių 50 
komandų žuviems pavyko pa-
gauti net 36 komandoms, ben-
drai žvejai į valtis įkėlė net 59 

įskaitines lydekas (daugiau kaip 
50 cm ilgio) bei 34 įskaitinius 
ešerius (daugiau kaip 20 cm il-
gio), bendras pagautų laimikių 
svoris buvo 99 kg 910 gramų, 
tai tik 90 gramų pritrūko iki 100 
kilogramų. Nors diena buvo 
saulėta bei karšta, žvejai pagavo 
išties daug žuvies. Kelios lyde-
kos buvo paimtos žuvienei, vi-

sos kitos paleistos atgal į ežerą 
augti ir džiuginti žvejus.

Trečiąją vietą garbingai iš-
kovojo ekipažas ,,Geri‘‘: Gedi-
minas Knystautas ir Ričardas 
Suslavičius, antrąją vietą iško-
vojo ,,A-komanda‘‘ -Arvydas 
Milaknis ir Audrius Vanagas, na 
o šių varžybų čempionais tapo 
komanda ,,Kolegos“ - Saulius 

Bagdonas ir Tomas Balužis. 
Už didžiausią šios dienos žuvį 
buvo apdovanotas Vidmantas 
Džiuža iš Molėtų, kuris sugavo 
5,470 kg lydeką, o didžiausio 
ešerio savininku tapo Aleksan-
dras Abramovas: jo ešerys svė-
rė 995 gramus.

Visi nugalėtojai buvo apdo-
vanoti vertingais prizais, atmi-

nimo medaliais be taurėmis. Po 
apdovanojimų ceremonijos visi 
renginio dalyviai vaišinosi ant 
laužo virta žuviene.

Organizatoriai labai dėkingi 
rėmėjams:

Pagrindiniais prizais pa-
sirūpino www.galvakablis.lt, 
solidžiai prisidėjo ir Kęstutis 
Kovalenkovas iš #luckytackle 
bei Evmita – žvejų parduotu-

vė Rokiškyje, įsikūrusi Taikos 
g. 23. Prie varžybų labai ge-
ranoriškai prisidėjo Rokiškio 
mineralinis vanduo ,,Ūpas‘‘, 
neleido žvejams ištrokšti karš-
tą dieną, žuvienės gaminimui 
pagelbėjo ir didžiulį katilą pa-
rūpino J. Simučio įmonė ‚,Ba-
jorų žuvis‘‘.

 Arvydas Vanagas,
autoriaus nuotr.
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Camino Lituano: IX diena
„Rokiškio Sirena“ tęsia straipsnių ciklą „Camino 

Lituano“, kuriame rokiškėnai verslininkai Audro-
nė ir Algimantas Šablinskai, dalinasi savo įspū-
džiais ir pamąstymais iš 18 dienų trukusio žygio 
pėsčiomis piligrimų keliu po Lietuvą. 

Devintas etapas. Kėdainiai - Gailiakaimis
2021 m. balandžio 26 d.
Savaitgaly Kėdainiuose 

vyko Lietuvos fitneso čempi-
onatas, todėl visi ir taip gana 
kuklūs miesto apgyvendinimo 
ištekliai buvo sausai išnaudo-
ti. Niekada iš anksto „nesi-
plėšydavau“ dėl nakvynių, 
nieko per daug neplanuoda-
vau į priekį, visada gyvenda-
vom ta diena – pasitikiu savo 
Kelio Sargu. Negailestingai 
artėjo Kėdainiai, o nakvynės 
vis dar neturėjom. Jau visai 
su vakaru suskambo telefo-
nas mano kišenėj – skambino 
Mariaus Eglutė: „Gavau! Ne 
tik numeriuką „Novus Rex“ 
svečių namuose, bet ir vaka-
rienę. Sakė lauks iki kol jūs 
atšlepsėsit. Tik paskubėkit aš 
jau irgi valgyti noriu“. Taip 
ramiai be panikos sprendžiasi 
problemos Kelyje...

Ryte lynoja, todėl ne-
sidraskome anksti į Kelią. 
Pavarčiau Camino Lituano 
aprašymą, šiandien laukia 
ekstrymas – brasta per Šušvę. 
Kai prieš kelias dienas viešė-
jome pas naujuosius draugus 
piligrimus Kristiną ir Igorį, jie 
pasakojo, kad brido per Šušvę 
iki pažastų. Pažiūrėjus per 
langą, kur lietus maišėsi su 
snaigėmis, perspektyva išsi-
maudyti labai nežavėjo –  me-
ningito, kad tik nepasigavus. 
Pasitikiu savo Kelio Sargu, 

kaip nors išsisuksime. Bet dėl 
visa ko apsidraudžiu: skambi-
nu Kelio aprašyme nurodytu 
telefonu į „Garsios tylos“ kai-
mo sodybą, kuri randasi vos 
už poros kilometrų nuo bras-
tos. Jeigu jau išsimaudysim 
„iki pažastų“, tai gal kaip nors 
datrauksim iki civilizacijos. 
Atsiliepia malonus balselis ir 
sako: „pas mus sąlygos, kaip 
čia pasakius – vasarinės.  Na-
kvynė nešildomoje klėtyje, 
dušas ir kriauklė lauke, tuale-
tas už tvarto“. O pagalvojau, 
panašiom sąlygom jau gyve-
nom, tačiau ten šildomą kal-
drą turėjom. Todėl paklausiau: 
gal kokį šildytuvą turėtumėte, 
mums po Šusvės maudynių 
labai praverstų? „Jeigu norite 
šiltai, pasiūlysiu verandą, ten 
vietos nedaug, bus šilta, bet 
brangiau“ – sako malonus bal-
selis. Čia ne laikas ir ne vieta 
derėtis, užtikrinu pašnekovę 
– imu, tik kad būtų šilta! Su 
nakvyne jau tvarkoj, dabar į 
Kelią, kad ir į lietų.

Kuo arčiau Šusvės brasta, 
tuo daugiau nerimo. Jaučiu 
net mano Kelio Demonas su 
Kelio Sargu susipyko. Vienas 
durnina ir liepia taksi ieško-
tis, o kitas drąsina sakyda-
mas: nebus „iki pažastų“, ne-
pergyvenk. O tu žmogau nors 
persiplėšk. Audronė visai 

su manim nebesišneka, ma-
tau tokia išbalus, kaip drobė 
pėdina. Galvoju, kaip čia ją 
padrąsinus, kad vien apie tą 
brastą negalvotų: 

- Spėk, ką man Eglutė do-
vanų paliko vakar prieš atsi-
sveikindama – klausiu. 

- Jeigu vandens bus iki pa-
žastų, žinok, aš nelįsiu. 

- Kokių dar pažastų? Kai 
prieisim, tada ir spręsim! O 
dabar spėk – dar kartą sakau.

- Ai, nesuk man pakaušio, 
ne tas dabar galvoj.

- Žinok, plečkelytę „Tor-
res-o“ paliko. Kaip perbrisim 
Šušvę, galėsiu tave ištrinti, 
kad sušiltum – užtikrinau.

Pagaliau nusijuokė ir 
mano Audrutė, net pačiam 
linksmiau pasidarė. Va ir Šu-
švė – galinga, plati upė pava-
sarį, srovė stipri, nuo aukšto 
kranto kraupiai atrodo. Atsi-
miniau, kad Igoris sakė kai-
riau brastos upę forsuoti ir 
tikrai, už kokių dvidešimties 
– trisdešimties metrų kairiau, 
akmenuotas dugnas matosi, 
o rėvos išduoda, kad sekliau 
čia, bet ir srovė gerokai sti-
presnė. Nusimoviau kelnes 
ir vandenin – geriau vieną 
kartą išbandyti, negu šimtą 
kartų paklausyti. Perbridau 
upę, vandens aukščiau kelių, 
bet vyriško pasididžiavimo 

nesušlapau. O srovė velniš-
kai stipri, keliose vietose vos 
nepargriovė, mano tvirta laz-
dyno lazda gelbėjo. Grįžtu 
tuo pačiu keliu atgal, kuprinę 
palikęs, kojas baisiai gelia, 
gerai, kad saulė iš po debesio 
išlindo, biški atšildžiau ato-
kaitoj ir greitai komanduoju 
Audrutei: kelnes žemėn ir 
marš upėn. Imk mano lazdą, 
duok savo kuprinę – varom, 
aš pirmas tu iš paskos. Au-
drutė nesiginčijo, matyt, pa-
vyzdys įtikino, kad vanduo 
pažastų nesiekia ir klusniai 
iš paskos nusekė. Įveikėm 
Šušvę pirmu bandymu, „Tor-
res-u“ kojas išsitrynėm, o 
kiek liko už lupos supylėm. Ir 
atsitik tu man šitaip, kad iki 
pačių pirštų galiukų nutekėjo 
ir stipriai iš vidaus sušildė... 

