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Kaštonų g. degė gyvenamasis namas

Gaisras kilo ūkiniame pastate-malkinėje.

Kaimynai išstūmė toliau nuo ugnies šeimininkų automobilį.

Ugniagesiai kelias valandas gesino namą.           L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Policijos pareigūnė rūpinosi senjoru namo šeimininku.

Antradienį, 10 val. 57 
min. gautas pranešimas, kad 
Rokiškyje, Pagojės kvartale 
esančioje Kaštonų gatvėje 
dega ūkinis pastatas. 

Kažką meistravo?
Tikslios gaisro priežastys 

bus nustatytos tyrimo metu. 
Tuomet, kai įsiplieskė ugnis, 
namuose buvo tik garbaus 
amžiaus namo šeimininkas. 
Jis, kaip pasakojo kaimynai, 
mėgėjas meistrauti: ūkinia-
me pastate-malkinėje senjo-
ras turėjo suvirinimo aparatą, 
medžio apdirbimo stakles. Ar 
gaisro dieną meistravo ir ne-
pastebėjo nukritusių kibirkš-
čių, ar tiesiog įvyko trumpasis 
jungimas ir tai sukėlė gaisrą, 
kol kas sunku pasakyti.

Ugniagesius iškvietė kai-
mynas, išgirdęs poškantį ši-
ferį. Jis pasakojo, kad išbėgęs 
į kiemą, pamatė, kad ūkinis 
pastatas-malkinė dega atvira 
liepsna.

Pirmosios atvyko dvi Ro-
kiškio priešgaisrinės gelbėji-
mo tarnybos komandos. Ne-
ilgai trukus atlėkė ir rajono 
savivaldybės ugniagesių Lai-
bgalių komanda.

Gaisras, kaip įprasta, su-
traukė gausų būrį smalsuolių. 
Tačiau vyrai nesėdėjo rankų 
sudėję. Kaimynai ungiage-
siai, kuriems tądien buvo 
laisvadienis, iš karto prisi-

jungė prie kolegų ir padėjo 
gesinti gaisrą: žarnomis liejo 
vandenį, padėjo nešti kopė-
čias, keitė kvėpavimo įrangai 
deguonies balionus. Sene-
liui paprašius išgelbėti prie 
malkinės pastatytą mašiną, 
paaiškėjo, kad jos rakteliai 

liko name. Negaišdami laiko 
paieškoms, vyrai bendromis 
pajėgomis išstūmė automo-
bilį toliau nuo gaisro. Taip jie 
išgelbėjo ir priekabėlę.

Namo išsaugoti nepavyko
Jau atvykus ugniagesiams, 

medinis ūkinis pastatas-mal-
kinė degė atvira liepsna. Ta-
čiau tokie statiniai – privačių 
namų kvartalo prakeiksmas. 
Jie ne tik dega it degtukų 
dėželės, bet ir pastatyti arti 

arba sujungti su gyvenamai-
siais namais. Todėl dar prieš 
atvykstant ugniagesiams 
buvo matyti, kad ugnis jau 
kėsinasi į namą: iš po stogo 
jau buvo matyti dūmai. Na-

mas buvo lengvas taikinys 
ugniai: jis rąstinis, tik apmū-
rytas.

Ugnis po stogu ėmė vis 
labiau įsisiautėti: pasirodė ne 
tik dūmai, bet ir jos liežuviai. 
Ugniagesiai specialia įranga 
švirkštė vandenį po stogu, su 
specialiais kvėpavimo apara-
tais lipo į antrąjį aukštą gesin-
ti namo iš vidaus.

Nepaisant visų pastangų 
užgesinti namą, akivaizdu, 
kad nuostoliai bus didžiuliai: 
stogo ir antrojo aukšto faktiš-
kai neliko, pirmasis aukštas 
sulietas, dar neaišku, kiek ža-
los jam padarė ugnis. Ugnia-
gesiai liejo ir kaimyninio 
namo sienas bei stogą.

Kaimynai pasakojo, kad 
namo šeimininkai – darbš-
tūs, tvarkingi žmonės. Vos 
prieš dvejus metus jie pakeitė 
namo stogą, o prieš mėnesį 
baigė pirmojo aukšto remon-
tą. Kaimynai svarstė, kad po 
gaisro namas tikriausiai bus 
neberemontuotinas.

Gaisro metu žmonės ne-
nukentėjo. Vykdant gesinimo 
darbus budėjo rajono polici-
jos pareigūnai bei greitosios 
pagalbos medikai. Atvyko ir 
elektros tinklų specialistas, 
kuris nukirpo į namą vedan-
čius laidus.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rokiškio gyventojas dėl ledo ritulio trenerio nužudymo 
nuteistas 12 metų kalėti

Panevėžio apygardos 
teismas pranešė, jog dėl 
Rokiškyje gyvenusio ledo 
ritulio trenerio Genadijaus 
Fitingovo tyčinio nužudy-
mo, kaltu pripažino 52-erių 
rokiškėną Egidijų Kazlaus-
ką ir skyrė jam 12 metų ne-
laisvės.

Teismo duomenimis, nusi-
kaltimą E. Kazlauskas įvykdė 
2020 metų balandžio 15 die-
ną bute Rokiškyje išgertuvių 
metu. Ant nužudytojo kūno 
tyrėjai suskaičiavo ne mažiau 
kaip 19 muštinių ir pjautinių 
sužalojimų.

Savo kaltės E. Kazlauskas. 
nepripažino, tačiau teismas 
konstatavo, kad jo kaltę įrodo 
byloje surinkti duomenys.

„Nors kaltinamasis nepa-
aiškino nukentėjusiojo sužalo-

jimo aplinkybių, tačiau byloje 
surinktų ir aptartų įrodymų 
analizė leidžia daryti išvadą, 
kad būtent kaltinamasis E. 
K. sudavė smūgius rankomis, 
kojomis ir pjaunančių savybių 
turinčiu daiktu, ir jo suduoti 
smūgiai sukėlė G. F. mirtį“, 
– pažymėjo bylą išnagrinėjusi 
teisėja Jolanta Raščiuvienė.

Teismo įsitikinimą dėl E. 
Kazlausko kaltės sustiprino 
ir tai, jog kaltinamasis siekė 
paslėpti įvykdyto nusikaltimo 
pėdsakus. Po nužudymo jis 
sutvarkė butą (išvalė kraują, 
išmetė stiklo šukes, išvežė 
kruviną kilimą), paslėpė nu-
kentėjusiojo kūną, išmetė jo 
telefoną.

Teismas pažymėjo ir tai, 
kad kaltinamasis ne iš kar-
to nurodė pareigūnams, kur 
paslėpė nužudytojo kūną, o 

tai, teismo manymu, taip pat 
patvirtina jo siekį apsunkinti 
tyrimą ir išvengti baudžia-
mosios atsakomybės. Aukos 
kūnas buvo rastas miške Ro-
kiškio rajone.

Skirdamas bausmę E. Kaz-
lauskui, teismas atsižvelgė į 
tai, kad nėra kaltinamojo at-
sakomybę lengvinančių aplin-
kybių, jo atsakomybę sunkina 
tai, kad nusikalto apsvaigęs 
nuo alkoholio.

Teismas pažymėjo, kad 
padarytas labai sunkus nusi-
kaltimas, kurio pasekmės itin 
skaudžios ir nebepataisomos. 
Įvertinęs visas bausmės sky-
rimui reikšmingas aplinkybes, 
teismas sprendė, kad E. Kaz-
lauskui turi būti skirta laisvės 
atėmimo bausmė, kurios tru-
kmė didesnė nei vidurkis.

12 metų laisvės atėmimo 

bausmė, teismo įsitikinimu, 
yra proporcinga padarytam 
nusikaltimui, jo asmenybei ir 
leis pasiekti įstatymo numaty-
tus tikslus.

Teismas tenkino nuken-
tėjusiųjų civilinius ieškinius 
dėl turtinės ir neturtinės žalos 
atlyginimo. Nužudytojo arti-
miesiems iš viso priteista 108 
tūkst. eurų neturtinės ir dau-
giau kaip 3 tūkst. eurų turtinės 
žalos.

Iki bus atlyginti civiliniai 
nukentėjusiųjų ieškiniai, teis-
mas paliko galioti laikiną nuo-
savybės teisių apribojimą E. 
Kazlausko turtui ir pinigams.

Panevėžio apygardos teis-
mo nuosprendis per 20 dienų 
gali būti skundžiamas Lietu-
vos apeliaciniam teismui.

„Rokiškio Sirenos“
inform.

Neblaivus vairuotojas 
pasišalino iš įvykio vietos

Birželio 24 d., apie 19.30 val. Rokiškio r., Pandėlyje, vy-
ras vairuodamas automobilį „VW“ nepasirinko saugaus grei-
čio ir išvažiuodamas iš Elektrinės g. į Rokiškio g., atsitrenkė 
į elektros stulpą. Po eismo įvykio vyras pasišalino. 

Tą pačią dieną, 20.01 val. Rokiškio r., Buivėnų k., sulai-
kytas neblaivus (4.03 prom.), neturintis teisės vairuoti vyras 
(gim. 1986 m.).

Panevėžio VPK inform.

Rokiškyje pagerintas 
net 57 metų senumo 
oro temperatūros rekordas

Trečiadienio dieną (birželio 23-ąją) oro temperatūros 
atžvilgiu Lietuva buvo padalinta į dvi dalis: labai šiltą ir 
labai karštą. Vakarinėje šalis dalyje sušilo iki 27–30, o ry-
tinėje – iki 30–34 laipsnių.

Net keletas stočių konkuravo dėl birželio 23 d. rekordo ti-
tulo. Panašu, kad Rokiškio meteorologijos stotyje oras įkaito 
labiausiai, net iki 34,0 laipsnių. Ankstesnis rekordas priklausė 
Utenos miestui, kuriame 1964 m. birželio 23 d. sušilo iki 30,6 
laipsnio.

Taigi senasis rekordas buvo pagerintas net 3,4 laipsnio.
Dėl per Lietuvą slinkusios audros, nakties metu buvo ga-

lima lengviau atsikvėpti, nes jau niekur nebebuvo fiksuojama 
tropinė naktis. Atvėso iki 14–19 laipsnių.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Rokiškėnai futbolininkai
įveikė biržiečius

Šeštadienį, birželio 26-ąją svaria pergale sirgalius pra-
džiugino Rokiškio futbolo klubas. Jis išvykoje 3:1 įveikė 
Biržų „Širvėnos“ komandą. Šios komandos varžosi Pane-
vėžio apskrities futbolo federacijos pirmenybėse, kurios 
prilyginamos Lietuvos futbolo federacijos trečiajai lygai.

Mūsų ekipos gretose pasižymėjo Lukas Sirvydis, Alikas 
Samoilovas ir kapitonas Gedvidas Sirvydis. Iki tol mūsiškiai 
žaidė vienerias rungtynes namuose, vienerias – išvykoje ir 
abu kartus nusileido varžovams: Dembavos ir „Atomo“ (abi 
Panevėžio) komandoms.

Kitas pirmenybių rungtynes mūsiškiai šį savaitgalį na-
muose žais su Pasvalio futbolininkais.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Penktadienį Kavoliškyje viešoje vietoje smurtavo neblai-
vūs asmenys. 

Birželio 25d.  apie 19 val., Rokiškio r., Kavoliškio k., gatvė-
je, neblaivus (2,45 prom.) iš matymo pažįstamas vyras (gim. 
1995 m.) šluotos kotu smurtavo prieš neblaivų (2.43 prom.) 
vyrą (gim. 1988 m.). Įtariamasis sulaikytas.

Tą pačią dieną apie 19.20 val., Rokiškio r., Kavoliškio k., 
parke, neblaivus (2.45 prom.) vyras (gim. 1995 m.) smurtavo 
prieš neblaivų (3,61 prom.) vyrą (gim. 1974 m.), kuris po me-
dikų apžiūros išleistas gydytis į namus. Įtariamasis sulaikytas.

Panevėžio VPK inform.

Susipešė neblaivūs
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Rokiškėnai KASP geriausio skyriaus 
varžybose iškovojo penktąją vietą

KASP geriausio skyriaus varžybų prizas.                                                                                        Gr. M. Lysenko nuotr.

Kai birželio 19-20 d. ro-
kiškėnai lepinosi iškylomis 
ar tiesiog ieškojo ramios 
vėsios vietelės iškęsti vasa-
rišką kaitrą, Krašto apsau-
gos savanorių pajėgų Vyčio 
apygardos 5-osios rinkti-
nės 506-osios pėstininkų 
kuopos kariai savanoriai 
gynė rajono garbę Krašto 
apsaugos savanorių pajėgų 
Geriausio skyriaus varžy-
bose, vykusiose Kazlų Rū-
doje.

Į finalines varžybas mū-
siškiai kariai pateko po 
Vyčio apygardos 5-osios 
rinktinės Geriausio skyriaus 
varžybų, kuriose iškovojo 
antrąją vietą. Jau vien patekti 
į finalą buvo didžiulis pasie-
kimas mūsų kariams. Mat iš 
kiekvienos rinktinės į fina-
lines varžybas patenka tik 
du geriausi skyriai. Šiemet 
sėkmė lydėjo zarasiškius, 
508-ąją pėstininkų kuopą, ir 
rokiškėnus – 506-ąją kuopą.

Ir finalo dvi dienas įtemp-
tų varžybų, tvoskiant karš-
čiui, mūsų kariai atlaikė 
ne tik puikiai, bet ir parodė 
svarų rezultatą. Bendrojoje 

įskaitoje mūsiškiai iškovojo 
penktąją vietą.

Pirmąją vietą iškovojo 
kaimynai zarasiškiai – 508 
kuopos kariai. Antrąją vietą 
iškovojo Dariaus ir Girėno 
apygardos 2-osios rinktinės 
203 kuopos (Kauno) kariai, 
tik trimis taškais nuo antrosios 
vietos atsiliko ir trečiąją vie-
tą laimėjo Didžiosios Kovos 
apygardos 804 (Trakų) kuo-
pos kariai.

Geriausio pėstininkų sky-
riaus varžybos vyko brigados 
generolo Kazio Veverskio po-
ligone Kazlų Rūdoje, kuria-
me kariai turėjo įveikti net 18 
įvairių pėstininkams aktualių 
užduočių – inžinerijos, ryšių, 
vietos nustatymo, judėjimo 
azimutu, kliūčių įveikimo, 
mūšio taktikos, ginklų valdy-
mo, orientavimo tamsiu paros 
metu, pastabumo, pirmosios 
medicininės pagalbos suteiki-
mo ir kt.

Komandinėje balų skaičia-
vimo lentelėje (varžybose da-
lyvavusių dviejų kiekvienos 
rinktinės skyrių rezultatų vi-
durkis) zarasiškių ir rokiškėnų 
pastangomis daugiausiai taškų 
– 164 surinko ir pimąją vie-

tą užėmė Vyčio apygardos 
5-osios rinktinės komanda. 
Antrąją komandinę pergalę 
su 135,5 taškais išplėšė Že-
maičių apygardos 3-iosios 
rinktinės komanda, o tik 
puse balo atsiliko ir trečiąją 
komandinę vietą užėmė – 
Didžiosios Kovos apygardos 
8-osios rinktinės komanda.

