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Ugniagesių operatyvumo dėka išvengta didelio gaisro
Liepos 10-ąją, maždaug 

vidurnaktį, užsiliepsnojo 
Pandėlio gatvėje esantys 
garažai. Ugniagesių opera-
tyvumo dėka išvengta viso 
masyvo gaisro: mediniai ga-
ražai sustatyti šalia vienas 
kito, ir būtų degę it degtukų 
dėžutės. Tai jau ne pirmas 
gaisras šiame masyve: prieš 
maždaug dešimtmetį jame 
siautėjo padegėjas. O ra-
jono valdžiai jau būtų pats 
laikas pagalvoti, ar nerei-
kėtų pagaliau imti tvarkyti 
šį niekam nebereikalingą 
ir potencialiai pavojingą 
objektą. 

Gaisro metu sudegė du 
garažai, ugnis pasikėsino ir į 
trečiąjį. Ugniagesiai padarė 
viską, kad ugnis nepersimestų 
į likusius garažus. Kaip sakė 
kalbinti ugniagesiai, jei jie 
būtų atvykę keliomis minutė-
mis vėliau, gaisro padariniai 
būtų kur kas didesni. 

Dėl ko kilo gaisras, neaiš-
ku. Gaisrą aptarinėję praeiviai 
iškėlė ir padegimo versiją. Ji 
turi pagrindo: prieš gerą de-
šimtmetį šiame masyve pa-
degėjas sukėlė kelis gaisrus. 
Ugniagesiai akcentuoja: į 
klausimą, dėl ko kilo gaisras, 
atsakys tyrimas.

Sudegusiuose garažuose 
atjungta elektra. Juose nebu-
vo ir automobilių. Panašu, 
kad mediniai statiniai vienas 
buvo tapęs sandėliukų nerei-
kalingoms senienoms, o kitas 
– vietele pasivaišinti alkoholi-
niais gėrimais, o tuo pačiu – ir 
šiukšlių konteineriu. Mat jame 

Garažai liepsnojo atvira liepsna.                                                                                                               A. Simonaičio nuotr.

Ugniagesių operatyvių veiksmų dėka gaisras garažų masyve neišplito.                              L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

buvo matyti daug alkoholinių 
gėrimų plastikinių butelių. 

Primename, kad šis garažų 
masyvas, kuriame kilo gais-
ras, yra seniausias Rokiškyje. 
Jis statytas maždaug prieš 40-
50 metų. Kiek vėliau pastatyti 

jau mūriniai garažų masyvai 
Šatrijos gatvėje, J. Gruodžio 
gatvėje. Patys naujausi masy-
vai, statyti maždaug tuo pat 
metu, yra Pagojės bei Panevė-
žio g. 

Šis masyvas, kuriame kilo 

gaisras, ne tik seniausias. Jo 
garažų dauguma – mediniai, 
tik dalis – skardiniai. Masyve 
garažai sustatyti vienas prie 
kito, todėl gaisro atveju ugnis 
plistų labai greitai. Daugelis 
garažų yra nenaudojami – jie 

susmegę, kiaurais stogais, 
prastos būklės, daugelio durys 
nevarstytos po kelerius metus. 
Akivaizdu, kad savininkams 
jie neitin reikalingi: arba ap-
leisti, arba naudojami ne pa-
gal paskirtį – tapę šlamšto 
sandėliukais. Savo tiesioginę 
paskirtį – būti automobilio 
„nameliu“ – jie prarado se-
niai. Mat anksčiau, sovietme-
čiu, čia mašinas laikė miesto 
centro ir mikrorajono daugi-
abučių gyventojai. Dabar ab-
soliuti dauguma jų mašinas 
laiko stovėjimo aikštelėse prie 
namų. Sunku beįsivaizduoti, 

kad kas iš mikrorajono pėdin-
tų porą kilometrų... pasiimti 
automobilio. Juolab, kad ato-
kiame, nesaugomame masyve 
mašinai būtų nesaugu. Tad 
rajono valdžiai jau vertėtų 
galvoti, ar nereiktų šio masy-
vo naikinti? Rokiškio miesto 
seniūnas Arūnas Krasauskas, 
balandžio mėn. klaustas, ką 
ketinama daryti su šiuo masy-
vu, sakė, kad yra tam tikrų jo 
pertvarkos planų.

Augustinas
SIMONAITIS

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Kaip elgtis su migrantais: rajono meras kviečia diskusijai
Padėtis be išeities: kur 

dėti nelegalius migrantus, 
kasdien dešimtimis kertan-
čius Baltarusijos – Lietuvos 
sieną. Vien tik šiuo metu jų 
skaičius jau viršija pusantro 
tūkstančio. Ir tai ne riba. 
Akivaizdu, kad anksčiau ar 
vėliau juos priimti teks ir ša-
lies rajonams. Tačiau vietoj 
aiškios valdžios politikos – 
tik reagavimas: kol kas rū-
pinamasi į Lietuvos terito-
riją patekusiais žmonėmis, 
tačiau nedaroma beveik 
nieko, kad čia nebepatektų 
naujos grupės. Rajono me-
ras Ramūnas Godeliauskas 
kviečia rajono gyventojus 
diskutuoti, rašyti argumen-
tus, ar rajonas yra pajėgus 
priimti migrantus?