Keli žingsniai ir „Garsios 
tylos observatoriją“ priėjom. 
Ant aukšto senosios Nevėžio 
vagos kranto stovi senovinė 
sodyba. Didžiulis obelų so-
das, trys baltos ožkos ir du 

juodi šunis iš tolo mus pasi-
tinka. Štai ir simpatiška šei-
mininkė mūsų laukia. „Mano 
vardas Vida“ – ištiesia ran-
ką sveikindamasi: „Einam 
parodysiu jūsų verandą“. 
Galvojau, kad čia taip koks 
kambarys vadinasi, bet ne, 
čia normali veranda, kokių 
keturių kvadratinių metrų, ant 
žemės du čiužiniai, bet užtai 
šilta. Ir dar kokią vakarienę 
gavom: po tris lietinius bly-
nelius su varške, mano myli-
miausius, ir po trintos varškės 
su naminiu juodųjų serbentų 
džemu, desertui. Kai paklau-
siau, gal šeimininkė, netyčia, 
alaus turi? Vida tik nusijuokė 
ir pasakė: „mes tokių dalykų 
nepraktikuojam, svaiginkitės 
tyru oru ir mano pačios rink-
tų vaistažolių arbata“. Ačiū 
Vida, taip ir padarysim...          

Devintas etapas: Kėdainiai 
- brasta per Šušvę – Gailia-
kaimis (Garsios tylos obser-
vatorija). Iki 25 km kažin ar 
pritraukėm?

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo. Galiu dirbti ir 
pagalbinius darbus.  
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis
• Ieškau valytojos darbo, galiu 
dirbti pusę arba pilnu etatu.  
Tel. 8 611 32 979. Rokiškis
• Ieškau gydytojo odontologo 
padejėjos darbo Rokiškyje.  
Tel. 8 625 45 872. Rokiškis
• Galiu prižiūrėti žmogų Obeliuose. 
Esu darbšti ir atsakinga.  
Tel. 8 630 53 487. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• UAB Daivida reikalinga 
apskaitininkė. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 698 89 604. Rokiškis
• Viešoji biblioteka siūlo darbą, 

terminuotam bibliotekininko darbui 
Skemų bibliotekoje. Darbo pobūdis 
- suaugusių ir vaikų bibliotekinis 
aptarnavimas, gyventojų 
kompiuterinio raštingumo 
mokymai, edukacinė veikla. CV 
siųsti el. p. sekretore@rokiskis.rvb.
lt. Tel. 8 458 51 502. Rokiškis
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• Siūlomas darbas. Viešųjų pirkimų 
paieška ir atranka. Viešųjų pirkimų 
reikalavimų analizė. Dokumentų 
parengimas viešųjų pirkimų 
konkursams. Tel. 8 657 58 415. 
Rokiškis
• Skubiai ieškau meistro, kuris 
galėtų šildymo katilą prijungti 
prie kamino. Tel. 8 637 04 057. 
Rokiškis
• Reikalingas kruopštus žmogus 
automobilių plovimui ir salonų 
valymui. Skambinti 8 677 67391,  
8 629 50 988. Rokiškis
• Ieškomi pagalbiniai darbininkai 
darbui miške. Tel. 8 629 78 838. 
Rokiškis
• Ieškau auklės 3,5 m. berniukui. 
Reiktų paimti iš darželio ir pabūti 
kokias 5 val. iki kol grįšiu iš darbo. 
Reiktų ne kiekvieną dieną.  
Tel. 8 678 05 029. Rokiškis

PASLAUGOS

• Savivarčio su manipuliatoriumi 
ir greiferiu paslaugos. Išvežu visų 

rūšių šiukšles ir atliekas iš Jūsų 
sklypo (statybinį laužą, gruntą, 
betoną, medieną, šakas). Vežu iki 6 
t. Taip pat vežame žvyrą.  
Tel. 8 680 49 599.  
Rokiškis
• Smulkinu pievų žolę Rokiškio 
rajone. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 608 31 638. Rokiškis

PERKA
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Laisvės g.13

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

Geodeziniai (kadastriniai) matavimai, Geodeziniai (kadastriniai) matavimai, 
topografinės, išpildomosios topografinės, išpildomosios 
nuotraukos, statinių kontrolinės-nuotraukos, statinių kontrolinės-
geodezinės nuotraukos, geodezinės nuotraukos, 
statinių nužymėjimas.statinių nužymėjimas.

 R. Kadžiulio individuali veikla  R. Kadžiulio individuali veikla 
J. Gruodžio g.38B,Rokiškis J. Gruodžio g.38B,Rokiškis 

tel.: 8 672 61813tel.: 8 672 61813
el. paštas: karimas62@gmail.com, el. paštas: karimas62@gmail.com, 

KB „Gardaitis“ Rokiškyje 
į darbuotojų komandą kviečiame 
MECHANIZATORIŲ.
Darbo pobūdis:
• laiku ir kokybiškai atlikti pavestus žemės ūkio 

darbus su šiuolaikine žemės ūkio technika;
• pagal poreikį arba nustatytą grafiką (slenkantis 

grafikas su naktinėmis pamainomis) atlikti žemės 
ūkio technikos remontą ir/ar aptarnavimus.

Įmonė siūlo: kompetenciją ir darbo kokybę ati-
tinkantį darbo užmokestį.

Telefonas pasiteirauti: +370 611 46035

• Perka antikvarą, sendaikčius, 
militaristiką, senus dokumentus, 
nuotraukas, apdovanojimus, 
pinigus. Tel. 8 610 21 765.  
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 3 kambarių butą Rokiškyje, 
Panevėžio g. 4 aukštas, 64,6 kv. m. 
Butas su baldais ir buitine technika. 
Šalia autobusų stotis, turgus 
ir prekybos centrai. Įstiklintas 

balkonas. Šarvuotos durys, 
plastikiniai langai. Kaina 50000 
Eur. Tel. 8 673 51 413.  
Rokiškis
• 2 kambarių butą mikrorajone, 
Panevėžio g. 6. 1 aukštas. Butas 
kampinis, tinka komercijai.  
Kitąmet planuojama namą 
renovuoti. Domina keitimas į 1 
kambario butą. Kaina aptariama 
individualiai su pirkėju.  
Tel. 8 684 36 861. Rokiškis
• 1 kambario butą, Vilties g. 
14, 3-ame aukšte, 37,29 kv. 
m. Plastikiniai langai, didelis 
įstiklintas balkonas.  
Tel. 8 674 22 232. Rokiškis
• Vieno kambario butą 1-ame 
aukšte, Rokiškyje, Laisvės g.  Su 
baldais, yra rūsys.  

Tel. 8 622 63 372. Rokiškis
• Vieno kambario butą Aukštaičių 
g. Pirmas aukštas, 30,59 kv. m, 
didelis balkonas, butas dalinai 
remontuotas. Kaina 34 000 Eur. 
Tel. 8 610 41 005. Rokiškis
• Vieno kambario butą, Jaunystės g. 
36,6 kv. m, 4 aukštas. Kaina 31000 
Eur. Tel. 8 624 11 576.  
Rokiškis
• 20 a sklypą Jakšto g., Rokiškyje. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Prekybinį kioską. 2x5 m, 
apšiltintas, apsauginės žaliuzės, 
elektra. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 699 61 320. Rokiškis
• Garažą mikrorajone prie Norfos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Panevėžio g. 10. 
Gera vieta. 3 aukštas. Kaina 35000 
Eur. Tel. 8 671 75 080.  
Rokiškis
• Namą Rokiškyje, Sodų g. 102 
kv. m, 4,81 a sklypas. Kaina 35000 
Eur. Tel. 8 612 23 140.  
Rokiškis
• Namą Kamajuose, Salų g., prie 
Petriošiškio ežero. 96 kv. m ploto, 
17,9 a sklypas. Kaina 20000 Eur. 
Tel. 8 612 23 140. Rokiškis
• Butą-patalpas strategiškai 
patogioje vietoje - miesto centre. 
Vytauto g. 6, 1-ame aukšte. 3 
kambariai. Šildymas kietu kuru. 
Miesto vanduo, kanalizacija. Du 
įėjimai, sandėliukas-malkinė, 
vieta automobiliui. Puiki vieta 
komercinei veiklai. Kaina 18000 
Eur. Tel. 8 623 82 042.  
Rokiškis
• Mūrinį, 1968 m. statytą namą 
Rokiškyje. Yra šulinys, 6 a žemės. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Sodą Uljanavoje, SB Vaivorykštė. 
Namas, ūkinis, šulinys. Galima 
gyventi. Tel. 8 624 18 426. 
Rokiškis
• 1 kambario butą renovuotame 
name. Viso 23,34 kv. m. Trečias 
aukštas, už renovaciją sumokėta, 
labai pigus išlaikymas, žiemą 
didžiausia šildymo kaina 18 Eur. 
Butui reikia remonto. Be balkono. 
Kaina 20000 Eur.  

Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Rokiškyje, Jaunystės g., 1978 m. 
statytame name, gero išplanavimo 
visiškai suremontuotą 3 kambarių 
butą trečiame aukšte. Bendras 
buto plotas 67 kv. m. Buto langai 
orientuoti į tris puses, nėra 
pereinamų kambarių. WC ir vonia 
kartu. Tel. 8 621 89 438.  
Rokiškis
• 4 a sklypą Rokiškyje. Visos 
komunikacijos. Tel. 8 680 45 645. 
Rokiškis

NUOMA

• Tvarkinga, dirbanti mergina 
išsinuomotų 1 kambario butą 
Rokiškyje. Domina variantai iki 
100 Eur. Tel. 8 601 49 181.
• Moteris su kūdikiu išsinuomotų 
butą. Galiu mokėti iki 200 Eur/
mėn. Tel. 8 618 17 218.  
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Maniežą. Naudotas du metus. 
Pagrindas vienoje vietoje lūžęs 

(ant kurio reikia dėti čiužinį), bet 
naudotis netrukdo. Visi priedai yra, 
tik pametėme žaisliukus, kurie turi 
kabėti. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 632 92 334. Rokiškis
• Naudotą dviejų vaikučių vežimėlį. 
Lopšys ir kėdutė labai geros būklės. 
Sportinė dalis be saugos diržų, jų 
neberandu. Naudojimo žymių yra, 
bet ryškiai matomų nėra. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 632 92 334.  
Rokiškis
• Geros būklės vaikštynes. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 623 19 525.  
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Benzininę, savaeigę žoliapjovę. 
Tel. 8 643 33 201. Rokiškis
• Elektrinį trimerį ir elektrinį 
grandininį pjūklą.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Sodo traktoriuką-žoliapjovę, 
elektrinę žoliapjovę, elektrinį 
trimerį, benzininę žoliapjovę.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis

• Jodinėjimo balną. Nenaudotas, 
parvežtas iš Belgijos.  
Tel. 8 625 57 857. Rokiškis
• Štangą su svoriais. Bendras svoris 
45 kg. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 695 68 560. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Sausas gegnes. Storis 5 cm, ilgis 
5 m, plotis 15 cm. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 612 14 720. Rokiškis
• Rausvą naudotą šiferį ir cinkuotus 
lietvamzdžius bei latakus.  
Tel. 8 611 34 820. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Savadarbę priekabą. Geros 
techninės būklės, geros padangos, 
šviesos pajungimo rozetė. Be 
dokumentų. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 624 39 429.  
Rokiškis
• 1995 m. VW Passat B5. Geros 
būklės, prižiūrėtas, TA metams. 
Kaina 700 Eur. Tel. 8 621 88 659. 
Rokiškis
• Audi. 1,9 l, 81 kW, čipuota iki 
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05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Bėgliai. 
Nesustabdytas.
A. Petrusevičius
07:00 Išpažinimai
07:30 Tabaluga
09:00 Labas rytas,
 Lietuva
11:00 Beatos virtuvė
11:55 Nepažįstamas 
kiaulinių pasaulis
12:45 Vidurinių Rytų 
gamta
13:40 Komisaras 
Montalbanas. 
Mainų karuselė
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Žinios
18:00 Euromaxx
18:30 Vakaras 
su Edita
19:30 Stilius

20:30 Panorama
21:00 Mano daina
22:25 Dėl visko kalta
 meilė
00:15 Išdavikas
02:45 Kuršių nerija
02:55 Euromaxx
03:25 Komisaras Montalbanas. 
Mainų karuselė
05:15 Ponių rojus

05:20 Vieniši tėvai
06:35 Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys 
07:00 Bakuganas. 
Šarvų sąjunga 
07:30 Keista šeimynėlė 
08:00 Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys 
08:30 Simpsonai 
09:00 Virtuvės istorijos 
09:30 Skaniai ir paprastai 
10:00 Tėvų darželis 
10:30 Būk sveikas! 
11:00 Penkių žvaigždučių 
būstas 

11:30 Sveiki atvykę
12:00 Gyvūnų mažyliai
12:20 Kenoloto
12:22 Gyvūnų mažyliai
13:05 Ledynmetis. Žemynų 
atsiradimas
14:50 Mano didelės storos 
graikiškos vestuvės 2
16:45 Ekstrasensų mūšis 
17:20 Kenoloto 
17:22 Ekstrasensų mūšis 
18:30 TV3 žinios
19:30 Greitis
19:35 Eurojackpot 
19:40 Greitis
22:05 Įniršis
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Įniršis
00:50 Lemtingas posūkis 4. 
Kruvinoji pradžia
02:30 Divergentė
04:55 Makgaiveris

06:45 Vasaros stovyklos 
sala
07:15 Bunikula 

07:40 Monstrai prieš ateivius 
08:05 Šaunusis Skūbis-Dū
08:35 Tomas ir Džeris 
09:05 Beprotiškos melodijos
09:30 Didžioji kriaušė
 ir magiška jos kelionė
11:10 Prakeikimas
12:45 Didžioji kova
15:00 Laisvas smūgis
15:40 UEFA EURO 2020 futbolo 
čempionatas. 
Vengrija - Prancūzija
18:00 Laisvas smūgis
18:30 Žinios
19:30 Vyrai juodais 
drabužiais 3
21:30 Laisvas smūgis
21:40 UEFA EURO 2020 futbolo 
čempionatas. 
Ispanija - Lenkija
00:00 Laisvas smūgis
00:35 Pagirios Tailande
02:35 Metas veikti

06:30 Info komentarai 
su Arnu Mazėčiu

07:30 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu
08:30 Miško atspalviai
09:00 Sveikatos kodas
10:05 Baltosios pelėdos. 
Skrydis virš Arkties
11:15 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu 
12:20 Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos
13:35 Ekstrasensų mūšis 
15:40 Gordono Ramzio 
virtuvės košmarai 
16:50 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi 
18:00 Pričiupom! 
18:30 Laisvas smūgis
18:40 UEFA EURO 2020 futbolo 
čempionatas. 
Portugalija - Vokietija
21:00 Laisvas smūgis
21:30 Oušeno tryliktukas
23:55 Šešėlių namai
02:00 Nindzė žudikas

05:20 „Reali mistika“

06:00 „Paslaptys“ 
08:00 Gyvenimas
09:00 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras
 „BUSHIDO KOK 2021"
09:30 Krepšinio pasaulyje
10:00 Vantos lapas
10:30 Deutsche Welle 
pristato: Keliautojo
 dienoraštis
11:00 Grįžtantys
11:30 Inovacijų DNR
12:00 „Pėdsakas“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
16:00 Žinios
16:30 Lietuvos miestai
17:30 Vantos lapas
18:00 Žinios
00:00 „Pėdsakas“ 
02:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:35 Koncertas „Tenoriada”. 
Populiariausios pasaulio
 arijos
04:20 Laikykitės ten
05:00 Gyvenimas
05:40 Vantos lapas
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22 05:15 Ponių rojus 
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 LRT atsiskaito: 
pamatykite LRT užkulisius
13:00 Įdomiosios atostogos
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 Stilius
19:30 Nacionalinė ekspedicija
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Dviračio žinios
22:00 Naujasis popiežius

23:00 Skyrybų vadovas draugėms
23:45 Įstatymas ir tvarka
00:00 „Golden Parazyth" koncertas
00:30 Šventadienio mintys
01:05 Stilius
02:05 Nacionalinė ekspedicija
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema 
04:05 Įdomiosios atostogos
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. 
07:35 Jeloustounas 
08:35 Meilės sūkuryje 
09:40 Vilties spindulys 
11:50 Rojus 
12:55 Tik tu – mano meilė 
14:30 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios

16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Kontrolinės vyrų krepšinio 
rungtynės. Lietuva – Rusija
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Angelas sargas
01:25 Havajai 5.0 
02:15 Pasitikėjimas 
03:15 Vieniši tėvai 
03:40 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai
04:05 Havajai 5.0
04:55 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai 
05:45 Atsargiai! Merginos

06:15 Balta - meilės spalva
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Kalnietis
11:00 Širdele mano
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 

14:30 Uždraustas vaisius
15:30 Mano namai - mano likimas
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios 
19:30 Stebuklas
20:30 Turtuolė varguolė
21:30 Laisvas smūgis. 
21:40 UEFA EURO 2020 futbolo 
čempionatas. Čekija - Anglija. 
00:00 Laisvas smūgis. 
00:35 Elijaus knyga
02:50 Hakeris
04:10 Volkeris, Teksaso reindžeris

06:20 CSI. Majamis
07:20 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Šuo
09:40 Pėdsakas
10:35 Iškvietimas 
11:30 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai 
12:35 CSI. Majamis
13:35 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Šuo

16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Iškvietimas 
19:30 FTB
20:30 Pričiupom!
21:00 Laisvas smūgis. Futbolo šou
21:40 UEFA EURO 2020 futbolo 
čempionatas. Kroatija - Škotija. 
00:00 13 valandų. Slaptieji 
Bengazio kariai 
02:50 Super 8 
04:40 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai

05:30 Nauja diena
06:30 Kaimo akademija
07:00 „Netikėtas teisingumas“ 
08:00 „Paslaptys“ 
09:00 „Pėdsakas“ 
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių

12:30 4 kampai
13:00 Nauja diena
14:00 „Teisingumo agentai“ 
15:00 „Reali mistika“
16:00 Reporteris
16:30 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
17:00 „Netikėtas teisingumas“ 
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19:30 Grilio skanėstai
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
22:30 Reporteris
23:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
23:30 „Netikėtas teisingumas“ 
00:30 „Teisingumo agentai“ 
01:30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
02:20 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:10 „Netikėtas teisingumas“ 
03:55 4 kampai
04:15 Mažos Mūsų Pergalės
04:25 „TV Europa pristato
04:50 „Reali mistika“
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05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:00 Įstatymas ir tvarka
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė
13:00 Įdomiosios atostogos
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? TV 
žaidimas
18:30 Stilius
19:30 Atvirų durų diena
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Dviračio žinios
22:00 Naujasis popiežius
23:00 Skyrybų vadovas 

draugėms
23:45 Įstatymas ir tvarka 
00:30 Išpažinimai
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Stilius
02:05 LRT atsiskaito: pamatykite 
LRT užkulisius
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema
04:05 Įdomiosios atostogos
04:55 Kaip atsiranda daiktai
05:15 Ponių rojus

06:15 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia 
06:40 Bailus voveriukas
07:05 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys
07:35 Svajonių sodai 
08:35 Meilės sūkuryje
09:40 Vilties spindulys 
11:50 Rojus
12:20 Kenoloto 
12:22 Rojus 
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 Išminuotojų būrys
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Išminuotojų būrys
00:45 Havajai 5.0
01:40 Pasitikėjimas
02:50 Vieniši tėvai
03:40 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai
04:00 Havajai 5.0
04:50 Makgaiveris
05:45 Atsargiai! Merginos

06:00 Balta - meilės spalva
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Kalnietis
11:00 Širdele mano
12:10 Būrėja 

13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius
15:30 Mano namai - mano likimas
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
18:40 UEFA EURO 2020 futbolo 
čempionatas. Šiaurės Makedonija - 
Nyderlandai. Tiesioginė transliacija
21:00 Žinios 
21:40 UEFA EURO 2020 futbolo 
čempionatas. Rusija - Danija. 
Tiesioginė transliacija
00:00 Laisvas smūgis. Futbolo šou
00:45 Hakeris 
02:25 5-oji banga 
04:15 Volkeris, Teksaso reindžeris

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
18:00 Laisvas smūgis. Futbolo šou
18:40 UEFA EURO 2020 futbolo 
čempionatas. Ukraina - Austrija. 
Tiesioginė transliacija
21:00 Laisvas smūgis. Futbolo šou
21:40 UEFA EURO 2020 futbolo 
čempionatas. Suomija - Belgija. 
Tiesioginė transliacija
00:00 Super 8 
02:15 Legendų biuras
03:10 Karo vilkai. Likvidatoriai VII

05:20 Mažos Mūsų Pergalės
05:30 Krepšinio pasaulyje
06:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2021"
06:30 Vantos lapas
07:00 „Netikėtas teisingumas“ 
08:00 Senjorų avilys
08:30 Inovacijų DNR
09:00 „24/7“
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
12:00 TV parduotuvė

12:15 Mažos Mūsų Pergalės
12:30 Renkuosi studijuoti
13:00 Nauja diena
14:00 „Teisingumo agentai“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
17:00 „Netikėtas teisingumas“ 
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19:30 Grilio skanėstai
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
22:30 Reporteris
23:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
23:30 „Netikėtas teisingumas“ 
00:30 „Teisingumo agentai“ 
01:30 „Daktarė Kovalčiuk“
02:20 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:10 „Netikėtas teisingumas“ 
03:55 Renkuosi studijuoti
04:15 Mažos Mūsų Pergalės
04:25 Partizanų keliais
04:50 „Reali mistika“
05:30 Nauja diena
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0 05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Nacionalinė 
ekspedicija
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis
08:00 Gyventi kaime gera
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
09:00 Hanso Kristiano 
Anderseno pasakos. 
Princesė ant žirnio
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Susipažink su mano 
pasauliu
11:55 Nepažinti Indokinijos 
kampeliai
12:50 Įstabioji Indija
13:45 Puaro
15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai

16:30 Veranda
17:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis"
17:30 Žinios
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Premjera. Viktorija
21:55 Madam
23:25 Mano priešų akivaizdoje
01:05 Dėl visko kalta meilė
02:50 Susipažink su mano pasauliu
03:15 Klausimėlis
03:30 Puaro
05:15 Ponių rojus

06:35 Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys
07:00 Bakuganas. 
Šarvų sąjunga
07:30 Keista šeimynėlė
08:00 Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys 
08:30 Svajonių ūkis
09:00 Sveikata.lt 

08:15 Tomas ir Džeris
08:45 Beprotiškos melodijos 
09:10 Dzeusas ir Roksana
11:10 Monstrai prieš ateivius
13:00 Fantomas
15:05 Pamišę dėl šokių
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
18:45 UEFA EURO 2020 futbolo 
čempionatas. 
Italija - Velsas
21:00 Laisvas smūgis
22:00 5-oji banga
00:15 Operacija Baltosios 
pupytės
02:20 Pagirios Tailande

06:30 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu
07:30 STIHL Savickas Classic 
2020. Panevėžys
08:30 Tauro ragas
09:00 Pasaulio taurė 2020. 
Kaunas
10:05 Laukinė Šri Lanka 

11:15 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu 
12:20 Padėtis nevaldoma. Žmonijos 
katastrofos 
13:35 Ekstrasensų mūšis 
15:40 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai
16:50 Spec. būrys. Išlieka stipriausi 
18:00 Laisvas smūgis
18:40 UEFA EURO 2020 futbolo 
čempionatas. 
Šveicarija - Turkija
21:00 Paskutinis laivas 
22:00 Legendų biuras 
23:10 Karo vilkai. Likvidatoriai 
VII 
00:15 Oušeno tryliktukas
02:35 Šešėlių namai

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

09:30 Grįžtantys
10:00 Krepšinio pasaulyje 
10:30 Deutsche Welle pristato: 
Greitis
11:00 Vyrų šešėlyje
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 „Pėdsakas“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 „24/7“
17:30 Nauja diena
18:00 Žinios
18:30 Mūsų gyvūnai
19:00 Radži koncertas
20:00 Žinios
20:30 Lietuvos miestai
21:30 „24/7“
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten
00:00 „Pėdsakas“ 
02:00 „Vieno nusikaltimo istorija“
03:35 Vyrų šešėlyje
03:55 Kaimo akademija
04:20 Laikykitės ten
05:00 Kaimo akademija
05:20 Mažos Mūsų Pergalės
05:30 Krepšinio pasaulyje

09:30 La Maistas 
10:00 Pasaulis pagal moteris 
11:00 Svajonių sodai
12:00 Kengūriukas Džojis
12:20 Kenoloto
12:22 Kengūriukas Džojis
14:00 Meilės lažybos
15:50 Šventosios ieties 
medžioklė
17:20 Kenoloto 
17:22 Šventosios ieties 
medžioklė
18:30 TV3 žinios 
19:30 Spragtukas ir keturios 
karalystės
21:25 Paskutinė riba
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Paskutinė riba
23:40 10,5 balo
01:15 Įniršis

06:30 Vasaros stovyklos sala 
07:00 Bunikula
07:25 Monstrai prieš ateivius 
07:50 Šaunusis Skūbis-Dū 
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Birželio 20-ąją - Mamyčių turgelis 
prie Rokiškio krašto muziejaus

Birželio 20 d., sekmadienį, nuo 11 val. kviečiame apsilankyti jau tradicija tapusiame 
Mamyčių turgelyje prie Rokiškio krašto muziejaus Kumetyno esančioje aikštelėje (šalia 
gulbių aptvaro).

Atvykę galėsite ne tik pirkti ar parduoti išaugtus vaikučių drabužėlius, avalynę, žaislus, kny-
gas ir vaikišką techniką, bet ir pramogauti.

Renginio metu piešime ant veidukų, šaudysime iš lanko, ieškosime paslėpto lobio, jodinėsi-
me žirgais. Taip pat vyks ilgiausių kasų rinkimai ir speciali rungtis berniukams – bato skrydis.

Vyks „IN and Co“ edukacija, lauks Rokiškio Jaunimo centro žaidimų ir pramogų erdvė, 
Rokiškio Visuomenės sveikatos biuro veiklos

„Lego pieva“ (mok. Loreta Sagaitienė, konstruktorius renginiui suteikia mokykla-darželis 
„Ąžuoliukas“).