Pirmąjį kartą Geriausio 
pėstininkų skyriaus varžybos 
surengtos 2014 metais, ku-
rias laimėjo Didžiosios Ko-
vos apygardos 8-osios rink-
tinės skyriaus kariai. Šios 
varžybos yra vienas iš kari-
nio rengimo būdų, kuris vyk-
domas varžybiniu principu. 
Užduotis varžyboms paren-
gia KASP štabo ir rinktinių 
vyriauieji puskarininkiai. 
GPSV varžybos yra sudėtinė 
KASP sporto žaidynių dalis - 
pagal varžybose užimtas vie-
tas bus skiriami taškai ben-
droje KASP sporto žaidynių 
įskaitoje, o trys geriausi 
pėstininkų skyriai atstovaus 
KASP Sausumos pajėgų ge-
riausio pėstininkų skyriaus 
varžybose.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rasų šventė Juodupėje: kai žiūrovas 
iš tiesų rūpi, tai ir rezultatai matyti

Už Juodupėje suorgani-
zuotą Rasų šventę seniūnija 
ir Kultūros namų darbuo-
tojai bei bendruomenė nu-
sipelno tik pagyrų. Smagi, 
neužtempta poros valandų 
šventė, dėmesys žiūrovams, 
įdomios pramogos – visa tai 
leido kiekvienam pasidžiaugti 
renginiu. Apie šventės ir jos 
žiūrovų kultūrą byloja iškal-
bingas faktas – šventėje ne tik 
nebuvo „iš po skverno“ varto-
jami alkoholiniai gėrimai, bet 
ir nebuvo nė vieno neblaivaus 
asmens.

Protingas sprendimas
Norint švęsti Rasų šventę, 

tam reikalinga tam tikra erdvė. 
Akivaizdu, kad gamtos ciklų 
pikui švęsti netinkamos miesto 
erdvės. Juodupėnai prieš keletą 
metų pasielgė labai protingai ir 
apdairiai. Jie miestelio tvarky-
mo projektus pradėjo maždaug 
tuo pat metu su obeliečiais. 
Obeliečiai užsimanė pasistatyti 
bendruomenės namus (kurie ir 
po šiai dienai visuomenei dar 
neprieinami), o juodupėnai – 
vietoj grandiozinių sprendimų 
ėmėsi mažiau ambicingų, bet 
realiai didesnę vertę atnešusių 
uždavinių. Projekto dėka jie 
susitvarkė miestelio centrą, ša-
ligatvius. O pati matomiausia 
dalis – sutvarkytas paplūdimys. 
Tai daugiafunkcė erdvė: pavė-
sinės, žaidimų aikštelės, dailus 
tiltelis per Vyžuonos upę, medi-
nis takas, pakylos su suoleliais, 
automobilių stovėjimo aikštelė. 
Dailiai suformuotas paplūdi-
mys miestelio pakraštyje ne tik 
puikiai integruotas į kraštovaiz-
dį, bet ir ideali vieta šventėms, 
kurios skirtos pabrėžti santykį 
su gamta. Kita panašiai taip sė-
kmingai suformuota (tik daug 
labiau išplėtota), daugiafunkcė 
poilsio, sporto ir renginių vieta 
yra Velniakalnio erdvė Rokišky-
je. Ne veltui Juodupės seniūnas 
Valdas Adomonis pajuokavo, 
kad paplūdimys po rekonstruk-
cijos virto miestelio Dainų slė-
niu. Upės, miškų, virš kurių sėdo 
saulė, apsuptis juodupėnams 
tapo puikiu fonu ramiai, jaukiai 
Rasų šventei.

Kad būtų prieinama 
visiems
Jau prieš porą dienų iki šven-

tės facebook grupėje, skirtoje 
juodupėnams, pasirodė skelbi-
mas, kad į Rasų šventę juodu-
pėnai bus pavėžėjami, nurodytas 
autobuso grafikas. Ir iš tiesų, į 
paplūdimį nustatytu laiku įsuko 
seniūnijos mikroautobusas. Be 
abejonės, tai protingas sprendi-
mas. Nebuvo teisinamasi, kad 
ne darbo laikas, kad ne seniū-
nijos reikalas žmones į šventes 
vėžinti. „Pernai po šventės su-
laukėme juodupėnų nusiskundi-
mų, kad vyresniems, neįgaliems 

žmonėms šventė neprieinama. 
Juk pėsčiomis iki paplūdimio 
nuo Juodupės centro – geri pora 
kilometrų. O plieskiant tokiai 
kaitrai, vyresniems žmonėms 
toks atstumas pėsčiomis sunkiai 
įveikiamas. Taigi, išgirdę žmo-
nių pageidavimus, į juos atsi-
žvelgėme“, – sakė seniūnas.

Galbūt Juodupės seniūnijos 
pavyzdys taps užkrečiamu ir 
kitiems didesnių švenčių orga-
nizatoriams? Pats laikas būtų pa-
galvoti, ar nevertėtų organizuoti 
pavėžėjimą iki, pavyzdžiui, bū-
simojo ralio greičio ruožų, ralio, 
Rokiškio miesto šventės metu 
kitaip organizuoti pavėžėjimą 
viešuoju transportu iš seniūnijų, 
kad tokios šventės taptų prieina-
mos kuo didesniam rajono žmo-
nių skaičiui.

Netradicinis požiūris 
į šventę
Su kuo liaudžiai asocijuo-

jasi Joninės? Ne tik su laužais, 
su ilgiausia metų naktimi, bet 
ir, būkime atviri, su alkoholio 
problemomis. Šiuo metu dėl 
karantino reikalavimų šventė-
se prekyba maistu ir gėrimais 
yra neleidžiama. Bet juk nie-
kas nedraudžia butelaitį apsukti 
maišeliu ir įsimesti į rankinę, o 
paskui su draugais „iš po skver-
no“ gurkščioti. Juodupėnai ir čia 
parodė puikų kultūros pavyzdį. 
Nebuvo nė vieno bandymo iš po 
skverno pasivaišinti „kontraban-
da“, nebuvo nė vieno apgirtusio 
žmogaus. Atvirkščiai, šventėje 
buvo jauku, malonu, linksma.

Ir šventę kūrė ne kažko-
kios samdytos firmos, šven-
čių organizatoriai. Kūrė patys 
juodupėnai. Sau ir svečiams. 
Pasirūpinta buvo visais. Mažų-
jų pramogoms: ne tik žaidimai 
vaikų aikštelėje ar paplūdimio 

tinklinio aikštutėje, bet ir Rokiš-
kio jaunimo centro darbuotojų 
edukacijos.

Puikiu pavyzdžiu, kaip be 
jokių didesnių investicijų pa-
sidaryti poros valandų smagų 
užsiėmimą, buvo Juodupės 
bendruomenės žmonės. Jie tie-
siog atvežė į paplūdimį kibirus 
darželių ir lauko žolynų, patiesė 
pledus ir pakvietė visus nusipinti 
sau po Joninių vainiką. Norin-
tieji savo kūrinį galėjo uždėti 
ant specialaus pagrindo, uždeg-
ti žvakutę. Ir Vyžuona netrukus 
nuplaukė vainikėlių flotilė.

Ir ugnies skulptūrėlėms mi-
lijonų nereikia. Jas šventės or-
ganizatoriai nupynė iš šiaudų. 
Tegul ir nedidelės, ne dangų 
remiančios, jos buvo gražios ir 
tapo puikiu šventės akcentu.

Atskiro pagyrimo nusipelno 
ir juodupėnai saviveiklininkai. 
Buvo atiduota duoklė ir tradi-
cijoms: giedamos sutartinės, 
liaudies dainos, pasakojama 
apie Rasų papročius. Su tuo ne-
užsižaista: dainos tapo ne nuo-
bodžia pamoka, o puikia įžanga 
tolesnėms linksmybėms. O dvi 
juodupėnų kapelos, keisdamos 
viena kitą, džiugino smagiomis 
dainomis, kurios vieniems tapo 
maloniu koncertu, o jaunimui, 
vainikų pynėjams – smagiu mu-
zikiniu fonu leidžiant vainikus į 
Vyžuoną.

Seniūnas V. Adamonis pasi-
džiaugė, kad skambesys buvo 
malonus ausiai ir dėl pagerėju-
sio įgarsinimo. Ar tik geresnės 
kolonėlės, optimalesnis jų išdės-
tymas tapo sėkmės priežastimi? 
Vargu: tiesiog šventei buvo ruo-
šiamasi iš anksto, repeticijoms 
skirta daug pastangų. Ir tai buvo 
matyti bei girdėti.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Pasikvieskime garsiausią Lietuvos 
motoakrobatą į Rokiškį dar kartą!

Aras Gibieža – garsiau-
sias Lietuvos motoakro-
batas, daugybės renginių 
medalininkas, Europos 
čempionu tapęs dar 2012 
metais. Pasaulyje jis gar-
sėja unikaliais triukais, 
pavyzdžiui, važiavimas 
ant galinio rato, sėdint 
ant vairo.

Praėjusiais metais ka-
rantino dėka garsiausias 
Lietuvos motoakrobatas 
Aras Gibieža liko Lietu-
voje. Ta proga jis surengė 
„Aro namų turą“ – duoklę 
Lietuvos miestams ir mies-
teliams, kuriuose jis su 
draugais surengė įspūdingus 
pasirodymus. Nuotykis atle-
tui patiko, todėl namų turas 

bus kartojamas, o jums ir vėl 
atiteks galimybė išrinkti ke-
turis miestus, kuriuose vyks 
pasirodymai!

Praėjusiais metais Aras su 
draugais pasirodė Rokiškyje, 
Telšiuose, Plungėje, Kretingo-
je ir Šilutėje.

Visą savaitę kviečiame bal-
suoti už Rokiškį ir taip supla-
nuoti „Red Bull“ atleto marš-
rutą mūsų mieste!

BALSUOKITE ČIA: Iš-

rinkite miestus, kuriuose 
motoakrobatas Aras Gibie-
ža surengs nemokamus pa-
sirodymus! | Gyvenimas | 
15min.lt.

Kol kas balsavime rokiš-
kėnai pirmauja, tačiau tai 
nereiškia, kad kitų miestų 
gyventojai nesuaktyvės bal-
suodami, todėl kiekvienas 
balsas yra svarbus. 

„Rokiškio Sirenos“
inform.
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Birželio 23-osios renginiai rajone: Birželio sukilimo 80-osios metinės 
ir prisiminimai apie kankinius

Memorialas Juodupės kankiniams.

Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 
506-osios pėstininkų kuopos karių iškilminga salvė Juodupės kapinėse.

Birželio sukilimo istoriją obeliečiams ir miestelio svečiams pasakos Laisvės 
kovų istorijos muziejaus kieme atidengtas stendas.

Įspūdingą koncertą dovanojo Vidaus reikalų ministerijos reprezentacinis orkestras ir atlikėja Rasa Serra.

Eisena į Obelių kapines prie Birželio 23-osios sukilėliams ir sovietinio teroro aukoms atminti paminklo – bene 
vienintelio tokio Lietuvoje.

Juodupėje žiauriai nukankintų šio krašto žmonių atminimą pagerbė artimieji, Seimo nariai, Juodupės gimnazijos ir 
miestelio bendruomenė, rajono sąjūdiečiai.

Birželio 23-oji – viena 
sudėtingiausių ir kontra-
versiškiausiai vertinamų 
Lietuvos naujosios istorijos 
datų. Tai ir sukilimo prieš 
sovietinę okupaciją pradžia. 
Skirtingai nei daugelis anks-
tesnių, šis sukilimas buvo 
sėkmingas: faktiškai visoje 
Lietuvoje sukilėliams pa-
vyko užimti valdžią. Deja, 
valstybingumo išsaugoti ne-
pavyko: sovietinį okupantą 
pakeitusi nacistinė Vokie-
tija taip pat buvo nesuin-
teresuota nepriklausoma 
Lietuva. Atrodo, turėtume 
progą didžiuotis. Tačiau dėl 
kai kurių sukilėlių galimų 
sąsajų su netrukus prasidė-
jusiu Holokaustu, Birželio 
sukilimas pamažu tampa 
nepageidaujama data Lie-
tuvos kalendoriuose. Ir tai 
buvo juntama 80-ųjų sukili-
mo minėjimo metinių metu. 
Mūsų krašte Birželio suki-
limo 80-osios metinės mi-
nėtos bene įspūdingiausiai. 
Tai nenuostabu: Obeliuose 
stovi entuziastų ir visuome-
nės lėšomis atstatytas bene 
vienintelis paminklas Birže-
lio sukilimo dalyviams ir so-
vietinės okupacijos aukoms 
atminti. O Juodupėje – sava, 
su Rainių žudynėmis lygina-
ma tragedija: čia sovietiniai 
aktyvistai nukankino 13 
jaunų miestelio vyrų.

Pirmieji paminėjo 
Rokiškyje
Rokiškio senosiose ka-

pinėse pagerbtos sovietinės 
okupacijos aukos. Pas mus 
rajone – Panevėžio gydytojų 
tragedijos atgarsiai. Senosio-
se miesto kapinėse palaidotas 
sovietų žiauriai nužudytas 
jaunas gydytojas Antanas Gu-
donis. Kuris gydė sužeistus 
besitraukiančius sovietų ka-
rius. O jie jaunam gydytojui, 
kaip ir jo dviems kolegoms 
bei medicinos seselei sentikei 
už pasiaukojimą atsilygino 

žiauriais kankinimais ir mir-
timi. Plačiau tai žinoma kaip 
žinoma kaip Panevėžio gydy-
tojų tragedija. Įdomu tai, kad 
A. Gudonio atminimą Rusijos 
propaganda dar prieš keletą 
metų bandė išnaudoti savo 
juodiems tikslams. Sumai-
totą vyro kūną apkabinusios 
A. Gudonio našlės nuotrauka 
vienoje didžiųjų Rusijos te-
levizijų bandyta pateikti kaip 
„buržuazinių nacionalistų“ 
nusikaltimų įrodymas. 

Gydytojo atminimą pa-
gerbė sąjūdiečiai, istorikai. 
Vienas jų – detaliai šį įvykį 
tyrinėjęs rajono tarybos narys 
Algis Kazulėnas.

Juodupės tragedijos 
atgarsiai
O Juodupės bažnyčios var-

pas kvietė į šv. Mišias, skirtas 
Juodupės tragedijos aukoms 
atminti. Kunigas Aivaras 
Kecorius ne kartą minėjo žu-
vusiųjų vardus: jie turi likti 
žmonių atmintyje kaip kovos 

už laisvę, kankinystės simbo-
liai. Buvo meldžiama Dievo 
gailestingumo jiems, o jų arti-
miesiems – kad Dievo malonė 
malšintų netekties skausmą. 
Kunigas pabrėžė, kad Juodu-
pės tragedija nėra tiesiog isto-
rija: ji ženklas kiekvienam iš 
mūsų rūpintis savo valstybe.