Mero pasisakymas liepos 
8 d. facebooke yra toks: „Ar 
įmanomas variantas nelegalai 
iš Baltarusijos Rokiškio rajo-
ne?

Šiandien dalyvavau visų 
Lietuvos savivaldybių merų 
(Lietuvos savivaldybių asoci-
acijos) susitikime su Vidaus 
reikalų ministerijos vicemi-

nistru Vitalij Dmitrijev  ir 
kanclere Jovita Petkuviene dėl 
galimybių nelegalus apgyven-
dinti savivaldybių teritorijose.

Pateikiu visą šios dienos 
informaciją ir kviečiu disku-
sijai. Jūsų nuomonės ir argu-
mentai man labai svarbu, kad 
galėčiau tai išsakyti Vidaus 
reikalų ministerijai‼️

Aišku viena, kad vietoje 
tikėtosi šiokio tokio poilsio ar 
pauzės nuo pandemijos, ga-
vome dar vieną, naują iššūkį 
- nelegalus iš Baltarusijos.

Suprantame, kad tai jau 
visos Lietuvos problema, ta-
čiau iš karto aiškiai pasakysiu 
tiems, kurie patingės skaityti 
visą tekstą - NESIŪLĖME IR 
KOL KAS NESIŪLYSIU jo-
kių savivaldybės patalpų nele-
galams apgyvendinti Rokiškio 
rajone‼️

Štai keletas pagrindinių ak-
centų kodėl dauguma merų ir 
aš kol kas nematome tokios 
galimybės:

Centrinė valdžia nesii-
ma pakankamai priemonių ir 
veiksmų, kad nelegalų srautas 
būtų sustabdytas, jis kol kas 
plūsta nevaldomai, o rūpini-

mąsi nelegalais bandoma žūt 
būt "numesti" savivaldybėms.

 Iki šiol nesušaukta Valsty-
bės gynimo taryba, kuri svars-
to ir koordinuoja svarbiausius 
valstybės gynybos reikalus, 
įskaitant valstybės institucijų 
veiklą svarbiausiais valstybės 
saugumo užtikrinimo ir gyni-
mo klausimais.

Visiškai neaiškus ir kol kas 
dar nepradėtas spręsti klausi-
mas dėl patirtų išlaidų kom-
pensavimo.  Savivaldybės jau 
turėjo karčią patirtį pandemi-
jos dėl Covid-19 pradžioje. 
Sveikatos apsaugos ministe-
rija lygiai taip pat ragino sa-
vivaldybes pirkti visas reika-
lingas priemones ir paslaugas, 
žadėdama kompensuoti visas 
išlaidas. Tačiau vėliau Finan-
sų ministerija kompensavimą 
smarkiai apkarpė įsivesdama 
naujas taisykles ir argumen-
tuodama, jog kažko pirkti 
nebuvo būtina ar nupirktos 
paslaugos per brangios.

Nelegalus jau priėmusios 
pasienio savivaldybės jau 
dabar nesulaukia reikiamos 
pagalbos, trūksta elementa-
riausių higienos priemonių, 

tualetų, dušų, rūbų ir t.t.
Neaišku kuriam laikui būtų 

apgyvendinti nelegalai.  Nors 
oficialiai bandoma sakyti, jog 
tik karantino laikotarpiui, t.y. 
10 dienų, tačiau visi puikiai 
suprantame, kad tai nerealu ir 
tikrieji terminai nėra žinomi. 
Nes nematome jokio aiškaus 
plano kas bus po 10 dienų ar 
mėnesio. Jei 10 dienų, karan-
tino laikotarpį, su pareigūnų 
pagalba dar galima bandyti 
užtikrinti jų apsaugą pastate, 
tai po karantino jiems turėtų 
būti sudarytos sąlygos nors ir 
ribotai, tačiau išeiti į miestą 
ar gyvenvietę. Jei per 2020 
metus į Lietuvą pateko 74 ne-
legalai, šiai dienai jų jau yra 
apie 1500! Faktas, kad po 10 
dienų jų ne tik, kad nesuma-
žės, bet tik daugės.

Neaišku kas užtikrins tiek 
nelegalų,  tik mūsų visuome-
nės apsaugą toje teritorijoje.

Didelį nerimą kelia tai, jog 
dalis nelegalų yra ir Baltaru-
sijos piliečiai. Iki šiol niekas 
negali atsakyti kiek tarp jų gali 
būti Baltarusijos rėžimo spec. 
pajėgų karių, apsimetusių nu-
kentėjusiais nuo rėžimo. Nie-

kas nėra pasiruošęs apsaugoti 
nuo tokių apsimetėlių, kurie 
bet kuriuo metu gali organi-
zuoti riaušes, neramumus ar 
kitaip kenkti mūsų Valstybei ar 
mūsų gyventojams tiesiogiai.

Neišspręstas ir kol kas net 
nespręstas medicininės pa-
galbos klausimas nelegalams. 
Kadangi Ligonių kasos negali 
apmokėti tokių asmenų gydy-
mo, visos išlaidos tiesiog vėl 
paliekamos savivaldybėms ir 
jų sveikatos priežiūros įstai-
goms.