Edukacijos „Kai atgyja lėlės“ metu gaminsime lėles (parama 1 Eur., turėti du mažus plasti-
kinius buteliukus lėlės gamybai).

12 val. bus rodoma Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos lėlių 
teatro „Padaužiukai“ inscenizacija pagal J. Biržio pasaką „Kiškio trobelė“. Režisierė Nadiežda 
Ivanova.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

120 kW. Kaina 2200 Eur.  
Tel. 8 626 79 566. Rokiškis
• Opel Corsa. 1,1 l, TA iki 06.16. 
Be perrašymo. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 672 48 125. Rokiškis
• Vienos pavaros dviratį, ratai 26 
colių. Tiks tiek jaunam, tiek senam. 
Kaina 57 Eur. Tel. 8 692 49 480. 
Rokiškis
• Tvarkingą, savadarbę lengvojo 
automobilio priekabą su 
dokumentais. TA galioja dar metus. 
Pridedu metams privalomąjį 
draudimą. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 610 24 126.  
Rokiškis
• VW Golf plius 2005 m., 2 l, TDI. 
Su TA. Kaina 1750 Eur.  
Tel. 8 673 06 263. Panevėžys

• Peugeot Partner 2008 m., 
dyzelinas, 1,6 l, HDI, su kabliu, 
komercinis. TA galioja dar metus. 
Kaina 1000 Eur. Tel. 8 673 06 263. 
Rokiškis
• Audi 90 1990 m., 2,3 l, dujos. 
TA  iki 2023 m. Geros būklės. 
Kaina 800 Eur. Tel. 8 673 06 263. 
Panevėžys
• Audi A6 1996 m., 2,5 l, TDI, 103 
kW. Universalas su kabliu. TA iki 
2021-12. Kaina 380 Eur.  
Tel. 8 673 06 263. Panevėžys
• Labai geros būklės automobilį 
Opel Zafira. Rida 172000 km . 
Kaina 1590 Eur. Tel. 8 603 77 107. 
Rokiškis
• Įvairius dviračius, yra 
sulankstomas. Tel. 8 621 51 320. 

Rokiškis
• Mopedą su Woshod varikliu.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Miesto keturratį. 250cc, lietais 
diskais, registruotas Regitroje, 
mechaninė pavarų dėžė, 4 ir 
atbulinė pavaros. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Priekabas žoliapjovei-
traktoriukui, japoniškam 
traktoriukui, lengvajam 
automobiliui. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• 1998 m. Seat Alhambra 1,9 l, 
TDU, 66 kW. TA iki 2022.03. 
Kuriasi, su defektu, nėra 
akumuliatoriaus, kaina galutinė. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Dalimis 2000 m. Volvo V40 
universalą. Opel Zafira 2 l, 74 kW. 
Turbina, sankaba, žibintai, vairo 
kolonėle ir kitos dalys.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Dalimis Ford C-Max. 2006 m., 
1,6 l. Dyzelinas, 80 kW.  
Tel. 8 625 57 857. Rokiškis
• Dalimis Opel Zafira 2005 m., 2,2 
l, dyzelinas, 92 kW.  
Tel. 8 625 57 857. Rokiškis
• Dalimis Audi A6. 1999 m., 1,9 
l, TDI. 81kW. Tel. 8 625 57 857. 
Rokiškis
• Ratlankius su padangomis, 
buvo uždėti Audi automobiliui. 

Kaina 150 Eur. Tel. 8 656 73 032. 
Rokiškis
• 2006 m. Opel Astra dalimis.  
Tel. 8 699 86 773. Rokiškis
• 2000 m., Ford Galaxy, 1,9 l, TDI, 
81 kW  dalimis . Tel. 8 674 18 722. 
Anykščiai
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• Dalimis 1998 m. Ford Galaxy. 
Gera vairo kolonėlė, lempos, 
sankaba, pusašiai ir kita.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• VW Passat b5+ dangtį. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 682 58 004.  
Rokiškis
• Dalimis Citroen c5.  
Tel. 8 604 99 145. Rokiškis

• Renault Clio priekinį stiklą, 
naujas. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 604 62 575. Rokiškis
• VW Sharan sėdynes, pilka spalva, 
geros būklės, 2 vnt.. Kaina 45 Eur. 
Tel. 8 604 62 575. Rokiškis
• VW Golf 2 dalimis. 1,6 l, 44 
kW, TD.  Platinti bamperiai, 
visas variklio blokas, sankabos 
komplektas ir daug važiuoklės, 
apdailos dalių. Tel. 8 695 68 560. 
Rokiškis
• Vasarines padangas su originaliais 
Renault lietais ratlankiais 185x65 
R15 4vnt. Tel. 8 618 65 371. 
Rokiškis
• VW Caravelle T5 modelio gražius 
tiesius ir tvarkingus ratus su 
geromis vasarinėmis padangomis. 
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Birželio 18-oji, 
penktadienis, 

25 savaitė
Iki Naujųjų liko 196 dienos

Saulė teka 4.41 val., 
leidžiasi 21.58 val. 

Dienos ilgumas 17.17 val. 
Mėnulis – priešpilnis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Erdmantas, Erdmantė, Erdmas, 
Erdmė, Erdmilas, Erdmilė, 

Erika, Erikas, Julita, Rytė, Rytis, 
Venancijus, Venantas.

Rytoj:  Dovilas, Dovilė, Gaudvilas, 
Gervazas, Protazas, Protazijus, 

Ramunė, Romualda, Romualdas, 
Svaigeda, Svaigedas, Svaigedė.

Poryt: Nautara, Nautaras, 
Nautarė, Nauvyda, Nauvydas, 
Nauvydė, Silverija, Silverijus, 

Žadvainas, Žadvainė.

Dienos citata
„Juo mažiau žmogus žinai, juo 

paprasčiau gyveni" 
(E. M. Remarkas).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1583 m. Londone išduotas 
pirmasis gyvybės draudimo pa-
žymėjimas.

1815 m. jungtinės britų, vo-
kiečių ir olandų pajėgos, vado-
vaujamos Velingtono hercogo ir 
generolo Gebhardo fon Bliuche-
rio, Vaterlo mūšyje sutriuškino 
Napoleoną.

1928 m. skrisdamas virš 
Atlanto vandenyno dingo gar-
susis poliarinių kraštų tyrinėtojas 
norvegas Roaldas Amundsenas.

1972 m. praėjus kelioms mi-
nutėms po pakilimo iš Londono 
oro uosto, nukrito ir sudužo BEA 
aviakompanijos lėktuvas "Tri-
dent" - žuvo visi 118 keleivių.

1975 m. už Saudo Arabijos 
karaliaus Feisalo nužudymą Ri-
jade viešai nukirsta galva princui 
Feisalui Musaidui.

1979 m. JAV prezidentas 
Džeimsas Karteris ir Sovietų Są-
jungos vadovas Leonidas Brežne-
vas Vienoje pasirašė Strateginės 
puolamosios ginkluotės apribo-
jimo sutartį (SALT).

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1919 m. Vakarų valstybių atstovai 
nustatė pirmąją demarkacijos liniją 
tarp Lietuvos ir Lenkijos.

1923 m. Klaipėdos krašte įsteigta 
Valstybinė pasienio policija.

1991 m. omonininkai sudegino 
Akmenės rajono Vėgėlių muitinės 
postą..

Post scriptum
Sau - niekai, 

kitam - griekai.

Greitai pagaminamos raudongūžio kopūsto salotos su ridikėliais
Ingredientai:
• pusė raudongūžio kopūsto
• 4-6 ridikėliai
• 2 trumpavaisiai agurkai 
• pundelis svogūnų laiškų
• žiupsnis cukraus
• žiupsnis druskos
• šaukštas obuolių acto
• šaukštas alyvuogių aliejaus 
Gaminimas:
Pirmiausia raudongūžį kopūstą supjaus-
tykite juostelėmis. Agurką supjaustykite 
šiaudeliais, o ridikėlius tiesiog griežinė-
liais. Kopūstą gerai pamaigykite ranko-
mis, kad išsiskirtų sultys. Sudėkite kitas 

pjaustytas daržoves ir pasmulkintus svogūnų laiškus. Salotas pagardinkite druska, cukrumi, aliejumi 
bei actu.

LAISVALAIKIUI

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

Išmatavimai R19 245/45. Kaina 
450 Eur. Tel. 8 621 89 438. 
Rokiškis
• GAZ-53, GAZ-51 padangas ir kai 
kurias dalis, ZIL padangą.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• R13, R14, R15, R16 ir lengvųjų 
auto priekabėlių ratus ir padangas. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Renault Espace 1992 m., Ford 
Mondeo 1995 m., Opel Kadett 
1984 m., Peugeot 2001 m., Audi B4 
dalimis. Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• R15 ratlankiu su padangomis. 
4x100, ET 37. Kaina 145 Eur.  
Tel. 8 686 74 923. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• MEZON įrangą. Pilnas 
komplektas. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 680 90 181. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Vandens talpą 1 t. Kaina 220 Eur. 