Jaudinančią kompoziciją 
parengė Juodupės gimnazijos 
bendruomenė, vadovaujama 
istorijos mokytojos Rimos 
Šimėnienės. Vaikai skaitė liu-
dininkų prisiminimus, it mo-
zaiką dėliodami tos baisios 
nakties įvykius: nuo to, kodėl 
tie juodupėnai užsitraukė so-
vietinės valdžios rūstybę, kaip 
buvo išvilioti iš namų, kaip 
nežinioje blaškėsi jų šeimos, 
kaip buvo rasti nukankintųjų 
kūnai. Kiek vargo buvo įdė-
ta, kad ir sovietmečiu nebūtų 
pamiršti jų vardai, nebūtų iš-
trintas jų atminimas, nes ten 
karaliavo jų žudikų vadas 
– jam tada net buvo suteik-
tas Rokiškio garbės piliečio 

vardas. Apie tai prisiminimais 
dalinosi medžiagą apie Juo-
dupės kankinius Atgimimo 
metais rinkusios grupės vado-
vė istorijos mokytoja Teresė 
Gailiūnienė. Buvo pagerbta 
ir Čeičių šeima: Palmyra Čei-
čienė yra vieno nukankintųjų 
– Balio Vasiliausko dukra. Jos 
mama, ji pati, vėliau ir kartu 
su sūnumi kruopščiai saugojo 
ir puoselėjo atmintį apie nu-
kankintus juodupėnus.

Gausi ir svari programa
Po Juodupės kankinių 

pagerbimo ceremonijos mi-
nėjimo renginiai persikėlė į 
Obelius. Tai nenuostabu: Obe-
liuose Birželio sukilėlių gre-
tos buvo itin gausios, šio kraš-
to žmonės aktyviai priešinosi 
sovietinei priespaudai. Neap-
sieita ir be aukų. Šio krašto 
žmonių lėšomis sunkiais na-
cių okupacijos metais Obe-
lių kapinėse iškilo Gurijaus 
Kateščenkos suprojektuotas 

didžiulis paminklas Birželio 
sukilėliams ir sovietinio tero-
ro aukoms. Jį sugriauti sovie-
tams prireikė dešimtmečių. 
Tačiau paminklas iniciatyvių 
visuomenininkų, visų pirma, 
kalbininko Donato Smalins-
ko, ir obeliečių iniciatyva 
buvo atstatytas, ir dabar yra 
bene vienintelis toks pamin-
klas Lietuvoje. Be to, Lais-
vės kovų istorijos muziejus 
puoselėja istorinę atmintį apie 
šio sudėtingo laiko įvykius ir 
žmones. Tad nenuostabu, kad 
iniciatyvos minėti sukilimą 
ėmėsi jo specialistai. 

Muziejaus kieme buvo ati-
dengtas Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos ty-
rimų centro sukurtas stendas, 
skirtas Birželio sukilimui 
šiame krašte nušviesti. Po 
įspūdingo Vidaus reikalų mi-
nisterijos reprezentacinio or-
kerstro ir atlikėjos Rasos Serra 
koncerto, šventės dalyviai pa-
kviesti į įspūdingą eiseną. Joje 

žygiavo minėtasis orkestras, 
Krašto apsaugos savanorių 
pajėgų Vyčio apygardos 5-os-
ios rinktinės 506-osios kuopos 
kariai, Biržų ir Pandėlio jau-
nieji šauliai, choras „Vėtrun-
gė“, policijos veteranai. Apie 
besiartinančią eiseną galingų 
motorų griausmu pranešė bai-
kerių kolona.

Pagerbus sukilėlių atmi-
nimą, metas ramesniems 
renginiams. Buvo pristatyta 
paminklo autoriaus Gurijaus 
Kateščenkos darbų paroda: 
nuo tapybos, fotografijos kū-
rinių iki Trakų pilies restaura-
vimo vizualizacijos. O vėliau 
obeliečiai pakviesti į istorinę 
konferenciją apie Birželio su-
kilimą, kurioje išgirdo daug 
atsakymų į juos dominančius 
aktualius klausimus.

O vakarop, saulei besilei-
džiant, prasidėjo tradicinės 
partizaniškos Joninės.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Globos ir įvaikinimo procesas: išankstinės nuostatos netampa tikrove
Pirmasis liepos sekmadienis 

- Globėjų diena. Jau antrus me-
tus iš eilės nacionaliniu lygme-
niu visose savivaldybėse vyksta 
įvairūs savaitės trukmės rengi-
niai, skirti atkreipti visuomenės 
dėmesį į vaikų globą. Šiemet ji 
prasidėjo birželio 28-ąją ir truks 
iki  liepos 4-osios. Obelių sociali-
nių paslaugų namų Globos cen-
tras kviečia sekti Facebook pro-
filį:  Vaikai yra vaikai. Rokiškio 
rajonas ir dalyvauti įvairiose 
renginiuose.

Norą padėti namų netekusiems 
vaikams išreiškę žmonės gali rink-
tis skirtingas globos formas arba 
įvaikinimą. Laikinosios globos 
atveju vaikai naujuose namuose 
apsigyvena tik trumpam laikotar-
piui, kol gali grįžti į savo biologinę 
šeimą. Dažniausiai – iki vienerių 
metų. Tuo tarpu nuolatiniai glo-
bėjai ir įtėviai namais bei meile su 
vaikais dalinasi iki pat pilnametys-
tės ir ilgiau. 

Globos ar įvaikinimo procesas 
dažnai būna apipintas įvairiais mi-
tais, kurie ne visada yra tiesa.

 Galima išskirti dvi pagrindines 
baimių ir mitų grupes, apipynusias 
vaikų globos ir įvaikinimo pro-
cesus. Pirma, tai mitai, susiję su 
valstybės keliamais reikalavimais 
globėjams ir įtėviams, kategorija 
–  susijusi su tolimesniu globos ar 
įvaikinimo procesu – santykio su 
vaiku užmezgimu.

 Kalbant apie valstybės ke-
liamus reikalavimus, iš tiesų jų 
yra kur kas mažiau, nei dauguma 
svarstančių apie globą ar įvaikini-
mą įsivaizduoja. 

Pagrindiniai mitai: reikalingas 
nuosavas būstas, aukštos pajamos 
ir santuoka. Pavyzdžiui, nuosavo 
būsto poreikis. Iki šiol visuome-
nėje sklando mitas, kad norint 
tapti globėju ar įtėviu, reikalingas 
nuosavas būstas, o vaikui priva-
lomas atskiras kambarys. Iš tiesų 
tokių reikalavimų neapibrėžia 
joks teisės aktas. Kiekvienu atve-
ju vertinamos konkrečios šeimos 
gyvenimo sąlygos ir galimybė 
vaikui sukurti privačią erdvę. Są-
lygų tinkamumui įtakos gali turėti 
šeimos pageidavimas dėl vaikų 
skaičiaus, amžiaus, lyties, globėjo 
šeimos sudėtis ir kiti aspektai. Tad 
išankstinių, aiškiai nubrėžtų reika-
lavimų tikrai nėra, o juo labiau dėl 
būsto nuosavybės. Taip pat dažnai 
galvojama, kad norint globoti ar 
įsivaikinti reikia turėti dideles mė-
nesines pajamas. Žmonės dažnai 
mano, kad uždirbant minimalų 
atlyginimą, įsivaikinti galimybės 
nėra. Vėlgi, kaip ir dėl būsto, tei-
sės aktai nenurodo, kokios šeimos 
pajamos turi būti norint įsivaikinti 
ar tapti globėju. Kiekviena situaci-
ja vertinama individualiai: kokie 
šeimos finansiniai poreikiai bei 
įpročiai buvo iki šiol, ir kaip šeima 
geba planuoti savo išlaidas.

 Kitas visuomenėje tvyrantis 
mitas yra susijęs su šeimynine 
padėtimi. Dauguma žmonių įsiti-
kinę, jog globėjais ar įtėviais gali 
tapti tik susituokusios poros, ta-
čiau tai yra netiesa. Globėjai gali 
būti vieniši, vedę ar gyvenantys 
partnerystėje. Jeigu šeima gausi, 
pirmiausia reikia pasirūpinti, kad 
jaunam žmogui būtų pakankamai 
vietos namuose. Kiekvienas šei-
mos narys, vyresnis nei 16 metų, 

globai turi raštiškai sutikti. Visa 
šeima turi dalyvauti įsivertinimo 
procese, numatyti, kad bus kvie-
čiami įsitraukti ir į globojančių 
šeimų bendruomenę savo mieste, 
priimti globos centro siūlomą pa-
galbą. Taip pat  dažnai manoma, 
kad globos ar įvaikinimo proce-
sas yra labai ilgas, reikia surinkti 
daugybę dokumentų, lankyti ilgai 
trunkančius pasiruošimo kursus, 
psichologo konsultacijas. Visgi, 
lyginant su kitomis pasaulio šali-
mis, Lietuvoje pasirengimo globai 
ar įvaikinimui procesas dažniau-
siai yra vienas trumpiausių ir trun-
ka ilgiausiai iki 6 mėnesių.

 Dar vienas mitas yra susijęs 
su finansine parama įtėviams. 
Neretai girdima teiginių, kad fi-
nansinę paramą ir papildomas 
nemokamas paslaugas gauna tik 
globėjai, o vaiką įsivaikinus para-
ma nepriklauso. Iš tiesų situacija 
yra visai kitokia. Nuo 2018 metų 
įsivaikinusios šeimos, nepriklau-
somai nuo vaikų amžiaus, turi 
teisę išeiti 24 mėnesių trukmės 
vaiko auginimo atostogų bei gauti 
išmokas pagal ligos ir motinystės 
socialinio draudimo įstatymą arba 
24 mėnesių laikotarpiu gauti 320 
eurų išmoką. Taip pat įtėviai savo 
iniciatyva gali kreiptis į jų gyvena-
moje vietoje veikiantį globos cen-
trą, kuriame gali gauti nemokamas 
globos koordinatoriaus, psicholo-
go bei kitų specialistų paslaugas.

Kalbant apie antrą mitų ir bai-
mių kategoriją, susijusią su toli-
mesniu globos ar įvaikinimo proce-
su – santykio su vaiku užmezgimu, 
būsimi globėjai ir įtėviai nerimauja, 
kad į naujuosius namus vaikas at-
keliauja jau su savo istorija. Visgi 
labai svarbu suprasti, kad visi nau-
jųjų namų laukiantys vaikai yra 
ištroškę meilės ir pasiruošę atliepti 
į naujųjų globėjų ar įtėvių jiems 
rodomą nuoširdų dėmesį. Baimė 
dėl santykio su vaiku užmezgimo 
labai svarbi globos ir įvaikinimo 
specialistų darbo dalis – padėti 
būsimiems įtėviams ir globėjams 
paneigti globos procesą lydinčias 
baimes. Pagrindinė jų – ar pavyks 
užmegzti tvirtą ryšį su vaiku? Daž-
nai šeimos nuogąstauja dėl būsimo 
globotinio genų. Pripažįstame, kad 
paveldėti genai yra svarbūs vaiko 
raidai, tačiau mūsų patirtis rodo, 
kad kur kas svarbiau yra akcentuoti 
aplinkos poveikio reikšmę vaiko 
gyvenime. Apie tai daug kalbama 
mokymų, skirtų būsimiems globė-
jams ir įtėviams, metu. 

Iš tiesų net ir laukdami savo 
biologinių vaikų, nežinome, kokią 
genų kombinaciją jie paveldės, 

akcentuojame besąlygišką vaiko 
priėmimą, ryšio su juo kūrimą bei 
puoselėjimą.  Neretai  įvaikinti ar 
globoti pasiruošusios šeimos neri-
mauja dėl vaiko ryšių su biologi-
ne šeima. Dažnai nuogąstaujama, 
kad vaikas neprisiriš, nemylės 
globėjų, sunku bus jį drausminti, 
jis bėgs, ieškos savo biologinės 
šeimos. Atrodytų keistai, tačiau 
kuo mažiau globėjai nerimauja 
ir kuo pozityviau žiūri į vaiko 
biologinius tėvus, jų nesmerkia, 
nekaltina, vaikui apie juos kalba 
pozityviau, nesudaro situacijų, 
kuriose vaikas turi rinktis mylėti 
arba tik savo biologinius tėvus, 
arba tik globėjus, tuo vaiko globa 
būna sklandesnė, globėjo ir vaiko 
santykis artimesnis, grįstas pagar-
ba, priėmimu ir palaikymu. Vis-
gi realybėje nuogąstavimai, kad 
globojamas vaikas nepritaps prie 
naujos šeimos, labai greit išsisklai-
do – vaikai būna ištroškę meilės, 
žmogiškumo ir besąlyginio pri-
ėmimo, o vos tik pajutę globėjų 
nuoširdumą, pradeda pasitikėti 
jais. Tokiu būdu pradeda megztis 
nauji, džiugių atradimų ir abipu-
sio pažinimo kupini santykiai. 
Santykių kūrimas su tėvų globos 
netekusiu vaiku yra darbas, reika-
laujantis ir pastangų, ir kantrybės. 

Vaikų globos ir įvaikinimo spe-
cialistė pažymi, kad nuo pat min-
ties apie globą užsimezgimo iki 
vaiko šeimoje auginimo, globėjai 
ir įtėviai nebūna vieni. Baimes, 
dvejones ar iškilusius sunkumus 
įveikti padeda globos koordinato-
riai, psichologai ir kiti specialistai. 
Prieš tapdami globėjais ir įtėviais, 
visi pareiškėjai dalyvauja speci-
aliuose mokymuose, kur išgirsta 
daug žinių apie tėvų rūpesčio ne-
tekusį vaiką, galimus jo saviver-
tės, raidos, emocinio atsparumo 
pažeidimus. Mokymų dalyviai 

supažindinami su vaiko raidos 
sunkumų kompensavimu, vaiko 
raidos ypatumais skirtinguose am-
žiaus tarpsniuose. Mokymų metu 
patirtį turintys globėjai pasidalina 
savo globos patirtimi. Pasiruoši-
mo globai ir įvaikinimui proce-
sas trunka apie 3 mėnesius, tad 
šeimos turi galimybę apsvarstyti 
savo silpnąsias ir stipriąsias puses, 
pasitarti su globos ir įvaikinimo 
specialistais, kokia globos forma 
jiems tinkamiausia. Pavyzdžiui, 
galbūt šeima gali vaiką priimti į 
savo šeimą tik trumpam laikotar-
piui, jo tėvams patekus į bėdą. O 
gal jie pasirengę vaiką užauginti 
nuolatinėje globoje iki jis sulauks 
pilnametystės? Pasirengimo glo-
bai procesas yra labai svarbus, nes 
žmonės ateina su įvairiausiomis 
išankstinėmis nuostatomis, bai-
mėmis. Didžiausias padrąsinimas 
šeimoms yra specialistų lydėjimas 
visame globos procese. Šeimos 
bendradarbiaudamos su globos 
centrais visada gali gauti psicho-
logų, globos koordinatorių ir kitų 
specialistų paslaugas.  