Centrinė valdžia turi VĮ 
Turto bankas, kuri valdo ir 
administruoja labai daug pas-
tatų visoje Lietuvos teritorijo-
je. Tačiau renkamasi papras-
tesnį kelią - tiesiog "atiduoti" 
problemą savivaldybėms.

Nesuprantamas VRM argu-
mentas, jog jie ilgai užtrunka 
vykdydami viešuosius pir-
kimus, todėl pagalbos reikia 
iš savivaldybių. Bet savival-
dybės vadovaujasi tuo pačiu 
Viešųjų pirkimų įstatymu! Ir 
neturi jokių galimybių pirkti 
greičiau ar kitais būdais.

Kaip matote kol kas turi-
me daugiau klausimų nei kas 

nors gali pateikti atsakymų. 
Nežinomybė kelia daugiausia 
nerimo.

Visi suprantame, kad tai yra 
didžiulis iššūkis mūsų Valsty-
bei, kuriam nebuvo pasiruošta 
iš anksto.

 Sutarėme, jog tokius susi-
tikimus būtina daryti dažniau, 
kuriuose galėtų sudalyvauti ir 
Vidaus reikalų ministrė A. Bilo-
taitė. Kuri ir yra paskirta ir eks-
tremalios situacijos vadove“.

Visuomenės nuomonių 
kol kas nėra daug. Iš esmės 
diskutuotojai vieningi: mūsų 
rajonas nepajėgus priimti mi-
grantų, nes tam nepasiruošęs. 
Iš mero pasisakymo aišku, 
kad ir centrinė valdžia nelabai 
įsivaizduoja, kaip organizuo-
ti mirgantų apgyvendinimą, 
nekalbama apie konkrečius 
resursus: pradedant polici-
ja, migrantų apgyvendinimu, 
sveikatos apsauga, vertėjais 
ir pan. Ištekliais. Keli komen-
tatoriai kaltę verčia Lietuvos 
politikai Baltarusijos atžvil-
giu, kai kas siūlo derėtis su 
kaimynine šalimi.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Darbą paliekanti Civilinės metrikacijos 
ir archyvų skyriaus vedėja Violeta Damoševičienė:
„Į darbą eidavau kaip į šventę“

Liepos 8-ąją rajono sa-
vivaldybės Civilinės metri-
kacijos ir archyvų skyriaus 
vedėja Violeta Damoševičie-
nė praleido paskutinę dieną 
darbe – ji išeina į pensiją. 
Šia ypatinga proga ją pa-
kvietėme interviu.

– Violeta, šiandien jums 
ypatinga diena. Po daugy-
bės metų darbo, tūkstančių 
sutuoktų porų jūs išeinate į 
pensiją. Koks buvo jūsų ke-
lias šios dienos link? Kaip 
jaučiatės?

– Baigusi Vilniaus univer-
sitete teisę sugrįžau į Rokiškį 
ir pradėjau dirbti savivaldybė-
je – Žemės ūkio skyriuje ju-
riste. Nuo 1987 m. – Civilinės 
metrikacijos skyriuje vedėja. 
Teturėjau vienintelę darbovie-
tę. Tačiau gyvenimas nestovi 
vietoje. Metai bėga, norim 
mes to ar nenorim. Ateina lai-
kas užleist vietą jaunesniems. 
Jaučiuosi tikrai puikiai, nes į 
darbą eidavau kaip į šventę.

– Ką nuveikėte per visus 
šiuos darbo metus?

– Per 34 darbo civilinėje 
metrikacijoje metus sutuokiau 
virš 7000 porų, deja, įregis-
travome 3450 ištuokų. Per 

visą darbo laiką skyriuje įre-
gistravome daugiau kaip 22 
tūkstančius mirčių, beveik 13 
tūkstančių gimimų.

– Koks ryškiausias atsi-
minimas iš darbo metrikaci-
jos skyriuje?

– Prisiminimų daug ir kuo 
geriausių. Išliko pirmasis san-
tuokų šeštadienis, kai sutuo-
kėm 32 poras. Išliko Teisingu-
mo ministro žodžiai, pasakyti, 
kai mane skyrė į šį darbą – 
„Kiekviena santuoka turi būti 
šventė, nesvarbu kas tuokiasi 
ir kelintą kartą. Ir visada da-

ryt, kad būtų geriau žmogui”. 
Visą gyvenimą stengiausi taip 
ir daryt.

– Ko labiausiai pasiilgsite 
paliekamam darbe?

– Labiausiai pasiilgsiu ben-
dravimo su žmonėmis. Į mūsų 
skyrių kreipėsi žmonės pa-
čiais įvairiausiais klausimais. 
Ir džiugiais, ir liūdnais.

– Galbūt norite ką nors 
palinkėti, kam nors padėko-
ti?

– Norėčiau padėkot visiems 
su kuriais teko dirbt, bendraut. 
Daugiausia pūdų druskos teko 

suvalgyti su Virginija Mila-
kniene, su kuria pradirbom 
kartu beveik 30 metų, bet 
buvome kaip vienas kumštis. 
Nenutrūko ryšys ir su pirmą-
ja darbuotoja Vida, su Loreta, 
Audrone. Turėjom nuostabias 
muzikantes. Norėčiau padė-
koti savo vyrui už palaikymą, 
už daug šeštadienių paskirtų 
darbui. Naujai ateinančioms 
darbuotojoms noriu palinkėti 
- mylėkite žmones ir dirbkite 
palaikydamos viena kitą.