Tel. 8 620 55 819.  
Rokiškis
• Mercedes Benz OM 422 2 turbo 
variklis + Holmers Hydro siurblys. 
Variklis tinka Claas, Holmer 
kombainams. Geros būklės, pilnos 
komplektacijos, galima užvesti. 
Kaina 33000 Eur.  
Tel. 8 682 77 421. Kupiškis
• Jamz variklius. V6 900-1000 
Eur. V8 1500-1600 Eur. V8 
turbo iš K700 2000 Eur. Varikliai 
geros būklės, galima užvesti, bei 
pristatyti į reikiamą vietą.  
Tel. 8 682 77 421. Kupiškis
• Rusišką vieno disko trąšų 
barstytuvą. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Akėčias tinklines, mažąsias ir 
didžiąsias. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Traktoriaus kablį. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Lenkišką grėblį - vartytuvą.  
Tel. 8 616 48 061.  
Rokiškis

„Sijonuotos Vasaros sutiktuvės“ Bajoruose

Pernai pirmą kartą mūsų 
rajone vykdytas socialinis 
projektas pamažu įgauna 
pagreitį. Pasiteisinus per-
nykščiam renginiui „Sijo-
nuotos Vasaros sutiktuvės“ 
organizuotos ir šiemet. „IN 
and Co“ kūrybininkės Inga 
Belovienė ir Nadiežda Iva-
nova, pakvietė moteris pa-
sipuošti ilgomis suknelėmis 
ar sijonais, bei kartu, ben-
draminčių rate, džiugiai ir 
turiningai pasitikti Vasarą. 
Sprendžiant iš to, kad buvo 
didžiulis susidomėjimas, 
šis renginys turi potencialo 
plėstis.

„Sijonuotos vasaros sutik-
tuvės“ - tai socialinė idėja, 
kviečianti moteris bendrystei, 
savo veiklų iš širdies pristaty-
mui, bendradarbiavimui ar tie-
siog pasibuvimui moteriškoje 
kompanijoje.

Nešinos užkandžiais, mote-
rys rinkosi į vasaros pikniką. 
Po vaišių, viena iš idėjos įgy-
vendintojų – Inga Belovienė 
pakvietė visas susirinkusias 
pasikalbėti apie moteriškumą- 

kaip kiekviena gali jį atskleisti 
ir puoselėti. Vienas iš mo-
teriškumo atskleidimo būdų 
- kūryba, tad moterys buvo 
pakviestos į magiškų sapnų 
gaudyklių gaminimą.

Sapnų gaudyklė – tai ta-
lismanas, saugantis mūsų 
sapnus. Manoma, kad jis iš-
filtruoja sapnus, pritraukia ge-
rus, nuvydamas košmariškus. 
Nadiežda Ivanova papasakojo 
gaudyklių atsiradimo istoriją, 
jų magišką reikšmę, o kiekvie-
na renginio dalyvė išmoko 
gaudyklės pynimo meno, bei 
pasigamino po savo širdžiai 
artimą rankdarbį, įpindamos į 
jį svajones ir teigiamas min-
tis. Kad sapnų gaudyklė būtų 
veiksminga, moterys įdėjo 
daug meilės ir iš tiesų patikėjo 
savo rankdarbio magiškomis 
savybėmis.

Ne mažiau magiškas ir 
moteriškumą atskleidžiantis 
būdas yra šokis. Išskirtinius 
istorinius šokius pristatė, jų 
istoriją papasakojo renginy-
je dalyvavusi šokių moky-
toja Kristiana Kemundrytė. 
Šokis taip pat yra vienas iš 

būdų išlaikyti gerą nuotai-
ką bei gyvenimo džiaugsmą. 
O kad tai nebūtų tik žodžiai, 
šokių mokytoja pamokė da-
lyves šio moteriškumo meno. 
Norinčios išmoko šokti dvie-
jų skirtingų istorinių šokių 
žingsnelių. Nors melodijos 
tempas neleido atsipalaiduoti, 
priversdamas skaičiuoti žings-
nelius, o visos moterys norėjo 
sušokti kuo geriau, tačiau iš 
kart po šokio dalyvės dalinosi 
įspūdžiais, jog muzika ir šokis 
pakėlė nuotaiką ir išsklaidė 
vakarėjantį nuovargį.

Viso renginio metu akimir-
kas fiksavo fotografė Giedrė 
Solovjovienė, kuri meniškai 
pažvelgė į „Sijonuotos Vasa-
ros sutiktuvių“ dalyves ir ypač 
profesionaliai įžvelgė net 
menkiausią detalę.

Toks vakaras - tai ne tik 
kartu puikiai praleistas laikas, 
bet ir naujos pažintys, naujos 
idėjos ir įkvėpimas kūrybi-
nei veiklai „IN and Co“ bei 
kitoms dalyvėms. Juk svar-
biausia JAUSTI - BŪTI -MĖ-
GAUTIS!

Enrika PAVILONIENĖ

Šešėlinė ekonomika pernai plėtėsi 
visose trijose Baltijos valstybėse

Šešėlinė ekonomika 
2020-aisiais gerokai išsi-
plėtė visose trijose Baltijos 
valstybėse,  rodo Stokhol-
mo ekonomikos mokyklos 
Rygoje kasmet atliekamų 
tyrimų rezultatai.

Didžiausias šešėlinės eko-
nomikos lyginamasis svoris 
regione išlieka Latvijoje, ma-
žiausias – Estijoje.

Skelbiama, jog šešėli-
nės ekonomikos ir bendro-
jo vidaus produkto santy-
kis Lietuvoje 2020 metais, 
palyginti su 2019-aisiais, 
padidėjo 2,2 procentinio 
punkto iki 20,4 proc., La-
tvijoje – 1,6 punkto iki 25,5 

proc., Estijoje – 2,2 punkto 
iki 16,5 procento.

Stokholmo ekonomikos 
mokyklos Rygoje Tvaraus 
verslo centro vadovas Arnis 
Sauka pabrėžė, jog šešėlinės 
ekonomikos lyginamąjį svorį 
nepavyko reiškingai suma-
žinti ikipandeminiais metais, 
kai bendrasis vidaus produk-
tas sparčiai didėjo.

„Dabar, po to, kai CO-
VID-19 pandemija stipriai 
smogė ekonomikoms, tai 
padaryti bus dar sudėtingiau. 
Prognozuoja, kad 2021 ir 
2022 metų rodikliai bus dar 
prastesni nei 2020-ųjų“, – 
sakė A. Sauka.

BNS inform.

Gerėjant epidemiologinei situacijai, šauktiniai 
galės savaitgaliais grįžti namo

Gerėjant epidemiologinei 
situacijai šalyje, nuolatinės 
privalomosios pradinės karo 
tarnybos kariams atsiranda 
galimybė savaitgaliais sugrįžti 
namo, trečiadienį informavo 
Krašto apsaugos ministerija.

„Atsižvelgiant į sparčiai vyk-
domą karių vakcinacijos proce-
są ir gerėjančią epidemiologinę 
situaciją, Lietuvos kariuomenė 

grįžta prie „geltono“ COVID-19 
statuso, kuris leidžia vykdyti žy-
miai platesnes veiklas bei organi-
zuoti bataliono lygmens karinio 
rengimo pratybas“, – rašoma mi-
nisterijos pranešime.

KAM teigimu, praėjusią sa-
vaitę Lietuvos kariuomenėje ne-
fiksuota nė vieno naujo užsikrėti-
mo COVID-19 virusu atvejo.

Preliminariais duomenimis, 
mažiausiai viena skiepo doze 

krašto apsaugos sistemoje pa-
skiepyta 90 proc. karių ir civilių.

Pandemijos metu kariuome-
nė taip pat vykdė Taikos meto 
užduotis, teikdama pagalbą 
kitoms valstybės institucijoms. 
Kaip viena iš prioritetinių už-
duočių iki šiol yra teikiama 
parama Sveikatos apsaugos 
ministerijai valdant COVID-19 
pandemijos pasekmes.

BNS inform.

Laisvės nuo mokesčių diena šiemet – 
trimis savaitėmis vėliau

Simobilinė Laisvės nuo mokesčių diena šiemet minima trijomis 
savaitėmis vėliau nei pernai. Anot Lietuvos laisvosios rinkos insti-
tuto (LLRI), Laisvės nuo mokesčių dieną į birželio vidurį šiemet 
nustūmė augančios biudžeto išlaidos. Pastaruosius penkerius me-
tus simbolinė diena buvo minima antroje gegužės pusėje.

 Lietuvoje biudžeto išlaidos pernai augo labiausiai Europos Sąjun-
goje, o valstybės išlaidos auga skolintų pinigų sąskaita.