Vaikai iš nesaugios aplinkos 
į globos institucijas patenka dėl 
įvairių priežasčių: nepriežiūros, 
smurto, netinkamų gyvenimo są-
lygų, tėvų netekties ar jų sveika-
tos problemų, jų piktnaudžiavimo 
alkoholiu ar kitomis psichotropi-
nėmis medžiagomis. Kūdikiams 
ir mažamečiams vaikams atrasti 
naujus namus yra lengviau, tačiau 
ypač sunku vyresniesiems vai-
kams. Įprastai jie globos instituci-
jose apsigyvena ilgesniam laikui, 
nes žmonės baiminasi, kad vyres-
ni vaikai turės daug elgesio pro-
blemų. Tačiau drąsiai galime teig-
ti, kad elgesio sunkumai pasitaiko 
visuose vaikų amžiaus tarpsniuose 
ir tai būdinga tiek biologiniams 
vaikams, tiek globojamiems. 

Daugiau informacijos apie vaikų globą bei įvaikinimą 
galite gauti Obelių socialinių paslaugų namų Globos 
centre (adresu Mokyklos g. 9, Obeliai) arba susisiekti 
su specialistais:
Globos koordinatorė 
(padalinio vadovė)
Jolanta Šapokienė
Tel. +370 626 76655

Globos koordinatorė
Rita Kriukelienė
Tel. +370 694 56875

Vyr. specialistė 
atestuota socialinė 
darbuotoja
Sandra Macijauskienė
Tel. Nr.  +370 626 75185

Vyr. specialistė
Atestuota socialinė 
darbuotoja
Dovilė Panasovienė
Tel. Nr.  +37061208113

Taip pat globos specialistai pasiekiami susisiekus bendruoju  
el. paštu klausk@viskasapiegloba.lt bei paskambinus į 
nemokamą globos ir įvaikinimo liniją tel. 8 800 00207.

Dėkojame
Dėkojame Rokiškio Rotary klubui už paramą ir 

galimybę įsigyti ugdymo priemonių, skirtų darbui su 
vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių.

Įsigytos priemonės, įranga labai reikalinga vai-
kams, mokiniams ir įstaigos specialistams.

Džiaugiamės, kad Jūs jau antrus metus prisideda-
te prie Rokiškio PPT aplinkos turtinimo ir kūrimo.

Rokiškio rajono savivaldybės 
pedagoginė psichologinė tarnyba

Kviečiame dalyvauti Kviečiame dalyvauti 
BEGLOBIAMS GYVŪNAMS BEGLOBIAMS GYVŪNAMS 
skirtoje paramos akcijojeskirtoje paramos akcijoje

„PRIPILDYK MANO 
DUBENĖLĮ, 
LABAI PRAŠAU...“

Aukojamas prekes (gyvūnų maistą, drabužėlius, 
higienos priemones ir kt.) galima palikti parduotu-
vėje „Norfa“ esančiuose vežimėliuose ir dėžėse su 
užrašu „ Beglobiams gyvūnams“, o finansinę para-
mą, skirtą beglobių gyvūnų gydymui – esančioje 
aukų dėžutėje.

Parama bus skirta Utenos rajono gyvūnų glo-
bos namams, kuriuose glaudžiasi ir Rokiškio be-
globiai gyvūnai. Aukoti taip pat galima adre-
su: Utenos rajono gyvūnų mylėtojų draugija, 
Basanavičiaus g. 118, Utena. Įm.k. 184211367, a.s. 
LT417044060002546192.

Akciją organizuoja 
Gyvūnų gerovės organizacija 

„Antrasis šansas“

R.Barono žemėtvarkos darbų įmonė informuo-
ja, kad sklypo kad. Nr.7390/0003:157, esančio Ry-
bokų k., Panemunėlio sen., Rokiškio raj., savinin-
kus ar kitus suinteresuotus asmenis apie atliktus 
gretimo sklypo proj.Nr.7390/0003:42 kadastri-
nius 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.
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Camino Lituano: XI diena
„Rokiškio Sirena“ tęsia straipsnių ciklą „Camino 

Lituano“, kuriame rokiškėnai verslininkai Audronė ir 
Algimantas Šablinskai, dalinasi savo įspūdžiais ir pa-
mąstymais iš 18 dienų trukusio žygio pėsčiomis pili-
grimų keliu po Lietuvą. 

Vienuoliktas etapas. Raudondvaris - Kaunas
2021 m. balandžio 28 d.

Kaunas – etapas kurio labiau-
siai laukiau. Kaunas – mano stu-
dentiškos jaunystės ir pirmosios 
meilės miestas. Mano Audrutės 
gimtasis miestas, mūsų pirmagi-
mės Neringos gimtinė. Bet pir-
miausia Raudondvaris. Grįžom 
maždaug į tą pačią vietą prieš 
Raudondvarį, kur ties Bernato-
nių piliakalniu prasideda puikus, 
vaizdingas „Dvaro pėsčiųjų ta-
kas“, palei Nevėžį besidriekiantis 
link Raudondvario rūmų. Rūmai 
atremontuoti „negrįžtamai“, vis-
ko net neišvardinsi, čia reikia at-
vykti ir tuos grandiozinius poky-
čius pamatyti savo akimis. Gaila, 
kad dėl visiems suprantamų 
priežasčių niekas nedirba: suve-
nyrų, bei tautodailininkų kioske-
liai, kavinė, restoranas. Pasiūlė 
mums aplankyti naujausią Juozo 
Naujalio parodą, bet ne piligrimų 
čia darbas po parodas vaikščioti. 
Prisižadėjau sau, kai reikalai pasi-
taisys sugrįžti čia. Raudondvario 
rūmai, dvaro parkas ir pėsčiųjų 
takas – kažkas Tokio! 

Iš Raudondvario iki Kauno se-
namiesčio niekur daug nepaman-
dravosi, vienas kelias. Tiltu per 
Nevėžį įžengėm į Kauno miestą: 
Raudondvario plentu pro Kaniu-
kus, pro Lampėdžių paplūdimį, 
Kulautuvos gatve palei Nemuną, 
Vilijampolės tiltu per Nerį tiesiai į 
miesto širdį prie baltosios gulbės 
– Kauno rotušės. Vienas pokytis 
buvo akivaizdus, tik iš karto nei 
aš nei Audronė nesupratome kas 

įvyko? Pasikeitė oras! Nuo pačio 
ryto saulė rytinėjosi ryškiai mė-
lyname danguje, be anei vieno 
debesėlio. Šilumos nebuvo daug, 
bet neliko vėjo, to stipraus gūsin-
go, kepurę nuo galvos plėšiančio 
vėjo. Atšilęs oras į gatves išgynė 
žmones, senamiesčio kavinių 
lauko terasos buvo pilnutėlės, o 
mus, per tas dešimt dienų nema-
čiusiems žmonių, tai džiugino 
- vienur stabtelėjom alaus, kitur 
kavos su spurgom, kažkur papie-
tauti prisėdom. Nors Kaunas mus 
pasitiko svetingai, bet tikslesnio 
žymėjimo, Camino Lituano žen-
klais pasigedome. Gal buvome 
mažiau atidūs, kai patys puikiai 
orientavomės mieste? Nutarėme 
nebesivadovauti siūlomu maršru-
tu, o laikytis savojo plano – reikia 
aplankyti daugybę slaptų jaunys-
tės vietų ir savo akimis įsitikinti, 
kaip per trisdešimt su viršum 
metų pasikeitė miestas. Kauno 
rotušėje užsidėję antspaudą į pili-
grimų pasą, pradėjom savo kelio-
nę: Vilniaus gatvė, Laisvės alėja, 
savo „slaptais“ takeliais pakilom 
į Parodos kalną, Dainų slėnis ir 
senas geras pažįstamas Ąžuoly-
no stumbras, pro zoologijos sodą 
„Uošvės liežuviu“ pakylam iki 
studentų miestelio. Čia prabėgo 
penki gražiausi jaunystės metai, 
kiek daug puikių draugų sutikta, 
kiek daug išmokta, kiek visokių 
bajerių nutikę, čia pagriebtas lai-
mingas gyvenimo loterijos bilie-
tas. Audronės chemijos ir mano 

elektrotechnikos fakultetai tebe-
stovi, kas žino, gal tik dabar va-
dinasi kitaip? Mūsų studentiško 
gyvenimo simbolio - Valgyklos? 
Kavinės? Restorano? „Kolegų“ 
jau neliko – kaip gaila! Bet už-
tat mano bendrabutis  - elektrikų 
„barakas 04-i“ tebestovi – kiek 
čia visokių aibių prikrėsta, kiek 
zubrinta per naktis prieš egzami-
nus ir kiek alaus išgerta? Pasiutęs 
buvau:

„Nuo pirmo kurso gyvenau 
studentų miestelio bendrabutyje 
– garsiajame elektrikų „barake 
04“ – paskutinis, ketvirtas buvo 
„bendrikas“, skaičiuojant nuo 
„Kolegų“ kavinės. Tas pats, ku-
ris išgarsėjo Kaune, kai per fuk-
sų krikštynas studentai užvedė 
arklį į merginų elektrikių penktą 
aukštą. Užtempė, o išvesti niekas 
nebegali – nelipa arklys žemyn, 
nors tu ką. Studento gyvenimas, 
tais laikais, pavojingas ir nera-
mus buvo. Ypač tų, kurie gyven-
davo bendrabučiuose. Aišku, la-
bai priklausė ir su kuo tu gyveni 
- kokią gyvenimo kortą ištraukei. 
Man pasisekė, korta virto „koze-
rinė“. Kol esi fuksas, o ypač iki 
fuksų krikštynų, bendrabutyje 
tu niekas. Tave vidury nakties 
gali prižadinti beldimas į duris. 
O ant durų slenksčio stovintis 
koks trečiakursis ar ketvirtakur-
sis, toks, labai švelniai tariant, 
biški išgėręs ir su keliais rubliais 
saujoj, prieštaravimų nesupran-
tančiu balsu tau įsako: „fuksas 
- staigiai bėgi pas babulką“! Ne-
suprantantiems paaiškinu: reikia 
skubiai nusigauti į „tašką“, kur 

naktį prekiauja alkoholiu ir par-
nešti butelį degtinės. Nu ir ką? 
Šoki į kelnes, čiumpi pinigus iš 
jo saujos, kad, gink Dieve, ne-
persigalvotų ir nereiktų butelio 
pirkti už savus ir skubos tvarka 
leidiesi į kelią. Kelias būdavo 
sudėtingas: pro paradines duris 
niekaip neprasmuksi, jos po de-
šimtos vakaro būdavo užrakintos 
ir užkabintos. Prie durų mie-
godavo budinti pravarde „Ge-
belsas“ – jau iš pravardės aišku 
- ten „Stop“ ženklas. Vienintelis 
kelias būdavo pro ketvirto arba 
penkto aukšto balkoną. Kodėl 
ketvirto ar penkto? Net ir fuksui 
aišku – antro ir trečio aukšto bal-
konai būdavo užkalti, kad niekas 
„nelakstytų“ aukštyn žemyn, o 
ketvirtas ir penktas palikti atvi-
ri, nes tais laikais studentai irgi 
rūkė. Nulipi balkonais žemyn ir 
eini į privačių namų rajoną. Ten 
jau reikėdavo orientuotis aplin-
koj ir žinoti į kurį langą, kokią 
melodiją išbelsti. Tada palauki 
gatvėj, kol „babulka“ atsikelia, 
kol išsiaiškina ko nori, kol atneša 
tavo pasirinkimą. Tada pinigus 
jai į saują, prekę sau po pažastim 
ir atgal. Kartą šaunu aukštyn, jau 
siekiu ketvirto aukšto turėklą, kai 
girdžiu - kažkas iš viršaus žemyn 
lipa. Palaukiau, kol susilyginom, 
žiūriu Hilda iš penkto merginų 
aukšto. „Kur varai“? – klausiu. 
„Ai, šampės pristigom, egzą lais-
tom – atsako ir jau bebaigianti 
nulipti priduria - „Mes 509–am 
baliavojam, atvaryk jei nori“... 

Jeigu prieš dešimt metų dar 
galėjai juoktis iš anekdoto, kad 

Kaunas yra kuro kolonėlė prie 
autostrados Vilnius – Klaipėda, 
tai dabar tokie bajeriai jau ne-
praeitų. Patys kauniečiai savo 
lemtingus miesto pokyčius sieja 
su miesto valdžios pasikeitimu. 
Nenoriu čia politikuoti, bet pa-
cituoti, ką man porino sutikti 
kauniečiai galiu: „konservatoriai 
miestą buvo, tarsi, užkonserva-
vę, bet atėjo VIČI verslo grupė ir 
atleido vadžias, miestas pradėjo 
keltis iš stagnacijos. Ypač su-
veikė kultūros paveldo rėmimo 
programa – jeigu imiesi istori-
nio statinio restauravimo darbų 
ir prisidedi 50% savo lėšų, kitus 
50% tau iš biudžeto atriekia sa-
vivaldybė. Kauno senamiestis 
suklestėjo, visi apgriuvę statiniai 
prisikėlė antram gyvenimui. Net 
keista, kiek įsisenėjusių pikt-
žaizdžių, metų metais darkiusių 
Kauno senamiestį šita programa 
užgydė.     