Augustinas 
SIMONAITIS

Liepos 13 d. - motoakrobato Aro Gibiežos 
pasirodymas Rokiškyje

Jau liepos 13 dieną, 18 val. 
Rokiškyje, Taikos g. 5 (turge-
lio stovėjimo aikštelėje) savo 
įspūdingą, jau antrąjį „Namų 
turo“ pasirodymą Jums do-
vanos garsiausias Lietuvos 
motoakrobatas, Europos čem-
pionas Aras Gibieža. Prie Aro 
prisijungs ir kiti motosporto 
atstovai - Šarūnas Kezys, Ne-
rijus Malinauskas ir Virginijus 
Dikšas.

Renginys nemokamas.
„Rokiškio Sirenos“

inform.

Policija prašo 
pagalbos: pavogtas 
dviratis

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato 
Rokiškio rajono policijos komisariate atliekamas ikiteis-
minis tyrimas dėl dviračio vagystės.

2021 m. liepos 3-iosios vakarą, apie 22 val., iš namo, 
esančio Rokiškyje, Vilties g. 16, rakinamos laiptinės buvo 
pagrobtas raudonos ir juodos spalvos dviratis „SCOTT As-
pect“.

Turinčius bet kokios informacijos apie šį įvykį, žinant 
dviračio buvimo vietą ar jį pagrobusį asmenį, prašome infor-
muoti Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato 
Rokiškio rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vy-
riausiąjį tyrėją Aidą Kiukį, tel. 8~676 39 346, el. paštu aidas.
kiukys@policija.lt.

Rajono policijos komisariato inform.TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Renault Modus. 2006 m., 1,5 
l, dyzelinas, TA, draudimas. 
Važiuoja gerai. Geros padangos, 
akumuliatorius. Naujos priekinės 
spyruoklės. Pašalinis garsas 
variklio viršuje, tikriausiai 
kompensatoriai ar purkštukai. 
Kėbulas turi paviršinių defektų. 
Kaina 370 Eur. Tel. 8 695 80 146. 
Anykščiai
• Automobilius Mazda 323F 2001 
m., benzinas. Peugeot 306 1998 
m., 1,9 l, dyzelis. Audi 80 1992 m., 
benzinas-dujos. Renault Espace 
1995 m. benzinas, 2,2 l. VW Venta 
1995 m., 1,9 l, dyzelis.  
Tel. 8 655 69 028. Rokiškis
• Audi A4 B5 sedanas. 1,6 l, 74 
kW, benzinas/dujos. TA iki 2023-
03. Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis
• VW Polo 1,2 l, 2003 m. 
Techniškai tvarkingas ir gražus 
automobilis. Rida 65 000 km. 
Kaina 800 Eur. Tel. 8 674 38 573. 

Rokiškis
• Automobilį. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 695 28 930. Rokiškis
• Qinki Scooter Tribal mopedą. 
Be dokumentų. Galimai švediški 
numeriai. Padangos naujos, 
nesudėvėtos. Reiktu išvalyti 
ir sureguliuoti karbiuratorių. 
Užsiveda ir kojele, ir starteriu.  
Šaltas sunkiai užsiveda. Yra senas 
karbiuratorius. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 699 81 051. Rokiškis
• Audi 80. 1990 m., 1,8 l, 66 kW, 
TA 2022-05. Prižiūrėta, yra smulkių 
kėbulo rūdijimo ir važiuoklės 
defektų. Variklis dirba puikiai. 2020 
m., rudenį buvo pakeistos vožtuvų 
gumelės ir tepalai su filtrais. 2018 
m. rudenį pakeisti visi diržai. Kaina 
400 Eur.  
Tel. 8 608 96 623. Rokiškis
• Tvarkingą Volvo S40. 2004 m., 
1,8 l, 90 kW, benzinas, TA iki 
2022.02. Ratlankiai R15, el. langai, 
yra kablys. Užsiveda ir dirba gerai. 
Yra smulkių kėbulo defektų. SDK 
yra. Rida tikra 199306 km. Kaina 
derinama. Išsamesnė informacija 

telefonu, į SMS neatsakau. Kaina 
850 Eur. Tel. 8 605 03 189. 
Rokiškis
• Tvarkingą, prižiūrėtą Lexus 
RX450h. 2009 m. Elektra/benzinas. 
Atskirai parduodami lengvojo 
lydinio ratlankiai su žieminėmis 
padangomis Continental 4vnt. - 
1000 Eur (plotis 235 mm, skersmuo 
R19, aukštis 55 %). Kaina 12500 
Eur. Tel. 8 654 62 037.  
Raseiniai
• Opel Zafira. 2,0 l, 74 kW. 
Neužsiveda, važiuojant įjungus 
laisvą pavarą: užgeso ir 
nebeužsiveda. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 621 68 168. Rokiškis
• Motociklą Yamaha 1200 CC.  
Tel. 8 686 24 612. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Opel Astra dalimis. 2000 m., 
2 l, dyzelis, 60 kW, universalas. 
Kablys, geras kuro siurblys.  
Tel. 8 612 48 499. Kupiškis
• R16, 5/112 ratlankius su 
padangomis Volkswagen. Kaina 