Laisvės nuo mokesčių diena yra santykinis valdžios sektoriaus 
išlaidų ir BVP rodiklis, parodantis, kokią žmogaus sukuriamų gė-
rybių dalį valdžia perskirsto per nacionalinį biudžetą ir nebiudže-
tinius fondus.

BNS inform.
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Birželio 18 d. Naktį 13

Dieną 28
P, 
4-9 m/s

Birželio 19 d. Naktį 15
Dieną 29

P,
5-10 m/s

Birželio 20 d. Naktį 17
Dieną 30

P,
4-9 m/s

Birželio 21 d. Naktį 18
Dieną 31

P,
3-8 m/s

Orų prognozė birželio 18-21 d.

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

atminimo. 
Nuoširdžiai užjaučiame Vytautą Mažeikį 

dėl brolio Algio staigios mirties. 
Bendradarbiai

PARODOS
Viešojoje bibliotekoje:
„Šokio menas albumuose“, parodų galerijoje „Autografas“.
„Lietuvos fotomenininko ir alpinisto Romualdo Augūno „Kelionių fotografijų“ paroda, 
parodų galerijoje „Autografas“.
Naujų knygų paroda „Kaip padėti SAU ir TAU, kad gyventume“, Skaitytojų aptarnavimo 
skyriuje.
Spaudinių paroda „Vasaros šventės“, Informacijos ir kraštotyros skyriuje.
Justino Vienožinskio albumų paroda, Meno ir muzikos erdvėje.
Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje:
Knygų paroda „Ką skaityti vasarą?“,  Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje.
Rokiškio lopšelio – darželio „Pumpurėlis“ „Smalsučių“ gr.  kūrybinių darbų paroda „Va-
saros pievoje“ (auklėtojos I. Stankevičienė, R. Skuturnaitė).
RENGINIAI
Birželio 22 d. 15 val. – Panevėžio lėlių teatro spektaklis: Teatrinė improvizacija „Lėlių 
cirkas“, Viešosios bibliotekos P. Širvio kiemelyje.

Startavo penktojo „Samsonas Rally Rokiškis 2021“ 
bilietų prekyba

Startavo penktojo „Samsonas Rally Rokiškis 2021“ bilietų prekyba. Rugpjūčio 6-7 dieno-
mis būtinai susitikime Rokiškio ir Zarasų apylinkių greičio ruožuose!
 
Bilietus galite įsigyti - Rally fiesta „Samsonas Rally Rokiškis“ - LT - Tiketa.
Bilietai vėliau brangs.
 SVARBU - „Tiketoje“ įsigytas el. bilietas TURI BŪTI PAKEISTAS į ralio pasą (apyrankę). El. 
bilietų pakeitimas į ralio pasus (apyrankes) - ralio info centre Nepriklausomybės a. (Ro-
kiškis) nuo rugpjūčio 5 d.
 Prie įvažiavimų į greičio ruožus BILIETAI Į APYRANKES KEIČIAMI NEBUS.
 Daugiau informacijos apie el. bilietų pakeitimą į ralio pasą (apyrankę) nuo liepos 15 d. 
organizatorių svetainėje www.samsonasrally.com

 Organizatorių informacija

Birželio 11-osios kryžiažodžio atsakymai
Vertikaliai: Sta. Pa. Emu. Ar. Štanga. Napravnikas. LSD. Tirana. Terakota. Edema. Patas. 
Nar. Celė. Pasai. Aura. Chna. AV. TS. Nitrobakterija. Isaurai. Alisa. Sombreras. „VEF“. Tau. 
Atėnai. Para.
Horizontaliai: „Santechnika. Traidenis. Prelatas. Kramė. Ruo. Ana. Forma. Ašva. Babt. Tn. Pa-
gairė. Aitas. En. Anketa. Tara. Garai. Elai. Asas. Aris. Avis. Malonu. Java. Starta. Er. Adaras. Fa.
Pažymėtuose langeliuose: Mitologija.

BALDAI

• Paauglio lovą. Būklė gera, 
neišgulėta. Pasiimti patiems. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 695 55 307.  

Rokiškis
• Geros būklės sofą-lovą, yra 
patalynės dėžė. Rokiškio raj., 
Obeliai. Kaina 110 Eur. 
Tel. 8 646 47 998.
• Išlankstomą sofą-lovą. Labai 
geros būklės, medžiaga niekur 

nepažeista. Kaina 125 Eur.  
Tel. 8 672 36 083. Rokiškis

AUGALAI

• Kambarinę gėlę. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 607 18 218. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Naują elektrinę viryklę. 
Keramikinis paviršius.  
Tel. 8 643 33 201. Rokiškis
• Naują, nenaudotą vokišką 
skrudintuvę. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 682 58 696. Rokiškis

• Vandens šildytuvą, 100 l talpos. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 611 34 820. 
Rokiškis
• Naudotą skalbimo mašiną.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Mažai naudotą, beveik kaip naują 
mikrobangų krosnelę Samsung 
GE81KB-1. Kartu su dėže ir 
naudojimosi instrukcija. Pridėsiu 
ir kelias atsargines dalis. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 623 91 470.  
Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju veikiantį šaldytuvą 
Snaigė. Pasiimti patiems.  
Tel. 8 609 10 695. Rokiškis
• Dovanoju nusišienauti žolę 
Obelių sen., Pakriaunių ir 
Lugariškio k. (kaiminystėje su 
Ažušilių k.). Tel. 8 679 95 305. 
Rokiškis
• Dovanojame šaldiklį Snaigė.  
Tel. 8 619 50 036. Rokiškis
• Atiduodu 5 ha pievos nusišienauti 
Šetekšnose. Tel. 8 624 97 425. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Labai geros būklės garso 
kolonėles Bush. Groja švariai, 
gražiai. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 695 68 560. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Avis su 4 mėn. ėriukais ir metų 
amžiaus aviną. Tel. 8 611 23 619. 
Rokiškis
• Turime 7 Sirijos Džiungarijos 
žiurkėnus. Jiems tik 2 savaitės. 
Galimas rezervavimas, kol bus 
galima parduoti. Jei kam reiktų - 
rašykite. Kaina 7 Eur.  
Tel. 8 685 60 258.  
Rokiškis
• Viščiukus. Kaina 1,20 Eur už 
vieną. Tel. 8 677 30 595. 
 Rokiškis
• 6 mėn. mėsinį merinosą (30). 2-3 
mėn. ožiukus (registruoti). Naminę 
antieną, 6 Eur/kg.  
Tel. 8 647 29 208.  
Rokiškis

KITA

• Galandimo diską. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Rankinį laikrodį Retox.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Metalinį rėmą priekabėlei. Kaina 
45 Eur. Tel. 8 676 27 899.  
Rokiškis
• Kilnojamą, benzininį suvirinimo 
aparatą. Trifazis, nuolatinės srovės. 
Iki 80 A, ir nuo 80 iki 160 A. 
Įmontuotas ir vienfazis elektros 
generatorius iki 3 kW.  
Tel. 8 614 21 856. Rokiškis
• Naują Iqos 2.4 P kišeninį 
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ANEKDOTAI
***
Vienas kunigas visada 

pamokslaudavo tiksliai 
dvidešimt minučių. Tačiau 
vieną sekmadienį jo pamokslas 
užtruko visą valandą ir 
dvidešimt minučių. Kai jo 
kažkas paklausė, kodėl taip 
atsitiko, jis atsakė:

– Aš prieš sakydamas 
pamokslą visada į burną įsidedu 
ledinuką. Kai jis ištirpsta, aš 
žinau, kad dvidešimt minučių 
jau praėjo. Tačiau šiandien 
beskubėdamas į burną įsidėjau 
sagą.

***
Izraelio vaikai klajojo 

dykumoje 40 metų. Pasirodo, 
net Biblijos laikais vyrai 
vengdavo klausti kelio.

***
Mirė vienas vyras, kuris 

gyveno, švelniai tariant, ne 
geriausią gyvenimą. Per 
laidotuves pamokslininkas labai 
gražiai pasakojo apie tą vyrą, 
sakydamas,  koks nuotabus 
vyras ir tėvas jis buvęs.

Neiškentusi to vyro našlė 
pasilenkė prie savo berniuko ir 
jam sušnabždėjo: 

– Eik ir patikrink, ar karste 
tikrai guli tavo tėtis.

***
Kad surinktų pinigus taip 

reikalingam naujam bažnyčios 
pastatui, kunigas paprašė, kad 
visi, kurie paaukos po 50 Eur, 
atsistotų. Tuomet pasisuko į 
jaunimo orkestrą ir pasakė jiems 
užgroti valstybės himną.

Kitą sekmadienį jis jau 
buvo sugalvojęs kitą gudrybę. 
Šeštadienį jis liepė tvarkytojui 
prie kiekvienos kėdės privesti 
elektros laidus, kurie buvo 
prijungti prie centrinio jungiklio 
sakykloje. Šio mygtuko 
paspaudimas pasiųstų elektros 
srovę į kiekvieną kėdę. Atėjus 

– Zose, tu ką feisbuke 
veiki?