Miestas yra laiko žudikas pi-
ligrimui, o didelis miestas - laiko 
„Džekas Skerdikas“. Jau vaka-
rėja Pažaislio vienuolyno tikrai 
nesuspėsim aplankyti, o ką ten 
ir veikti vakare, kai vienuolynas 
tik iki 17val atviras lankytojams, 
kaip mus patikino Kauno TIC-o 
merginos. Suskamba telefonas 
ir vėl pačiu laiku, ir vėl Marius: 
„Turiu jums „albergą“ Kaune. 
Sukit ienas prie Botanikos sodo, 
kai busit netoliese skambinkit – 
bus siurprizas“. Telefonu atsiliepė 
Valdas, Mariaus, po pernykščio 
jų apsilankymo Rokišky ir mūsų 
draugas. Bet siurprizas Mariui pa-
vyko, nesitikėjom, kad Valdas su 

žmona Zita, nuostabūs, draugiški 
žmonės, taipogi piligrimai, prieš 
gerą desetką metų patys įveikę 
prancūziškąjį Camino de Santia-
go, pasisiūlys mus apgyvendinti. 
Priėmė, kaip ne piligrimus, pri-
ėmė, kaip geros valios ambasa-
dorius. Apsilankėm Botanikos 
sode - kaip jis pasikeitęs į gerąją 
pusę, gaila, kad piligrimų marš-
rutas nesiekia sodo. Atnaujinta 
oranžerija, išvalytuose Botanikos 
sodo tvenkiniuose gyvena gulbės 
ir egzotiškos išvaizdos antys, at-
naujinti takeliai, neseniai atres-
tauruoti pagrindiniai Botanikos 
sodo rūmai ir oficinos. Tiesiog 
akys džiaugiasi, besiganydamos 
po dvaro parką, su ten sprogs-
tančiais egzotiškais medžiais ir 
krūmais. Kiek daug čia gėlynų ir 
klombų su žydinčiomis gėlėmis, 
tuoj Kauno botanikos sodas ga-
lės varžytis su Burbiškio dvaru 
dėl tulpių sostinės vardo. Vakare 
mūsų laukė dar vienas siurpri-
zas: labai jaukiuose, nuostabioje 
vietoje, ant Aleksoto kalno, sto-
vinčiuose Zitos ir Valdo namuose 
mūsų laukė egzotiška vakarienė: 
kinų, japonų ir tajų virtuvės pa-
tiekalai. Prie lašinių prijaukintam 
piligrimų skrandžiui, tai buvo 
tikra atgaiva. Ačiū Zita! Kaip tu 
atspėjai mūsų slaptus kulinarinius 
troškimus? Po vakarienės, žvilgs-
nis į vakarinį Kauną, nuo Alekso-
to kalno apžvalgos aikštelės, kuri 
visai šalia atnaujinto Aleksoto 
funikulieriaus – smetoninio Kau-
no fenomeno – dabar saugomo 
valstybės. Gal vakaras pasitaikė 
šiltas, bet pasirodė, kad puikiai 
sutvarkyta ir atnaujinta apžvalgos 
aikštelė, naujas traukos objektas 
miesto žmonėms ir Kauno sve-
čiams. Būsit Kaune, užvažiuokit 
ant Aleksoto kalno vakare, kai 
įsižiebia visos šviesos – nepasi-
gailėsit...

Ir kaip tu gali nesistebėti op-
timisto Kelio Sargo viršenybe 
prieš niurgzlį Kelio Demoną, kai 
Kelias tave suveda tik su tokiais 
nuostabiais žmonėmis? Dėkoju 
Kaunui, kadaise padovanojusiam 
man tokią puikią žmoną piligri-
mę, o šiandien tokių nuostabių, 
naujų, įdomių patirčių... 

 Vienuoliktas etapas: Raudon-
dvaris – Kaunas – Aukštoji Freda 
(Kauno botanikos sodas). Kokie 
25 km tikrai gavosi. 

Keliaukime drauge prie jūrosKeliaukime drauge prie jūros
1. Vienos dienos kelionės į Jūrmalą tik 10 Eur/asm. (6-ta kelionė į Jūrmalą-

nemokamai).
2. Kelionės į Nidą (Su nakvyne Nidos Bangoje) liepos 9-10-11, liepos 16-17-

18, liepos 30-31 - rugpjūčio 1, rugpjūčio 27-28-29 dienomis. Kelionės kaina 
150 Eur/asm.

3. Kelionė į Ventspilį (su nakvyne) liepos 8-9-10-11, rugpjūčio 5-6-7-8. Ke-
lionės kaina 120 Eur.

4. Kelionė į Nidą (su nakvyne viloje Kąstytis) rugpjūčio 26-27-28-29 d. Ke-
lionės kaina 160 Eur/asm.

5. Dviejų dienų kelionės į Jūrmalą (su nakvyne). 
Registracija telefonu Tel.+37060830483, +37062084543Registracija telefonu Tel.+37060830483, +37062084543

BUITINĖ TECHNIKA

• Židinį-krosnelę, naudota, iš 
Norvegijos. Geros būklės.  
Tel. 8 672 33 370. Rokiškis
• Electrolux viryklę. Viršus dujos, 
orkaitė elektrinė. Buvo pirkta 
visiškai nauja. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 629 96 618. Rokiškis
• Suvimo mašiną, kaina 30 Eur.  
Tel. 8 613 61 590. Rokiškis
• Dulkių siurblį Rowenta. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 626 90 489.  
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Crocs basutes, dydis c7, (22-23). 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 670 54 703. 
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• 2-3 mėnesių ožiukus (registruoti). 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 647 29 208. 
Rokiškis
• Karvių bandą. 14 vnt. 5 
prieaugliai, vyresni nei 1 metų. 
4 veršiukai. Tel. 8 615 83 220. 
Rokiškis
• Porelę nimfų. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 623 25 517. Rokiškis
• Juodmargę telyčią, veršiuosis 
rugpjūčio pradžioje.  
Tel. 8 693 28 737. Kupiškis
• Pieningą, juodmargę karvutę. 
Kaina 950 Eur. Tel. 8 677 78 187. 
Rokiškis
• Dovanojame 3 mėn. mielą, 
sargų,šuniuką. Augs nedidelis. 

Tel. 8 620 63 092. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau traktorininko darbo.  
Tel. 8 662 16 270.  
Rokiškis
• Ieškau statybininko darbo, galiu 
betonuoti, dažyti.  
Tel. 8 662 16 270. Rokiškis
• Vyras ieško darbo. Tel. 8 608 28 
256. Rokiškis
• Ieškau traktorinko darbo. Turiu 
pažymėjimą, galiu pjauti krūmus, 
malkas, žolę. Tel. 8 687 42 440. 
Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo nuo 8 iki 
17 val., Rokiškyje ar Rokiškio raj. 
ribose. Tel. 8 608 33 486.  
Rokiškis
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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

Rokiškio rajono savivaldybės 
administracija skelbia atranką į Ro-
kiškio rajono savivaldybės admi-
nistracijos Turto valdymo ir ūkio 
skyriaus pakaitinio vyriausiojo spe-
cialisto (nuolatinio darbuotojo vai-

ko priežiūros atostogų laikotarpiui, koeficientas 
– 7,40, pakaitinis karjeros valstybės tarnautojas) 
pareigoms užimti. 

Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savival-
dybės interneto svetainėje adresu http://www.
rokiskis.lt.

Užs. 1373

Rokiškio rajono medžiotojų klubo „Miškininkas” 
narių visuotinis ataskaitinis rinkiminis susirinkimas 
įvyks šių metų liepos 15 d. 19 val., adresu Rokiškio 
r. sav., Rokiškio kaimiškoji sen., Zybolių k., Zybolių 
g. 10, LT-42340. Visų klubo medžiotojų dalyvavi-
mas būtinas.

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingas gateristas, rąstinių 
namų sukirtėjai, atlygis nuo 1000 
iki 2000 Eur. Tel. 8 677 11 832. 

Anykščiai
• Skubiai ieškomi pagalbiniai 
darbininkai, dirbti statybų srityje . 
Tel. 8 673 73 067. Rokiškis
• Siūlomas darbas miškovežio 
vairuotojui. Tel. 8 687 33 067. 
Rokiškis
• Reikalinga darbuotoja maisto 
gaminimui turizmo sodyboje, 
Kamajų seniūnijoje. Lankstus darbo 
grafikas, darbas sezoninis.  
Tel. 8 698 20 414. Rokiškis
• Reikalinga darbuotoja / 
darbuotojas sodyboje prie ežero, 
Kamajų seniūnijoje. Darbas 
sezoninis. Galima derinti darbo 
laikus. Tel. 8 698 20 414.  
Rokiškis
• Reikalingi darbininkai Švedijoje. 
Sienų paruošimas prieš dažymą, 
fasadų dažymas, vidinė bei išorinė 
apdaila. Kaina 5000 Eur.  
Tel. 8 674 02 808. Klaipėda
• Ieškomas žmogus darbui su 
gyvuliais. Suteikiamas gyvenamasis 
plotas bei maitinimas.  
Tel. 8 674 83 765. Rokiškis
• Skubiai reikalingi gelžbetonio 
konstrukcijų montuotojai, darbui 
Švedijoje. Reikalinga 2 m. patirtis, 
anglų k. Atlyginimas – 12-14 Eur/
val (neto). Atlyginimas mokamas 
kas 2 savaites. Tel. 8 629 97 089. 
Rokiškis
• Darbui Aukštakalniuose reikalingi 
(-os) lentelių rūšiuotojai (-jos). 
Darbas pamaininis. Iš Rokiškio 
darbuotojai vežami į darbą.  
Tel. 8 626 31 878. Rokiškis
• Reikalingas laborantas (-ė), 
grūdų kokybės nustatymui. Darbas 
Panemunėje. Kreiptis telefonu.  
Tel. 8 698 79 856. Rokiškis

KITA

• Naudotus, akmens masės kapų 
bortelius  60x8x7. 8 vnt. Kaina 60 
Eur. Tel. 8 651 98 478.  

Rokiškis
• Lauko šviestuvą. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 686 97 344. Rokiškis
• Eteenit šiferio lapus. Yra 10 vnt. 
lapų, vyšninios spalvos. Banga 
875/920. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 652 63 591. Rokiškis
• Šaltą asfaltą. Yra 6 vnt. Kaina už 
visus. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 652 63 591. Rokiškis
• Namelį augintiniui. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 601 14 335. Rokiškis
• Sijotą arba ne žvyrą. Vežame nuo 
1 t iki 7 t. Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 680 49 599. Rokiškis
• Lapuočio malkas kaladėmis arba 
skaldytas. Kaina 220 Eur. 
 Tel. 8 680 49 599. Rokiškis
• Greitpuodį (autoklavą). 
Savadarbis. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Šių metu šieną ritiniuose, 
apvyniotą tinkliuku. Matmenys 
1.25/1.30. 5 Eur/vnt. Galimas 

pakrovimas. Tel. 8 624 11 926. 
Rokiškis
• Betono maišyklę. Sumontuota ant 
automobilinių ratų Šasi. Kaina 70 
Eur. Tel. 8 698 72 865.  
Rokiškis
• Ramundas GM, kokybiškus, 
be priemaišų, medienos pjuvenų 
eko briketus RUF. Supakuota ant 
padėklo. Svoris 960 kg. Kaina 
1 padėklo 125 Eur. Atsiėmimas: 
Miškininkų 10, Rokiškis. Už 
papildomą mokestį galime 
pristatyti pirkėjui. Papildomas tel. 
861006480. Tel. 8 656 20 131. 
Rokiškis
• Ketinius senovinius radiatorius. 
7 vnt., po 7 sekcijas. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 698 72 865. Rokiškis
• Austas lovatieses ir užuolaidas 
(lininės ir vilnonės).  
Tel. 8 685 35 070. Rokiškis
• Kokybiškus šienainio ir šieno 
ritinius. Pakrauname. Galimas 
pristatymas. Tel. 8 620 15 919. 
Rokiškis
• Šiaudus ritiniais.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Ekologišką medų.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Šieną ritiniais, rišimas tinkliuku. 
15 vienetų. Vieneto kaina 17 Eur. 
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Lynus įžuvinti, kaina sutartinė. 
Tel. 8 636 31 334. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Maitinimo bloką Max  galia 
850 W, yra šiek tiek defektų, bet 
naudoti netrukdo. Kainą šiek tiek 
galima paderinti. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 609 92 779. Rokiškis
• Nešiojamąjį kompiuterį Lenovo. 
Viskas veikia. Baterija laiko 4 -5 
val. Plonas. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Geros būklės, gerai veikiantį 
Huawei planšetinį kompiuterį. 
Modelis s10-231L, atminties 16GB. 
1GB RAM. Kaina 60 Eur.  

MAISTO PODUKTAI

• Ekologiškai augintas braškes, 
trešnes. Tel. 8 620 63 092.  
Rokiškis
• Braškes, išaugintas be jokios 
chemijos. Panemunėlis. Užsakymus 
iki Rokiškio pristatau. Kainos 
rinkos. Tel. 8 623 00 082.  
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Redmi Note 10. Baltas - 4/64 GB. 
Žalias - 4/128 GB.  
Tel. 8 601 14 335. Rokiškis
• Puikiai veikiantį Xiaomi mi 9T 
6/64GB, pilnas komplektas, kaina 
galutinė. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 617 53 603. Rokiškis
• Samsung A52. Tvarkingas, 
juodas, garantinis, ekrano 
draudimas. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 608 28 256. Rokiškis
• Apple  iPhone 8 Plus. 64 
GB. Labai geros būklės. Pilna 
komplektacija. Puikiai veikiantis. 
Spalva space gray. Kaina 220 Eur. 
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

Tel. 8 605 98 819. Rokiškis

• 2 kambarių, 50 kv. m butą su 
visais baldais ir buitine technika, 
mikrorajone, Jaunystės g., pirmame 
aukšte. Butas tvarkingas (ne 

kampinis), galima gyventi iš karto. 
Kaina 36700 Eur.  
Tel. 8 646 74 986. Rokiškis
• Namą Kavoliškyje. 16 a sklypas, 
yra trifazė elektros instaliacija, 
naujos miesto komunikacijos iki 
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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 Nacionalinė 
ekspedicija
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 Vakaras su Edita
19:30 1000 pasaulio 
stebuklų
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 Euromaxx
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vakaras su Edita
02:00 LRT radijo žinios
02:05 1000 pasaulio stebuklų
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema
04:00 Įdomiosios atostogos
04:55 Kaip atsiranda daiktai
05:15 Ponių rojus

06:30 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 Žinios

22:30 Gravitacija
00:15 Strėlė 
01:15 Šnipas per klaidą
02:55 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
04:25 Kalnietis

05:45 Atsargiai! Merginos 
06:15 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia 
06:40 Bailus voveriukas 
07:05 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys
07:35 Svajonių ūkis 
08:05 Sveiki atvykę 
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 Olimpinės atrankos vyrų 
krepšinio turnyras. Angola – 
Slovėnija

17:20 Kenoloto
17:22 Olimpinės atrankos vyrų 
krepšinio turnyras. Angola – 
Slovėnija
18:30 TV3 žinios
19:30 Olimpinės atrankos vyrų 
krepšinio turnyras. Venesuela – 
Pietų Korėja
21:30 TV3 vakaro žinios 
22:30 8 jūrų laivyno būrys. Už 
priešo linijos
22:40 Vikinglotto 
22:45 8 jūrų laivyno būrys. 
Už priešo linijos
23:20 Jėga ir Kenoloto 
23:23 8 jūrų laivyno būrys. 
Už priešo linijos
00:35 Naktinė pamaina 
01:35 Havajai 5.0
02:25 Pasitikėjimas 
03:25 Vieniši tėvai 
03:55 Naktinė pamaina 
04:45 Ekstrasensų mūšis

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 Nėra kur bėgti
22:55 Viską prisiminti
01:15 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai
02:05 FTB

05:30 Nauja diena
06:30 Mūsų gyvūnai
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 Mūsų gyvūnai
04:50 „Reali mistika“ 
05:30 Nauja diena
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02 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 Stilius
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 Vakaras su Edita
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Auksinis protas. 
Vasara

22:25 Migloje
23:55 Šlovė Cezariui! 
01:40 Klausimėlis
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Vakaras su Edita
03:00 Panorama 
03:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Įdomiosios atostogos
04:55 Kaip atsiranda daiktai
05:15 Ponių rojus