100 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• T40 priekinį tiltą.  
Tel. 8 651 51 222. Rokiškis
• VW Polo. 2001 m., 1,9 l, 50 kW. 
Tinkama dalimis. Tel. 8 608 04 
003. Rokiškis
• Juodus ratlankius R16 7.0J ET38 
112x5 su 2019 m., Hankook 205/55 
vasarinėmis padangomis (0,5-0,6 
mm). Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 641 84 387. Rokiškis
• Padangas su ratlankiais. Kaina 
200 Eur. Tel. 8 614 56 408. 
Rokiškis
• Ratlankius su žiedais 2PTS4, 
padangos dvi geresnės, dvi 
prastesnės. Komplektas 280 Eur. 
Tel. 8 617 04 976. Rokiškis
• Dalimis 1998 m., Audi A4 1,9 l,  
81 kW. Turbina, starteris, galiniai 
žibintai, dėžė, siurblys ir kitos 
dalys. Tel. 8 614 87 836.  
Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• Dalimis 2002 m., Opel Zafira, 

Astra 2 l, 74 kW.  Sankaba, dėžė, 
starteris, žibintai, vairo kolonėle 
ir kitos dalys. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Automobilinį kompresorių. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 602 16 269.  
Rokiškis
• BMW automobilio R19 Ronal 
lietus ratlankius su 255/50 M+S 
Nokian padangomis. Tarpai 
120/72,1. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Lietus ratus. Tinka Audi, VW. 
R16, 5×112. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 650 33 384. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Traktorių T-40. Suomių gamybos 
grėblį-vartytuvą 2 ratų, 4 m pločio. 
Arklinį grėblį. Diskinę šienapjovę 
Rasa. Tel. 8 655 69 028.  
Rokiškis
• Savadarbį traktorių su 
dokumentais. Nauja TA. Traliukas, 

padargai. Kaina 1900 Eur.  
Tel. 8 675 13 781.  
Kupiškis
• Elektros variklį 7,5 kW, ZID 
variklį, didžiąsias akėčias, lenkišką 
dalgį, dujų  balionus, plūgą dviejų 
korpusų, grėbtuvą.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Presą (spudulų). Kaina 260 Eur. 
Tel. 8 656 24 754.  
Rokiškis
• T25A 1995 m.,  2200 mot. val. 
su padargais ir priekabą. Priekaba 
dokumentais ir TA. Yra freza 160 
cm, plūgas, vagotuvas šienapjovė. 
Iš galo kabinamas kaušas. Kupiškis. 
Kaina 5300 Eur. Tel. 8 675 88 304. 
• Fiskars firminį 2 korpusų 
plūgą su atpjovėjais. Kaina 380 
Eur. 1 korpuso Fiskars plūgą be 
ratuko. Kaina 180 Eur. Plūgai iš 
Švedijos. Suktos verstuvės, lengvai 
traukiami. Arba keičiu i bulvių 
kasamąją. Kupiškis.  
Tel. 8 675 88 304. 



Nepriklausomas rajono laikraštis

4 psl. 2021-07-13

Rajono meras su paplūdimio tinklinio arbitrais aptarė šios sporto šakos perspektyvas
Jei kas prieš gerus 15 

metų, kai Velykalnio parke 
kilo pirmieji paplūdimio 
tinklinio aikštynai, būtų 
pasakęs, kad Rokiškyje 
vyks EEVZA tarptauti-
nis turnyras, vargu ar kas 
būtų patikėjęs. Šiandien 
Rokiškis gali priimti aukš-
čiausios klasės tarptauti-
nes paplūdimio tinklinio 
varžybas: tą rajono merui 
Ramūnui Godeliauskui pa-
tvirtino svečiai – Azerbai-
džano, Lenkijos, Latvijos 
paplūdimio tinklinio speci-
alistai. 

Vakar Velniakalnyje, Vely-
kalnio bendruomenės parke, 
prasidėjo tarptautinis eEVZA 
paplūdimio tinklinio turny-
ras. Tai labai rimtos, svarbios 
ir prestižinės varžybos. Jos 
Rokiškyje rengiamos jau ne 
pirmą kartą. Ir pernai jos tu-
rėjo vykti mūsų mieste, tačiau 

dėl karantino negalėjo būti 
surengtos. Su kokia nostalgi-
ja kalbėjo apie tai Velykalnio 
bendruomenės vadovas, pa-
plūdimio tinklinio entuziastas 
Stasys Mekšėnas. 

Tiesa, karantino meto Ve-
lykalnio bendruomenė veltui 
neledo: ji tobulino ir taip jau 
išpuoselėtą parką, tinklinio 
aikštynus. S. Mekšėnas nesle-

pia: jo tikslas būtų, kad arti-
moje ateityje Rokiškyje būtų 
surengtas bent vienos pasauli-
nio reitingo žvaigždutės tarp-
tautinis paplūdimio tinklinio 
turnyras.