– Jaunikio ieškau.
– Tu Užimtumo tarnybos 

puslapyje ieškok. Ten ir 
nuotraukos tikros, ir CV 
nesuklastoti.

***
Girtas žmogus bando 

užsėsti ant arklio, tačiau 
jam vis nesiseka. Tuomet jis 
pradeda prašyti pagalbos visų 
šventųjų iš eilės:

– Šventas Petre, padėk! 
Šventas Mykolai, padėk! 
Šventas Grigorijau, padėk!

Pagaliau, sukaupęs visas 
jėgas jis dar kartą pabandė, 
tačiau persistengė ir perskrido 
į kitą arklio pusę.

–  Ramiau, ramiau! - 
sumurmėjo jis. – Ne visi iš 
karto!

***
Garso operatorius 

namo ir pasislėpė tualete. Jo 
brolis išsigandęs paklausė pro 
duris:

– Kas atsitiko?
Jaunesnysis atsakė:
– Prasti popieriai. Dievas 

iš bažnyčios dingo, o jie 
galvoja, kad tai mes kažkur Jį 
paslėpėme...

***
Lenkijos pajūrio miestelio 

Smoldzyno klebonas Robertas 
Jakubowskis išgarsėjo visoje 
šalyje sudarytu giesmynu kelių 
chuliganams.

Iš trylikos į giesmyną 
įtrauktų maldų tik 2 skirtos 
tiems, kurie laikosi eismo 
taisyklių ir važiuoja optimaliai 
saugiu 80-90 kilometru 
per valanda greičiu. Šiems 
vairuotojams klebonas pataria 
kelyje sukalbėti maldas 
„Palaimink, Dieve, kelią“ bei 
„Tai – laiminga diena“.

Tiems, kurie važiuoja 
120 km per valanda greičiu, 
klebonas pataria stiprybės 
semtis malda „Viliuosi Tavo 
malonės, Tėve“.

Važiuojant 150 km per 
valanda greičiu patariama 
giedoti „Dieve, arčiau Tavęs“.

Lekiant 170 km per valanda 
greičiu – „Prie Tavo durų 
stoviu, Viešpatie“.

Skrendant didesniu greičiu 
labiausiai tinka maldos „Dievas 
yra čia“, „Sveikinu Tave, Tėve“ 
ir „Angelai tegu mano sielą 
pasiima“.

***
Bažnyčioje kunigas meldėsi 

taip, kad balsas griaudėjo be 
mikrofono.

Mažo berniuko kažkas 
paklausė, ką jis mano apie šią 
maldą. Minutėlę pamąstęs jis 
atsakė: „Jei tas vyras gyventų 
kur nors arčiau Dievo, jam 
nereikėtų melstis taip garsiai“.

sekmadieniui pamokslo 
pabaigoje jis vėl paprašė 
atsistoti tuos, kurie paaukos 
naujam pastatui 50 Eur. Niekas 
nesistojo. Tada jis paspaudė 
mygtuką ir visi pašoko iš savo 
vietų. Pirmadienį, kai buvo 
tvarkoma bažnyčia, valytojas 
rado du elektros nutrenktus 
suvalkiečius begulinčius 
klauptuose.

***
Bažnyčios susirinkime 

buvo renkamos aukos stogo 
remontui paremti. Paaukota 
suma turėjo būti pranešta 
susirinkimo pabaigoje. 
Tikslas buvo surinkti 2000 
Eur. Patarnautojai baigė 
skaičiuoti aukas ir kunigui 
atnešė lapelį, kuriame buvo 
parašyta paaukota suma. 
Atėjo kulminacinis momentas. 
„Viso buvo paaukota...“, 
pradėjo sakyti pastorius ir jo 
veidas apsiniaukė. Toliau jis 
nenoromis baigė: „... 1997 Eur 
ir 3 centai. Trys centai! Turbūt 
tarp mūsų sėdi ir suvalkietis“. 
Iš priebažnyčio atsiliepė balsas 
„Taip, mes čia esame trise iš 
Suvalkijos!“

***
Kartą policijos inspektorius 

vaikščiojo pas žmones į namus 
uždavinėdamas klausimus. 
Taip bevaikščiodamas jis 
priėjo pagyvenusios, beveik 
kurčios moters namą. 
Inspektorius buvo apsirengęs 
civiliai, taigi jis nusprendė šiai 
moteriai iškart parodyti savo 
pažymėjimą su nuotrauka, 
kad jai būtų aišku, jog jis 
tikrai policininkas. Senoji 
moteris ilgai ir įdėmiai žiūrėjo 
į jo pažymėjimą, po to tvirtai 
papurtė galvą ir pareiškė: 

– Ne! Jo niekada nesu 
mačiusi! – ir užtrenkė prieš jį 
duris.

meldžiasi Dievui:
– Viešpatie! Ar girdi mane?! 

Vienas-du-trys...
***
– Viešpatie! Padėk man 

surasti, kur pastatyti mašiną! 
Aš kasdien pažadu vaikščioti 
į bažnyčią! Kasdien tau 
melsiuosi! Visada būsiu 
sąžiningas. Visada padėsiu 
vargšams...

Tuo metu viena mašina 
išvažiavo ir atsirado laisva vieta. 
Žmogus pastatė savo mašiną į 
atsilaisvinusią vietą ir kreipiasi 
į Dievą:

– Dieve, neimk viso to, ką 
sakiau tau, į galvą - viskas jau 
susitvarkė!

***
Biblijos kolegijoje vyksta 

pamoka.
Dėstytojas:
– Kaip jūs galvojate, kodėl 

Apaštalas Petras nusekė 

Jėzumi?
Studentas:
– Todėl, kad Jėzus išgydė 

Petro uošvienę, todėl Petrui 
nieko kito neliko, kaip išeiti iš 
namų...

***
Du broliai-padūkėliai 

iškankino savo tėvus taip, kad 
jie jau neiškentė. Todėl tėvai 
paprašė pastorių pakalbėti su 
berniukais.

Pastorius iš pradžių pakvietė 
jaunesnįjį berniuką į maldos 
namus ir paklausė:

– Ar tu žinai, kur yra Dievas?
Berniukas tylėjo, todėl 

pastorius pakartojo savo 
klausimą, tačiau atsakymas ir 
vėl nenuskambėjo. Suerzintas 
pastorius bedė pirštu tiesiai 
berniukui prie veido ir labai 
griežtai paklausė:

– Kur Dievas?!
Berniukas žaibu parbėgo 

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

įkroviklį. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 617 55 366. Rokiškis
• Naują Iqos 3 Duo laikiklį. Kaina 
45 Eur. Tel. 8 617 55 366.  
Rokiškis
• Kompaktišką turisto krosnelę. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 685 86 234. 
Rokiškis

• Lino audinį, tinkantį naktinėms 
užuolaidoms, ilgis 12 m, plotis 1,80 
m. Tel. 8 610 49 507.  
Rokiškis
• 0,25, 0,5, 0,75 ir 3 l indelius 
(stiklainius) ir stiklines talpas 10, 
20, 30 l, vynui ar sultims supilti. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis

• Įvairias metalines talpas ir 
statines vandeniui ar kurui supilti, 
plastikinius kanistrus, 3 t talpą 
nuotekoms. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Dokumentus savos gamybos 
lengvojo automobilio priekabai. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Vienfazę elektros įvadinę spintą. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Šieną ryšuliais. Tel. 8 686 93 420. 
Rokiškis
• Naudotas bičių dūmines. Kaina 5 
Eur. Tel. 8 600 52 867.  
Rokiškis

• Medines naudotas duris. 3 vnt. 
Kaina 15 Eur/vnt.  
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• Šių metų šienainio ritinius. Yra 
galimybė pristatyti į vietą. 1 vnt. - 
15 Eur. Tel. 8 687 97 863.  
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Mažai naudotą Play Station 4 
pro 1 TB. Įeina: visi laidai, vienas 
pultelis ir du žaidimai Days gone, 
The last of us. Kaina 280 Eur.  
Tel. 8 679 41 084.  
Rokiškis

• Nešiojamą kompiuterį HP.  
Tel. 8 646 49 930. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Lietuviškos braškės, auginamos 
Rokiškio r., Greviškių k. Kaina nuo 
5 Eur, pirmosios tiek, vėliau kainą 
mažinsime. Paskambinkite.  
Tel. 8 611 68 512. 
 Rokiškis
• Gaminu keptos duonos tortus Jūsų 
šventei. Skambinti po 18 val. Kaina 

18 Eur. Tel. 8 627 68 469.  
Rokiškis
• Pavasarinį medų 1 kg. - 6 Eur. 
Rokiškio raj., Salos. Dėl pristatymo 
- tartis telefonu. Taip pat pikį, medų 
koryje, vašką. Tel. 8 611 68 512.

Ieškokite 
prekybos centruose!