06:20 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. Ketvirtfinalio 
rungtynės
00:00 Laisvas smūgis
00:30 Aviatorius
03:50 Mažulė Džeksi

06:15 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia 
06:40 Bailus voveriukas 
07:05 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys 
07:35 Skaniai ir paprastai 
08:05 Penkių žvaigždučių būstas
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 Princesė ir varlius
21:25 Lojalioji
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Lojalioji
23:50 Miegalius
01:40 Tryliktas rajonas. 
Ultimatumas 
03:50 Ta nejauki akimirka 
05:40 Vieniši tėvai

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
18:40 UEFA EURO 2020 futbolo 
čempionatas. Ketvirtfinalio 
rungtynės
21:00 Laisvas smūgis
21:30 Amerikietiškos imtynės 
23:30 Kurskas
01:50 Juodasis erelis
03:30 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai

05:30 Nauja diena
06:30 Deutsche Welle pristato: 
Greitis
07:00 „Netikėtas teisingumas“ 
08:00 „Paslaptys“ 
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių

12:30 Pagaliau savaitgalis
13:00 Nauja diena
14:00 „Teisingumo agentai“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Vyrų šešėlyje
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 Pagaliau savaitgalis
04:15 Vantos lapas
04:40 Kaimo akademija
05:00 Vyrų šešėlyje
05:20 „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 1000 pasaulio 
stebuklų
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 Vakaras su Edita
19:30 Gimę tą pačią dieną
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Dviračio žinios
22:00 Naujasis popiežius
23:05 Skyrybų vadovas 

draugėms
23:50 Įstatymas ir tvarka
00:35 Veranda
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vakaras su Edita
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Gimę tą pačią dieną
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Įdomiosios atostogos
04:55 Kaip atsiranda daiktai
05:15 Ponių rojus

06:30 Balta - meilės spalva
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Kalnietis
11:00 Širdele man
12:10 Būrėja
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Uždraustas vaisius
15:30 Mano namai - mano likimas
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 Stebuklas 

20:30 Turtuolė varguolė
21:30 Žinios
22:30 Mažulė Džeksi
00:15 Strėlė
01:15 Gravitacija
03:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
04:30 Alchemija
05:00 RETROSPEKTYVA

06:15 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia
06:40 Bailus voveriukas
07:05 Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys 
07:35 Kobra 11 
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 Olimpinės atrankos vyrų 
krepšinio turnyras. Slovėnija – 

Lenkija
17:20 Kenoloto
17:22 Olimpinės atrankos vyrų 
krepšinio turnyras. Slovėnija – 
Lenkija
18:30 TV3 žinios 
19:30 Olimpinės atrankos vyrų 
krepšinio turnyras. Pietų Korėja – 
Lietuva
21:30 TV3 vakaro žinios 
22:30 Tryliktas rajonas. 
Ultimatumas
22:40 Jėga ir Kenoloto 
22:43 Tryliktas rajonas. 
Ultimatumas
00:50 Naktinė pamaina 
01:50 Havajai 5.0 
02:45 Pasitikėjimas 
03:40 Vieniši tėvai 
04:10 Naktinė pamaina 
05:00 Ekstrasensų mūšis

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 
18:30 Iškvietimas 
19:30 FTB 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Juodasis erelis
22:55 Nėra kur bėgti
00:50 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai
01:45 FTB

05:30 Nauja diena
06:30 Deutsche Welle pristato: 
Keliautojo dienoraštis
07:00 „Netikėtas teisingumas“ 
08:00 „Paslaptys“ 
09:00 „Pėdsakas“ 
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
12:00 TV parduotuvė

12:15 Tiek žinių
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 Kaimo akademija
04:50 „Reali mistika“
05:30 Nauja diena

Ieškokite  prekybos centruose!

namo. Yra ūkinis pastatas. Namui 
reikia remonto. Kaina 12000 Eur. 
Tel. 8 625 67 021. Rokiškis

• 3 kambarių butą 2 aukšte, 
Kavoliškyje. Padarytas remontas. 
Šildomas kietuoju kuru arba 

dujomis. Grindinis šildymas, 
plastikiniai langai, šarvo durys, 
įstiklintas balkonas. Kaina 36000 
Eur. Tel. 8 618 60 304.  
Rokiškis
• Dviejų kambarių butą Audronių 
kaime, netoli Obelių, prie spirito 
varyklos. Išsamesnė informacija 
telefonu, kaina derinama. Kaina 
8000 Eur. Tel. 8 692 67 770. 
Rokiškis
• Skubiai, pigiai 2 kambarių butą 
Juodupeje. Liepų g.13. Pirmas 
aukštas. Butas erdvus, šviesus. 
Plastikiniai langai, šarvo durys. 
Mūrinis namas, rami vieta. Po 
langais automobilių stovėjimo 
aikštelė. Butas paruoštas remontui. 
Kaina 5500 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• Dviejų aukštų mūrinį namą 

Rokiškio raj., Kriaunų sen., 
Lašų k. Namo plotas 130 kv. m. 
Aplink namą yra 1 ha žemės. 
Namas parduodamas su 7 ūkiniais 
pastatais. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 50000 Eur.  
Tel. 8 609 68 501. Rokiškis
• Sodą Raišių k., Pavasario 
bendrijoje, Juodupėje. 6,5 a žemės, 
name yra elektra, vanduo laistymui, 
2 kambariukai, palėpė, po namų 
didelis rūsys, pirtelė, šiltnamis, 
sandėliukas. Kaina 3900 Eur.  
Tel. 8 679 35 608. Rokiškis
• Laibgaliuose, Taikos g., mūrinį 
namą. 119 kv. m. 20 a žemės. Su 
ūkiniais pastatais, rūsiu. Įrengtas 
antras namo aukštas. Reikia 
remonto. Miestelio nuotekų įvadas 
prie pat sklypo. Tik 10 min. iki 
Rokiškio. Kaina 16200 Eur.  

Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Sodą Uljanavoje. Mūrinis 
namukas 37,37 kv. m, sklypas 5,6 
a. Yra ūkinis pastatas, šiltnamis. 
Kaina 11700 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Dviejų kambarių butą Panevėžio 
g., ketvirtas aukštas iš devynių, 
namas renovuojamas, butas ne 
kraštinis,  langai per abi puses      . 
Tel. 8 600 26 451. Rokiškis
• Namą Juodupėje, Ramybės g. 
27. Bendrasis plotas 89,99 kv. m. 
Namas su mansarda. Yra ūkinis 
pastatas, garažas. Žemės plotas 
6,64 a. Tel. 8 671 77 754.  
Rokiškis
• Kolektyvinį sodą už miškų 
urėdijos - mūrinis namelis, 
pavėsinė, šiltnamis. Išsamesnė 
informacija telefonu.  

Tel. 8 680 58 213. Rokiškis
• 1,03 ha sklypą prie Dabužio 
ežero, Lukštinių k., Rokiškio raj.. 
Kaina 15500 Eur.  
Tel. 8 673 51 558. Rokiškis
• Sodybą Trumpiškių k., Rokiškio 
raj. Kaina 19500 Eur.  
Tel. 8 673 51 558. Rokiškis
• 3 kambarių butą Rokiškyje, Sodų 
g. Antras aukštas, atskiras įėjimas. 
40 kv. m. Pradėtas remontas, naujai 
išvedžiota elektros instaliacija, 
plastikiniai langai, miesto 
vandentiekis. Šildoma kietuoju 
kuru. Rami vieta. Apsvarstytume 
galimybę parduoti išsimokėtinai. 
Kaina 6300 Eur. Tel. 8 673 46 003. 
Rokiškis
• 10,27 ha miško su žeme 
ir 15,46 ha dirbamos žemės 
Rokiškio rajone. Kadastr. Nr. 
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M O K Y M A I  Ū K I N I N K A M SM O K Y M A I  Ū K I N I N K A M S
Pagrūbio k. 4, Juodupės sen., Rokiškio r.
2021 m. liepos 02 d. nuo 11.00 val. (penktadienis) 
Nemokamas renginys ūkininkams hidroponinės sistemos panaudojimu dar-
žininkystėje klausimais Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijai  įgyven-
dinant projektą: „Gamtą tausojančios hidroponinės sistemos panaudojimo 
žalumyninių daržovių auginimui skatinimas Lietuvos daržininkystės ūkiuose“ 
(trukmė 4 ak. val.). 

Informacija ir registracija tel.  8 600 89 403.

7363/0005:0043 ir 7363/0005:0017. 
Tel. 8 608 43 595. Rokiškis
• Pusę gyvenamo namo su garažu 
ir ūkiniu pastatu Rokiškio m., 
Serbentų g. (pirmas aukštas, 
atskiras įėjimas) 44,75 kv. m, rūsys 
10,78 kv. m, garažas 16,12 kv. m, 
ūkinis pastatas (dirbtuvės ir gyv. 
kambariai) 62 kv. m, žemės kiekis 3 
a. Kaina 17500 Eur.  
Tel. 8 610 27 494. Rokiškis
• Gyvenamą namą S. Neries 
gatvėje, Rokiškyje. Patogi namo 
vieta, netoli sporto mokykla, 
Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija, 
Rokiškio ežeras. Iki centro 10 min. 
pėsčiomis. Kaina 48000 Eur.  
Tel. 8 630 05 001. Rokiškis

NUOMA

• Moteris, be žalingų įpročių ieško 
nuomai buto ar namo dalies. Darbo 
metu rašyti žinute. Kaina 100 Eur. 

Tel. 8 608 87 368. Rokiškis
• Jauna, dirbanti, tvarkinga šeima 
ieško išsinuomoti dalį namo arba 2 
kambarių butą. Skubiai.  
Tel. 8 624 26 663. Rokiškis
• Dirbantis vyras ieško išsinuomoti 
butą. Tel. 867995282  Kaina 100 
Eur. Tel. 8 629 22 446.  
Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti butą. Siūlyti 
įvairius variantus.  
Tel. 8 623 99 172. Rokiškis
• Ieškau 1-2 kambarių buto nuomai, 
ilgesniam laikui, Rokiškyje.  
Tel. 8 628 83 870. Rokiškis
• Išnuomojamos didelės, aukštos 

patalpos miesto centre, tinkančios 
įvairiam verslui bei veiklai.  
Tel. 8 687 16 351. Rokiškis
• Išnuomosiu ilgesniam laikui, 
vienam asmeniui, gerą, 30 kv. m 
butą su patogumais, visais baldais 
ir buitine technika miesto centre. 
Maži mokesčiai, savas rakinamas 
kiemas. Tel. 8 687 16 351. 
Rokiškis

PASLAUGOS

• Karpome formuojame gyvatvores. 

Smulkiname, genime šakas, 
krūmus. Pjauname, smulkiname 
žolę,  pjauname pavojingai 
augančius medžius.  
Tel. 8 644 41 260.  
Rokiškis
• Valome kaminus, krosnių angas, 

atliekame santechnikos ir smulkius 
remonto darbus. Tel. 8 644 41 260. 
Rokiškis
• Vasaros anglų kalbos stovykla 
8-10 metų vaikams. Nedidelės  
grupės, tik 6 vaikai. Datos: birželio 
28 d. - liepos 2 d. ir liepos 5 d. - 
liepos 9 d. Nuo 8:00 iki 17:00 val. 
Žiūrėkite prisegtą programėlę. 
Kreiptis nurodytu telefonu.  
Tel. 8 612 11 477.  
Rokiškis
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Birželio 29-oji, 
antradienis, 
27 savaitė

Iki Naujųjų liko 185  dienos
Šv. Petras ir Povilas

Lietuvos pasieniečių diena
Tarptautinė tropikų diena

Saulė teka 4.44 val., 
leidžiasi 22 val. 

Dienos ilgumas 17.16 val. 
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Benita, Benitas, Benius, Giedrimė, 
Manta, Petras, Petrė, Povilas, 

Svirkanta, Svirkantas, Svirkantė, 
Svirmantas, Svirmantė.

Rytoj: Adelė Emilija, Emilis, 
Liucina, Tautginas.

Poryt:  Julius, Julė, Julijona, 
Julijonas, Liepa, Regina, Tautrimas..

Dienos citata
„Iš visų vagių patys blogiausi 

yra kvailiai: jie grobia 
iš mūsų laiką ir nuotaiką" 

(J. V. Gėtė)..

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1613 m. sudegė garsusis 
"Globe" teatras Londone. Gais-
ras kilo per Viljamo Šekspyro 
pjesės „Henrikas VIII“ premjerą.

1905 m. penkiasdešimt Lon-
dono vairuotojų įsteigė Automo-
bilininkų asociaciją kovai su po-
licijos priešiškumu automobilių 
atžvilgiu.

1943 m. Vokietija, bijodama 
sąjungininkų įsiveržimo į Europą, 
atitraukė iš Šiaurės Atlanto savo 
povandeninius laivus arčiau prie 
žemyno. Amerikiečiai išsilaipino 
Naujojoje Gvinėjoje - Nasau įlan-
koje netoli Salamaujos.

1966 m. Vietname JAV karo 
lėktuvai pirmą kartą bombarda-
vo Hanojų ir Haifoną.

Šiandien 
Lietuvos 
istorijoje

1668 m. Vilniuje, buvusios 
pagonių deivės Mildos šven-
tyklos vietoje, padėtas kertinis 
akmuo Šv. Povilo ir Petro bažny-
čios statybai.

1934 m. padėtas kertinis 
akmuo Kristaus prisikėlimo baž-
nyčios Kaune statybai.

1990 m. Aukščiausioji Taryba 
- Atkuriamasis Seimas sutiko pa-
skelbti 100 dienų moratoriumą 
Nepriklausomybės Atkūrimo 
Akto įgyvendinimui, kad būtų 
nutraukta SSRS ekonominė blo-
kada..

Post scriptum
Darbininkės rankelės juodos,

bet širdelė balta.

Arbūzų limonadas - gaivus ir greitai pagaminamas
Ingredientai: 
• pusė arbūzo (didelio)
• 200 mililitrų gazuoto van-
dens (apytikriai)
• pusė citrinos (ar žaliosios ci-
trinos)
• 1.5 šaukšto klevų sirupo 
(cukraus ar medaus, apytikriai)
• pagal poreikį ledukų
• pagal poreikį mėtų

Gaminimas:
Arbūzo minkštimą supjaustyki-
te kubeliais, pašalinkite sėklas. 
Minkštimą sutrinkite koktei-
linėje ar maisto smulkintuvu.

Perpilkite trintą arbūzą per sietelį – limonadui tinka tik sultys be jokių gumulėlių.
 Arbūzo sultis sumaišykite su gazuotu vandeniu. Vandens naudokite 1/4 nuo ar-
būzo sulčių kiekio.  Jei norite, pridėkite saldiklio (klevų sirupo, medaus ar kito-
kio). Jei arbūzas saldus, to neprireiks, bet jei saldumo trūksta, pridėkite. Saldiklio 
kiekį reguliuokite ragaudami. Įspauskite citrinos ar laimo sulčių. Į stiklines dėkite 
šviežios mėtos, nepagailėkite ledukų, užpilkite limonadu. Pastatykite į šaldytuvą 
kelioms valandoms.