Tačiau ar rokiškėnų viltys 
ir pretenzijos pamatuotos? 
Tam reikia žvilgsnio iš šalies. 
Apie tai, kokios būklės mūsų 
Velykalnio aikštynai, kokios 

jų perspektyvos, rajono va-
dovas galėjo išgirsti autori-
tetingų Azerbaidžano, Latvi-
jos, Lenkijos specialistų bei 
Lietuvos tinklinio federacijos 
atstovo, Sporto universiteto 
docento Aurelijaus Zuozos 
nuomonę. 

Pašnekovai teigė, kad dar 
gerokai iki turnyro pradžios, 
pradėta jam rengtis nuoto-

liniu būdu. Dalintasi patari-
mais, patirtimi, kad tinklinio 
turnyras būtų dar geresnis ir 
įdomesnis. Svečiams patiko 
viskas: ir aikšynų kokybė, ir 
mūsiškių, rokiškėnų pagal-
bininkų darbas. Ypač aukštai 
buvo įvertintos aikštynų me-
nedžerių pastangos. 

Svečiai teigė esantys paten-
kinti viskuo: ir oru, ir aplinka, 

ir prasidėjusiomis sportinė-
mis kovomis. Ir pabrėžė, kad 
Velykalnio bendruomenės ir 
jos vadovo S. Mekšėno norai 
rengti čia tarptautines varžy-
bas yra pagrįsti konkrečiais 
darbais ir pasiekimais. 

Meras R. Godeliauskas 
pabrėžė S. Mekšėno asmeni-
nį indėlį bei visos Velykalnio 
bendruomenės pastangas puo-
selėti šiuos aikštynus, ugdyti 
paplūdimio tinklinio tradici-
jas rajone, ir akcentavo, kad 
paplūdimio tinklinis, tarptau-
tinės varžybos čia visada lau-
kiamos. 

S. Mekšėnas pabrėžė, kad 
tai ne tik mandagumo frazės: 
EEVZA papiūdimio tinklinio 
turnyras yra vienas iš dviejų 
prioritetinių šių metų spor-
to renginių rajone. Antrasis, 
žinoma, yra Samsonas Rally 
Rokiškis.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

EEVZA vyrų paplūdimio tinklinio čempionato etapas Rokiškyje 
dovanojo gerų emocijų ir atskleidė rokiškėnų stiprybes

Etapo nugalėtojai – Rusijos duetas Grigorijus Gončiarovas ir Aleksiejus Archipovas, antrosios vietos laimėtojai 
lenkai Mateuszas Florczykas ir Mariuszas Prudelis bei trečiosios vietos laimėtojai lietuviai Audrius Knašas ir 
Patrikas Stankevičius.                                                                                                                         „Rokiškio Sirenos“ nuotr.

Dvidešimt stipriausių Lie-
tuvos, Latvijos, Lenkijos, 
Rusijos, Italijos kovojo dėl 
apdovanojimų Rytų Europos 
tinklinio zoninės asociacijos 
(EEVZA) čempionato etape 
Velykalnio parke. Trijų dienų 
fiesta sportininkams dovajo-
no aršių kovų, o žiūrovams – 
neišdildomų įspūdžių.

Ir gyvai, ir transliacijose
EEVZA vyrų paplūdimio 

tinklinio čempionato etapas, 
kaip ir ankstesnieji 2017 ir 2019 
m., sulaukė nemenko rokiškėnų 
dėmesio. Netrūko stebėjusių 
kovas ir gyvai, o finalinę etapo 
diena – ir „Rokiškio Sirenos“ 
transliacijose.

Stebėjimui sąlygos puikios. 
Šiemet, skirtingai nei 2019 m., 
varžyboms nekliudė oras: jei 
tąkart vieną susitikimą teko 
nutraukti dėl audros, tai šiemet 
visos trys varžybų dienos praė-
jo spiginant kaitrai. Kuri, tiesa, 
trukdė labiau žiūrovams, nei 
sportininkams.

Tarp žiūrovų – ne tik žinomi 
šios sporto šakos entuziastai 
rokiškėnai, bet ir daug naujų 
veidų. Tinklinis nesvetimas 
ir Velykalnio bendruomenės 
žmonėms. Štai pakalbintas Gie-
drius Viduolis džiaugėsi, kad 
Velykalnio parkas gyvas ir sma-
gus, prasitarė, kad ir pats kvietė 
varžybų žiūrėti draugus ir bičiu-
lius. Tik šiek tiek apgailestavo, 
kad finale nebuvo didesnės in-
trigos: nugalėtojams išaiškinti 
teprireikė tik dviejų setų.

Varžybos – 
aukščiausiu lygiu
O kaip varžybas vertina 

EEVZA atstovai? Šių varžybų 
techninė vadovė Valerija Ro-
manovič neslėpė: rokiškėnai 

joms gerai pasirengė jau 2019 
m. Ir per karantino metus įgū-
džių neišbarstė. Tad priekaištų 
organizatoriams nėra jokių. 
Pašnekovė kalbėjo atvirai: 
sportininkams patiko ir varžy-
bų organizavimas, ir sąlygos 
jose, ir žiūrovų dėmesys. Ir be 
abejo, kad Rokiškis jau rimtai 
įsitvirtino paplūdimio tinklinio 
tarptautinių varžybų žemėla-
pyje.