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Birželio 29 d. Naktį 15

Dieną 27
ŠV,  
4-9 m/s

Birželio 30 d. Naktį 15
Dieną 27

V,
4-9 m/s

Liepos 1 d. Naktį 15
Dieną 22

Š, 
4-9 m/s

Orų prognozė birželio 29-liepos 1 d.

PERKA

• Perku Audi A6 arba C4 2,5 l, TDI, 
85 kW starterį ir užvedimo spynelę 
arba visą automobilį (ardymui).  
Tel. 8 627 71 703.  
Rokiškis
• Ieškau pirkti mūrinį garažą 
Rokiškyje. Tel. 8 654 77 869. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• 2002 m., Opel Zafira. 1,8 l, 92 
kW, benzinas-dujos, pilka. TA iki 
2021.11. Važiuoklė tvarkinga, yra 
menkų kėbulo defektų. Į žinutes 
neatsakineju. Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 605 03 189. Rokiškis
• 1998 m. VW Passat B5. 1.9 l, 
TDI, 81 kW, TA iki 2022-05-21. 
Yra kablys, el. langai, šildomos 
sėdynės, originalūs ratlankiai, 
kuriasi puikiai. Kaina derinama. 
Kaina 620 Eur. Tel. 8 624 00 759. 
Rokiškis
• VW Touran. 1.9 l, 77 kW,  TDI. 
Automatas. 2004 m. Kaina 2100 
Eur. Tel. 8 683 06 559.  
Rokiškis
• 2pts-4 priekabą be dokumentų . 
Tel. 8 622 69 546. Rokiškis
• 2000 m. Bmw 525.  Dyzelis, 120 
kW, universalas, kablys. TA iki 
2022.11. Kaina 830 Eur.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Automobilį Toyota Avensis Verso, 
2005 m. Kaina 1900 Eur.  
Tel. 8 614 92 940. Rokiškis
• Važiuojantį dviratį. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• 2003.03 Opel Astra. 1,7 l, dyzelis, 
universalas, TA iki 2022.08. Yra 
draudimas, pakeisti visi filtrai, 
tepalai, gan geros būklės. Kaina 
850 Eur. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Darbinį automobilį Ford Galaxy. 
2003 m., 1.9 l, 85 kW., TDI. 
Užsiveda, nedūmija, traukia gerai. 
Pakeistas paskirstymo diržas, 
tepalai, geros padangos. TA galioja 

metus. Išsamesnė informacija 
telefonu, kaina derama vietoje. 
Kaina 870 Eur. Tel. 8 611 68 404. 
Anykščiai
• Yamaha. 600 cc, be dokumentų. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 630 61 751. 
Rokiškis
• Motorolerį Liberty. 150 kub. cm, 
geros būklės. Kaina 730 Eur.  
Tel. 8 614 55 406. Rokiškis
• Opel Astra D3. 1999 m. TA iki 
2021.11, draudimas iki 2021.12.19. 
Universalas, pilkos spalvos, 2 l, 
74 kW, dyzelis. Važiuojantis, yra 
kablys, viskas veikia. Kaina 420 
Eur. Tel. 8 609 94 872.  
Rokiškis
• Dviratį. Kaina 220 Eur.  
Tel. 8 605 90 025. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Audi A6 C5 dalimis.  2.5 l, 
TDI, 110 kW, quottro. 6 bėgių 
dėžė. Universalas. Variklis geras, 
užsiveda. Kaina 111 Eur.  
Tel. 8 606 74 172.  
Rokiškis
• Geros būklės, R16, originalius 
Audi ratlankius. 5x112, padangos 
dvi, po 5 mm. Kitos dvi po 4 mm. 
Vienos padangos kraštai daugiau 
nudilę, komplekto kaina galutinė . 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 617 53 603. 
Rokiškis
• Lietus ratlankius su padangomis. 
R16, BMW,  originalūs.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• 2000 m., Opel Astra, 2 l, dyzelis, 
dalimis. Tel. 8 606 14 217.  
Rokiškis
• Volvo, originalius, lietus ratus. 
R17, 5x108. Tel. 8 606 74 172. 
Rokiškis
• 2014 m., VW Passat ratlankius 
su padangomis. 205/55, R16. 
Protektorius 7 mm. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• 2014 m., BMW žibintus, ne LED. 
Geros būklės. 2 vnt. Kaina 220 Eur. 
Tel. 8 604 62 575.  
Rokiškis
• Michelin padangas. 235/45, R17. 
Likutis 3 mm. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 606 14 217.  
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Sk 5 Niva dalimis.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Forschtrit 514 kombaino diržus. 
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Kombainą Niva SK-5. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 682 40 764. 
Rokiškis
• Firminius Fiskars plūgus. 2 
korpusų, su atpjovėjais. Plūgo 
kaina 380 Eur, ir 1 korpuso plūgo 
kaina 200 Eur. Nėra ratuko. Suktos 
verstuvės. Plūgai iš Švedijos.  
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Geros būklės, vieno vaiko 
naudotą, sportinį vežimėlį 
Camarelo Eos. Pripučiami ratai, 
pilnai užsidarantis stogelis. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 670 54 703.  
Rokiškis
• Mažai naudot, sportinį vežimėlį 
Joie pact flex signature. Sveria tik 6 
kg, patogiai viena ranka susilanksto 
ir užima minimaliai vietos (dar 
galiojantis garantinis iki 2022-08-
28 ). Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 646 42 589. Rokiškis
• Naują lengvą Vokietijoje 
pagamintą vežimėlį. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 670 27 742. Rokiškis
• Labai geros būklės traktoriuką, 
pirktas iš naujų ir labai mažai 
naudotas. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 621 95 444. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Ieškau sodo savininko. Sodas 
už Rokiškio poliklinikos, sodų 
bendrija Ąžuolas. Šviesos gatvė. 
Susisiekite prašau elektroniniu 
paštu. Tel. 8 665 56 123.  
Rokiškis
• Birželio 21 d. Rokiškio ežere, 
čiuoždamas nuo čiuožyklos, 
pamečiau savo GoPro Hero kamerą. 
Kas ją suras, gali kamerą pasilikti, 
prašau man atsiųsti tik atminties 
kortelę, joje liko mano dukrytės 
foto ir video.  
Tel. 8 686 15 905. Vilnius
• Pamesti raktai, radusiam 

atsilyginsiu. Tel. 8 677 09 132. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Traktoriuką - žoliapjovę Arden 
Fox, 13 hp, yra surinkimo krepšys. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Žoliapjovę McCULLOCH. Pirkta 
nauja. Taupi. Būklė gera. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 633 77 361.  
Rokiškis
• Lauko terasų šildytuvą. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 670 27 742.  
Rokiškis
• Traktoriuką - žoliapjovę. 
Tvarkingas, 6hp galingumo 
variklis. Pjauna 62 cm. pločio. 
Užsiveda virvele, nesupuvęs, su 
žolės surinkimo funkcija. Kaina 
750 Eur. Tel. 8 621 29 003. 
Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Mažai naudotus riedučius . Kaina 
10 Eur. Tel. 8 600 52 867.  
Rokiškis
• Riedučius, 39 - 40 dydis. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 610 49 507.  
Rokiškis
• Riedučius, 38 - 39 dydis. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 610 49 507.  
Rokiškis

qNaujienos
qSkelbimai
q Video 
ir foto
galerijos

www.rokiskiosirena.lt
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BALDAI

AVINAS. Jau-
site apatiją ir jėgų 
trūkumą. Tai jums 
nebūdinga, todėl 

labai slėgs. Suvaldyti liūdnas 
mintis padės nuoširdus po-
kalbis su artimaisiais ar drau-
gais. Antroje savaitės pusėje 
jūsų nuotaika smarkiai page-
rės. Artimas žmogus praneš 
svarbių ir gerų žinių, kurios 
atsilieps tolesniam jūsų gy-
venimui. Darbe stenkitės su 
niekuo nesipykti: nesutarimai 
bus nežymūs, greitai išsispręs, 
o nemalonus kartėlis liks il-
gam. Savaitgalį praleiskite su 
draugais: jums reikia pailsėti, 
pasikrauti pozityvios ener-
gijos. Sekmadienį praleisite 
linksmai ir energingai. Sekite 
tai, ką valgote: galite apsinuo-
dyti. Nepalanki diena – antra-
dienis. 

JAUTIS. Lau-
kia ir svaigūs skry-
džiai, ir skaudūs kri-
timai. Galite pajusti 

staigų ir aštrų pinigų trūkumą. 
Savo kelyje sutiksite žmonių, 
kuriems, atrodo, suknisti jums 
gyvenimą ir nuotaiką yra svar-
biausia misija. Jie provokuos 
netinkamu elgesiu. O jums ne-
derėtų jiems pasiduoti. Savaitės 
viduryje būkite drąsūs, ryžtingi, 
nebijokite klysti. Trečiadienis – 
puikus metas naujiems projek-
tams. Vienišiai, tikėtina, užmegs 
įdomią ir perspektyvią pažintį. 
Būsite laimingi, nors kai kurie 
neišspręsti klausimai nemalo-
niai apie save primins. Savaitga-
lį anksti kelsite ir daug dirbsite. 
Bet ir pailsėti nepamirškite. Pa-
lanki diena – antradienis, sudė-
tingesnė – trečiadienis. 

D V Y N I A I . 
Kankins namų ir 
šeimos reikalai. Visą 
savaitę. Tikėtina, 

kad sugalvosite generalinę sa-
vitvarką. Atsikratykite viso įma-
nomo šlamšto ir daiktų, kurių 
jau kurį laiką nenaudojate. Ne-
pakenktų peržiūrėti dienotvarkę, 
pakeisti esamą mitybą sveikes-
ne. Savaitės viduryje pajusite 
norą kardinaliai pakeisti gyveni-
mą. Jei kurdami naujo gyvenimo 
planus sugebėsite atsisakyti senų 
įpročių, nuoskaudų, vadinasi, 
planas gali pavykti. Savaitgalį 
skirkite sąrašo sudarymui. Į jį 
įtraukite dalykus, kurie jums tei-
kia malonumą. Imkitės jų. Geros 
nuotaikos dozė garantuota. Pa-
lanki diena – šeštadienis.

VĖŽYS. Ateina 
metas veikti. Ne-
bijokite naujovių, 
išeiti iš komforto 

zonos. Jūsų veikla teiks harmo-
nijos ir džiaugsmo. Kai pajusite 
pakilesnę nuotaiką, imkitės rei-
kalų, kurie anksčiau jums kėlė 
nemažai abejonių. Jūsų susitel-
kimas, energija duos nemažai 
naudos ir pelno. Tačiau būtinai 
raskite laiko tarp darbų ir ben-
dravimui su artimaisiais, susiti-
kimams su bičiuliais. Savaitgalį 
netikėtai rasite atsakymus į ka-

Astrologinė prognozė savaitei 
mavusius klausimus. Palanki 
diena – trečiadienis, nepalanki 
– antradienis. 

LIŪTAS. Gyve-
nimą sudaro ne vien 
problemos. Taigi, 
neužsikniskite jas 

bespręsdamas. Darbas teiks 
malonumą. Taip pat ir bendra-
vimas su draugais, santykiai su 
mylimu žmogumi. Anskčiau ar 
vėliau nemalonumai baigiasi, 
jums tik reikia išgyventi ne-
palankų laikotarpį. Visgi bus 
sunku susitvarkyti ir darbe, ir 
namuose. Neprisiimkite perne-
lyg daug darbų, antraip greitai 
perdegsite. Skirkite laiko poil-
siui, kad tvarkytis reikalus imtu-
mėtės su nauja jėga. Savaitgalį 
skirkite namų tvarkymui. Tvar-
ka sukurs jaukumą ir gerą nuo-
taiką. Palanki diena – trečiadie-
nis, nepalanki – penktadienis.

M E R G E L Ė . 
ITurininga savaitė. 
Priimsite teisin-
gus sprendimus, 

darbas jus džiugins. Vidinė 
harmonija atsilieps ir verslo, 
ir asmeniniams reikalams. 
Parodysite vadovybei savo 
meistriškumą. Mandagumas 
ir lengvas bendravimas padės 
išspręsti kebliausius reikalus. 
Galite netgi rizikuoti imtis 
kokio nors remonto. Tam pri-
reiks viso jūsų kūrybiškumo. 
Jokiu būdu neskolinkite pi-
nigų, nieko gero iš to nebus. 
Savaitgalį organizuokite iš-
vyką už miesto savo antrąjai 
pusei. Užsiimkite saviugda, 
tobulėjimu. Gal net kils noras 
įkurti savo verslą. Palanki die-
na – ketvirtadienis, nepalanki 
– trečiadienis.

S VA R S T Y -
KLĖS. Visą savai-
tę vyraus niūros 
nuotraukos, todėl 

nepatartina su kuo nors pyktis, 
aiškintis santykius. Antraip si-
tuaciją dar pabloginsite. Jums 
teks susidurti su neįprastomis 
situacijomis. Ugdykite cha-
rakterio tvirtybę ir nepasiduo-
kite. Jūsų tvirtybė, motyvacija 
keis situaciją į gerą. Gausite 
atpildą už seniai baigtą reika-
lą. Išlaidaukite atsargiai, yra 
tikimybė įsigyti nekokybišką 
daiktą. Jei turite galimybę, 
pirkinį atidėkite kitai savaitei. 
Penktadienį pabaikite namų 
reikalus. Savaitgalį praleiskite 
gamtoje. Jei galima, susitikite 
su giminaičiais, aplankykite 
juos.Sekmadienį pajusite gy-
venimo džiaugsmą. Palanki 
diena – sekmadienis, nepalan-
ki – antradienis. 

S K O R P I O -
NAS. Įsitikinsite, 
ko esate verti. Jūsų 
dėmesys ir motyva-

cija duos puikius rezultatus dar-
be. Sprendimai duos naudos jau 
artimiausiu laikotarpiu. Sten-
kitės įgyvendinti savo idėjas, 
bet nesiimkite rizikingų planų. 
Darbo savaitė bus labai aktyvi 
ir dovanos daug perspektyvų. 

PRO MEMORIA
Rokiškio kaimiškoji seniūnija
VACLOVAS ŠUMINSKAS 1956-05-19 – 2021-06-21
ANDRIUS KRIUKELIS 1954-01-05 – 2021-06-25
Panemunėlio seniūnija
JONAS BRONIUS ČEPLINSKAS 1936-10-01 – 2021-06-18
Kamajų seniūnija
ALDONA KAUPIENĖ 1928-11-16 – 2021-06-13

Vadovybė įvertins jūsų idėjas, 
įvertins jūsų inicijuotus palan-
kius pokyčius darbe. Savaitės 
pabaigoje lauks premija. Meilės 
fronte stiprės jausmai, geriau 
suprasite vienas kitą. Palanki 
diena – antradienis. 