Vienija Velykalnio 
ir miesto bendruomenę
Tokių varžybų organizavi-

mas net ir patyrusiai komandai 
– nemenkas iššūkis. Entuzias-
tingasis Velykalnio bendruome-
nės vadovas Stasys Mekšėnas 
tam subūrė gausią savanorių 
komandą. Čia nekilo klausimų, 
kas padavinės kamuolius be-
sivaržantiems sportininkams, 
kas lygins smėlį po susitikimų 
paplūdimio aikštelėse. Viskas 

gerai, greitai ir operatyviai. 
Tam pasitelktas gausus rajono 
jaunimo būrys. Jiems – tai ne-
įkainojamos žinios ir patirtis, 
mat ne kiekvienas gali pasigirti 
talkinęs tokio lygio varžybose. 
Savanoriai nebuvo pamiršti, jie 
sulaukė dovanų.

Itin aukštai svečiai iš EE-
VZA įvertino aikštelių mene-
džerių Tomo Baltrukėno ir Au-
driaus Dilio darbą. Jiems apie 
puikiai atliktą darbą primins 
dovanoti firminiai paplūdimio 
tinklinio kamuoliai.

Paklaustas apie sėkmės pa-
slaptį, S. Mekšėnas atviras: 
Velykalnis ir paplūdimio tin-
klinis jungia bendruomenę, 
verslą, valdžią, ir, svarbiausia, 
jaunimą. Šių keturių grupių pa-
laikymo ir paramos dėka gali-
ma imtis pačių ambicingiausių 
projektų.

Todėl ir Lietuvos tinklinio 
federacijos vadovas Darius 

Čerka, uždarydamas šias var-
žybas, juokavo, kad pas poną 
Stasį ir šauniąją Velykalnio 
bendruomenę, ko gero, jau po 
poros savaičių bus surengtos 
kokios nors kitos tinklinio var-
žybos. 

Iš tiesų, žvelgiant į tokio 
aukšto lygio turnyrus, rokiš-
kėnai pageidautų ir penktojo 
elemento – savųjų sportininkų 
kovos dėl medalių jose. Ar tai 
įmanoma pasiekti, paaiškės 
ateityje. Bent jau sąlygos Ro-
kiškio jaunimui siekti sportinių 
aukštumų yra sudarytos.

Sportinės kovos 
žavėjo atkaklumu
Jaunieji rajono tinklinio 

entuziastai, akivaizdu, turi iš 
ko imti pavyzdį. Šiose varžy-
bose jau grupių etape netrūko 
atkaklių kovų ir staigmenų 
jose. Atkrintamuosiuose su-
sitikimuose kovą dėl medalių 

pradėjo net keturi Lietuvos 
sportininkų duetai. 

Į finalines varžybas pateko 
Rusijos, Latvijos, Lenkijos ir 
Lietuvos duetai. Pirmajame 
pusfinalyje lenkai Mateuszas 
Florczykas ir Mariuszas Pru-
delis 2:0 įveikė latvių duetą 
Arnį Relinš ir Marcį Jirgen-
sons.

Taip pat 0:2 ir lietuviai 
Audrius Knašas ir Patrikas 
Stankevičius nusileido ru-
sams Grigorijui Gončiarovui 

ir Aleksiejui Archipovui. Su-
sitikime dėl trečiosios vietos 
vienodu rezultatu 14:21 abu 
setus laimėjo lietuviai. 

Finalinis susitikimas taip 
pat užtikrintai prieš lenkus 
21:13 ir 21:12 laimėjo Rusijos 
duetas. Jiems atiteko didžioji 
turnyro taurė ir rėmėjų prizai.

Šis turnyras – pirmasis EE-
VZA čempionato etapas po 
metus trukusios pertraukos.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Irkluotojas Rytis Sakalauskas: sportuoju tam, kad patirčiau didžiausią džiaugsmą savo gyvenime
Vos trejus metus kauptos 

taurės jau prašosi didesnės 
lentynos, visi medaliai sun-
kiai sveria juos laikančio ir-
kluotojo pečius, o diplomų ir 
pagyrimo raštų segtuvai ne-
betelpa spintoje – tiek daug 
pergalių ir prizinių vietų iš 
Rokiškio kilęs Rytis Saka-
lauskas parsigabeno namo 
gyvendamas Lietuvoje. Ne-
seniai aštuoniolikos sulau-
kęs profesionalus irkluotojas 
šiandien kartu su Lietuvos 
jaunimo irklavimo rinktine 
garsina šalies vardą Europo-
je ir pasaulyje, o suradęs lais-
vą valandėlę tarp kasdienių 
treniruočių „Rokiškio Sire-
nai“ pasakojo apie savaran-
kišką gyvenimą Lietuvoje, 
džiaugsmus skinant pergales 
ir varžymąsi su stipriausiais 
pasaulio irkluotojais.

– Kaip prasidėjo tavo 
karjera sporte? Kur pirmą 
kartą išbandei irklavimą ir 
kodėl pasirinkai šią  sporto 
šaką?