ŠAULYS. Jau-
site išsekę ir fiziš-
kai, ir emociškai. 
Surenkite trum-

pas atostogas, atsijunkite nuo 
einamųjų darbų ir rūpesčių. 
Stenkitės, kad jus suptų pana-
šių pažiūrų ir vertybių žmonės. 
Skirkite laiko finansinės situaci-
jos analizei. Tikėtina, kad rasite 
naujų pajamų šaltinių. Savaitga-
lis – metas įsisisavinti ką nors 
naują. Kūrybinės idėjos duos 
gerų rezultatų. O likimas gali 
netikėtai nusišypsoti. Palanki 
diena – šeštadienis, nepalanki – 
ketvirtadienis.  

OŽIARAGIS. 
Metas skirti laiko 
dvasingumui ug-
dyti. Nevenkite 

vienatvės, stenkitės ramiai 
įvertinti, kas jus jaudina. Pir-
mojo savaitės pusė palanki 
pašlijusiems santykiams tvar-
kyti. Rūpinkitės savo finan-
sais. Darbo dokumentus su-
tvarkykite, savaitės pabaigoje 
laukia patikra. Svarbius reika-
lus sutvarkykite iki išeiginių, 
o jas skirkite kokybiškam po-
ilsiui. Vertėtų atsikratyti žalin-
gų įpročių. Nutraukite senus 
neperspektyvius santykius: jie 
neduoda tobulėti. Palanki die-
na – ketvirtadienis, nepalanki 
– sekmadienis. 

VA N D E N I S . 
Gana rami ir lengva 
savaitė. Sudėtingus 
klausimus spręsite 

greitai, todėl jums atsiras dau-
giau laiko sau, tobulėjimui. 
Antradienį pajusite finansų trū-
kumą, gali kažkur įstrigti lėšos. 
Jei įstrigo jūsų atlygis, su vado-
vybe nekonfliktuokite, proble-
ma išsispręs savaime. Savaitės 
viduryje atkreipkite dėmesį į 
sveikatos problemas. Jei turite 
vaikų, daugiau dėmesio skirkite 
jiems. Savaitgalį, net jei spor-
tuojate, venkite fizinio krūvio. 
Palanki diena – trečiadienis.

ŽUVYS. Bū-
site pikti, aikš-
tingi, jums klius 
artimieji. Savai-

tės pradžioje galite elgtis 
neapgalvotai, todėl daugiau 
dėmesio skirkite savo veiks-
mų analizei. Jūsų nuotaika 
gerės palaipsniui, tai susiję 
su palankiais įvykiais jūsų 
gyvenime. Po jūsų nederamo 
elgesio, namuose atmosfera 
bus slegianti. Ypač pikti, ka-
prizingi bus vaikai. O ir pats 
būsite labai irzlus. Visgi teks 
būti švelnesniam, atlaides-
niam, kad namuose nekiltų 
pragaras. Savaitgalį atsigrieb-
site veiklumu už visą savaitę, 
nebijokite sportuoti. Palanki 
diena – penktadienis, nepa-
lanki – trečiadienis.

Nuoširdžiai užjaučiame 
Bendrojo skyriaus vedėją 
Astą Zakarevičienę dėl mamytės mirties.

Rokiškio rajono 
savivaldybės administracija

Nuoširdžiai užjaučiame
 Strateginio planavimo, investicijų 
ir viešųjų pirkimų skyriaus 
vyriausiąją specialistę Agnę Grizevičiūtę
 dėl tėvelio mirties. 

Rokiškio rajono 
savivaldybės administracija

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JUOZO KELIUOČIO 
VIEŠOJI BIBLIOTEKA
PARODOS
Viešojoje bibliotekoje:
„Lietuvos fotomenininko ir alpinisto Romualdo Augūno „Kelionių fotografijų“ 
paroda, parodų galerijoje „Autografas“.
Naujų knygų paroda „Praeinančiam pasaulyje praeisiu“ ( Vytautui Mačerniui – 
100), Skaitytojų 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 sky-
riuje.
Rokiškio lopšelio – darželio „Pumpurėlis“ „Smalsučių“ gr.  kūrybinių darbų paroda 
„Vasaros pievoje“ (auklėtojos I. Stankevičienė, R. Skuturnaitė), Viešosios bibliote-
kos Vaikų ir jaunimo skyriuje.
RENGINIAI
Liepos 2 d. 10-12 val. – edukacinis užsiėmimas „Plepančios knygutės“.

AUGALAI

• Miežius, kviečius, avižas, žirnius, 
kukurūzus, įvairius miltus. Atvežu. 
Tel. 8 682 36 692. Rokiškis

• 3 durų spintą. Stumdomos durys. 
Tel. 8 685 42 153.  
Rokiškis
• 140 cm pločio lovą, gobelenas, 
natūralus medis. Kaina 189 Eur. 
Tel. 8 685 42 153.  
Rokiškis
• Kampą. Išskleidžiamas, pusių 
sukeisti negalima, tvarkingas, 

nesunkus. Kaina 235 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Sekciją. 3 atskiros dalys, 
tvarkinga, galima tartis dėl 
atvežimo. Kaina 168 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Išskleidžiamą tachtą. Pasidaro 
dvigulė lova, išplauta. Kaina 93 
Eur. Tel. 8 685 42 153.  
Rokiškis
• Rašomą stalą be stalčių. 
Raudonmedžio spalvos. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju statybinį laužą (plytos, 
betonas). Atvešiu.  
Tel. 8 687 98 710. Rokiškis
• Dovanojama sekcija. Rokiškis. 
Pirmas aukštas. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• Dovanoju 1,93 ha pievos 
nusišienauti Kamajų sen., Krylių k. 
Tel. 8 628 40 455. Rokiškis
• Dovanoju nusišienauti 2 
ha ganyklos. Kamajų sen. 
Tel.862840455. Tel. 8 666 76 777. 
Rokiškis
• Dovanoju 4 mėn. šuniuką. Bus 
mažiukas. Tel. 8 648 31 363. 
Rokiškis
• Dovanoju geros kokybės lovą 
su kraštais. Išsivežti patiems. 
Skambinti po pietų. 185/80.  
Tel. 8 622 36 618. Rokiškis
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ANEKDOTAI

pavadinimas, o įspėjimas.
***
Vyras – tai toks padaras, 

kuris tamstą matė nuogą, be 
makiažo, nubėgusiu tušu, 
bliaunančią. Ir nieko, jis vis dar 
su tamsta gyvena.

***
Per šeimos psichologo 

konsultaciją mano vyro paprašė 
apibūdinti idealią žmoną. 
Supratau, kad vienintelis 
bendras bruožas su ja – tai lytis.

***
Vaikai – nuostabus dalykas. 

Kol neužmini lego kaladėlės.
***
Šukuosena, suformuota 

džiovintuvu, laikosi dvi 
valandas. O šukuosena „nuėjau 
miegoti šlapia galva“ – visą 
dieną.

***
Atėjo į mokyklą Petriukas 

visai baltas. Mokytoja jo 
klausia:

– Kodėl tu toks baltas, gal 
sergi?

– Ne, tiesiog mama mane 
šiandien nuprausė.

***
„Šiandien aplankiau savo 96 

metų senelę. Labai džiaugiuosi, 

jog ji sulaukė 40 Kalėdinių 
atviručių. Tiesa, 22 atvirutes 
atsiuntė jos draugė, kuri serga 
Alzheimeriu.“

***
Išplaukė senis žvejoti į jūrą. 

Ilgai jis ten plaukiojo. Užmetė 
vieną kartą - nieko, užmetė 
antrą - vėl nieko. Užmetė tinklą 
trečią kartą ir... Vėl nieko... 
Staiga išneria ryklys:

– Nu, seni, kaip kimba?
– Ai, nekimba, nekimba... - 

atsako nusiminęs senis.
– Žinai, seni, nėr čia žuvies, 

eik tu geriau maudytis.
***
Skamba buto durų 

skambutis. Duris atidaro Petro 
žmona. Nepažįstama moteriškė 
lemena:

– Renku aukas girtuoklių 
prieglaudai...

– Luktelėkite, - atsako 
buto šeimininkė, - tuoj vieną 
atitempsiu!

Ir atitempia girtą Petrą.
***
– Visada, kai pamatau kvailą 

veidą, mane suima juokas...
– O tai kaip tu skutiesi?
***
– Maryte, jūsų taip malonu 

klausytis. Kai tylite.
***
– Aš kažko nesupratau: 

kas tau vietoj manęs nuotaiką 
sugadino?

***
– Ar jūs tikite meile iš pirmo 

žvilgsnio, ar man praeiti dar 
kartą?

***
Kai moteris kalba apie tvirtą 

vyrišką petį, paprastai omenyje 
ji turi sprandą.

***
Suvalkietė diktuoja draugei 

obuolių pyrago receptą:
– Imk keturis kiaušinius.
– Vadinasi, taip ir rašau, du 

kiaušiniai...
– Rašyk, kaip diktuoju, 

kvaiša. Receptų knygoj buvo 
aštuoni.

***
– Brangioji, ar tu nenorėtum 

mums ką nors sudainuoti?
– Bet juk svečiai jau ruošiasi 

Tikras draugas visada 
pakels, kai nukrisi... kai nustos 
žvengti.

***
Sako geri žmonės gatvėje 

nesimėto. Su maniškiais gerais 
žmonėmis visko pasitaiko.

***
Niekas taip nejuokina, kaip 

frazė: „Tyliai, nė nebandyk 
juoktis“.

***
Jei manote, kad esate 

niekam nereikalingas, tik 
pabandykit dieną nusnūsti.

***
Mano draugai dažnai 

painioja mane su Dievu. Jie 
sako: „O Dieve, vėl tu“.

***
Jei šiuolaikinį jaunimą 

vytųsi maniakas, jie bėgdami 
fotografuotų ir keltų 
nuotraukas į instagramą.

***
Tikri draugai yra tie, kurių 

laukdamas netvarkai buto.
***
Jei žadintuvo melodija 

nustatysi mėgiamą dainą, 
vadinasi, tu nebeturi mėgiamos 
dainos.

***

– Ar lengvai užmiegate?
– Taip, va suskaičiuoju iki 

trijų...
– Tik iki trijų?
– Na, kartais ir iki pusės 

ketvirtos.
***
Apėmė nemalonus jausmas, 

kad jūs teisus.
***
Anksčiau studentai 

mokydavosi ir dirbdavo, 
dabar – dirba ir šiek tiek bando 
mokytis.

***
Galimybės leido turėti tik 

norus.
***
Radau straipsnį, kaip kovoti 

su tinguliu. Dar neperskaičiau.
***
Maniau, kad negražūs 

žmonės neegzistuoja. Kol 
nepasimatavau baseino 
kepuraitės.

***
Karta, kuri įkraudavo 

vandenį per televizorių, smerkia 
kartą, kuri gaudo telefonu 
pokemonus.

***
Saldainio „Karvutė“ 

pavadinimas pasirodo visai ne 

išeiti...
– Kažko jie neskuba.
***
Suvalkietis svečiui rodo 

savo naują namą:
– O čia valgomasis. Jame 

telpa dvylika, apsaugok 
Viešpatie, svečių.

***
Suvalkiečio antkapis: „Čia 

ilsisi stomatologas Petraitis. O 
jo sūnus tęsia darbus kabinete 
adresu: Gegužiukų 15“.

***
Suvalkietė bara vyrą:
– Kam tu taip išlaidauji? 

Kam tu naujas šukas nupirkai?
– Senosioms dantis išlūžo.
– Pamanyk tik, dantis išlūžo. 

Tai ne priežastis pirkti šukas.
– Tai buvo vienintelis likęs 

dantis.
***
Suvalkietis sako:
– Ledo ritulys pats 

geriausias sportas.
– Tu ką, ledo ritulininkas?
– Apsaugok, Dieve. 

Odontologas aš.
***
– Petrai, uždaryk langą. 

Lauke šalta.
– Galima pamanyti, kad jei 

uždarysiu, lauke taps šilčiau.
***
– Petrai, ko toks liūdnas?
– Maniškė su vaikais 

išvažiuoja dviems savaitėms į 
kaimą.

– Ar taip jų pasiilgsi?
– Juokauji? Bet jei 

apsidžiaugsiu, ji gali apsigalvoti.
***
– Petrai, o kam reikalingas 

medaus mėnuo?
– Kad suprastum, kur 

įklimpai.
***
– Atleiskite, aš niekuo jums 

nenoriu padėti.
***
– Indų plovimas žeidžia 

mano vyriškumą!
– O tuo juos rankomis 

plauk!
***
– Kokie puikūs jūsų dantys! 
– Kaip mamos.
– Įdomu, jums gerai tiko.

***
–Tėti, aš negaliu tikėti už 

Jono, jis ateistas.
– Nesijaudink, tu su mama 

greit įrodysit, kad pragaras 
egzistuoja.

***
Kalbasi viengungis su 

vedusiu. Viengungis:
– Meilė, tai ramus 

užutekis, kuriame susiduria du 
širdžių laivai.

Vedęs:
– Na, ir pasisekė man 

tame užutekyje užsirauti ant 
lėktuvnešio.

***
Su suvalkiečiai apžiūrinėja 

Laisvės statulą. Vienas sako:
– Nu grynai mūsų tetulė 

Zosė: išėjo pasitikt svečių 
su kvitais už komunalines 
paslaugas, balana, vienais 
naktiniais ir su bigudukais 
plaukuose.

***
– Ar jūs esate matęs melo 

detektorių?
– Aš jį vedžiau.
***
– Ką tu darytum, jei tau 

būčiau neištikimas?
– Parašyčiau ant antkapio: 

jis turėjo šviesią ateitį, bet 
pasirinko šviesią atmintį.

***
– Kaip manai, ar Rojuje 

vyrai gyvena skyrium nuo 
žmonų?

– Aišku, kad skyrium. 
Antraip koks gi čia Rojus?

***
– Kur galima nebrangiai 

pailsėti?
– Ant sofos.
***
– Eikit visi po velnių! 
– O kaip gi aš?
– O tu einantiems kelią 

rodysi.
***
Kaip iškepti suvalkietišką 

kiaušinienę? Pasiskolinti 
svogūnų, lašinių ir kiaušinių.

***
Aš, aišku, rasiu išeitį iš bet 

kokios situacijos. Bet man 
įdomu, kaip aš įsigudrinau čia 
patekti.

Ieškokite 
prekybos centruose!

• Dovanoju 3 litrų stiklainius.  
Tel. 8 674 12 217. Rokiškis
• Dovanoju statybinį laužą.  
Tel. 8 603 45 547. Rokiškis
• Dovanojų gyvūnėlio krepšį.  
Tel. 8 697 59 320.  
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Naudotą šiferį. Matmenys: 
176x114, storis 5 mm.  4 Eur/vnt. 
Viso yra 7 lapai. Tel. 8 686 97 344. 
Rokiškis