Nuo ketverių ar penkerių 
metų gyvenau ir mokiausi 
Norvegijoje, ir visi iki vieno 
mano klasiokai ten užsiiminėjo 
kokiu nors sportu. Aš taip pat 
norėjau surasti sau mėgstamą 
veiklą, kuria galėčiau užsiim-
ti po pamokų, o ir tėvai sakė 
matę manyje didelį potencialą 
nuo pat mažens – norėjo, kad 
savo energiją išnaudočiau tin-
kamai. Išbandžiau įvairiausias 
skirtingas sporto šakas: lankiau 
futbolą, tinklinį, rankinį ir dar 
keletą kitų būrelių, kol galiau-
siai mane nuvedė į irklavimą. 
Atsimenu, kada pirmą kartą 
atsisėdau į baidarę, kaip patiko 
laikyti irklą ir lengvai siūbuoti 
virš vandens – supratau, kad 
šiame sporte norėčiau pasi-
likti ilgiau. Užtrukau kelerius 
metus, kol išmokau visų pa-
grindų, tačiau treneriai man ir 
tėvams sakydavo, jog jei rim-
tai užsiimsiu irklavimu, tikrai 
galėčiau daug pasiekti. Girdint 
tokius žodžius, motyvacija vis 
kilo aukštyn, akys nuolat žibė-
davo pagalvojus apie galimus 
pasiekimus sportuojant. Pra-
džia tikrai buvo labai sunki, 
ypač po to, kai iš arti pama-
čiau, koks tai sunkus darbas 
bei kiek laiko ir jėgų kainuoja 
treniruotės, pasiruošimai ir da-
lyvavimas varžybose. Neslėp-
siu, vienu metu noras irkluoti 
tikrai buvo prigesęs, tačiau 
pirmi laimėjimai, konkurenci-
ja su kitais sportininkais ir itin 
aukšti asmeniniai pasiekimai 
skatino tęsti tai, ką darau iki 
šiandien.

– Ilgą laiką gyvenai Nor-
vegijoje, tačiau grįžai į Lie-
tuvą. Kas atvedė tave į gim-
tąjį kraštą? Kokių planų turi 
Lietuvoje?

– Nors nuolat gyvenau 
Norvegijoje, į Lietuvą būda-
mas mažas su tėvais grįžda-
vau kiekvieną vasarą. Šeima 

ieškojo, kuo galėčiau užsiimti 
leisdamas laiką gimtinėje, o ir-
klavimas jau buvo tapęs mano 
mylima veikla, todėl Zarasuo-
se suradome nuostabią trenerę 
Vidą Memliukienę, su kuria 
treniruodavausi grįžęs į Lietu-
vą – jai esu be galo dėkingas 
už visas pamokas ir nuolati-
nius skatinimus nesustoti, siek-
ti savo tikslo. Vasarą irkluojant 
Lietuvoje, o likusį laiką Norve-
gijoje, kilo mintis visam laikui 
grįžti į gimtinę ir pradėti treni-
ruotis dar intensyviau. Po ilgų 
pokalbių su šeima galiausiai 
2018-aisiais vienas atskridau 
gyventi į Lietuvą, kur pradėjau 
mokytis Panevėžio Raimundo 
Sargūno sporto gimnazijoje ir 
treniruotis profesionaliai. Vi-
sada dėkosiu savo tėvams už 
didžiulį pasitikėjimą manimi 
ir mano galimybėmis – ma-
nau, jog ne kiekvienas išleistų 
savo penkiolikmetį sūnų sava-
rankiškai gyventi kitoje šalyje, 
atskirai nuo visos šeimos.

Šiuo metu ir toliau treniruo-
juosi besimokydamas sporto 
gimnazijoje, dalyvauju įvai-
riausiose varžybose ir ruošiuo-
si rudenį vyksiančiam pasaulio 
čempionatui. Grįžti į Norve-
giją tikrai neplanuoju, nes no-
riu toliau garsinti savo šalies 
vardą Europoje ir pasaulyje, 
o treniruotis čia turiu puikias 
sąlygas. Gera žinoti, jog ma-
nimi didžiuojasi mano šeimos 
nariai – nors gyvename atski-
rai, visada esu jų skatinamas ir 
palaikomas, todėl negalėčiau 
įsivaizduoti sau didesnės atra-
mos, kada pavargstu ir ima 
trūkti jėgų taip intensyviai be-
sitreniruojant.

– Kiek laiko sportuoji pro-
fesionaliai? Papasakok, kaip 
treniruojiesi ir kiek savo lai-
ko tam skiri per savaitę.

– Irkluoju nuo septynerių ir 
skaičiuoju vienuoliktus metus 
šiame sporte. Profesionaliai 
sportuoju jau trečius metus, 
kuomet atsikrausčiau į Lietuvą 
– tada prasidėjo mano kasdie-
nės treniruotės ir griežtas die-

nos grafikas. Per savaitę turiu 
10-11 treniruočių: trečiadie-
niais ir šeštadieniais po vieną 
per dieną, likusiomis dienomis 
po dvi, ir tik sekmadienį galiu 
lengviau atsipūsti ir nuveikti 
kažką sau. Dažniausiai treni-
ruotės vyksta upėje, kartais 
dirbame sporto salėje, tačiau 
daugiausia laiko leidžiu van-
denyje. Mane treniruoja griež-
tas, tačiau labai palaikantis 
treneris Vytautas Vaičikonis, 
kurio dėka šiandien sieku tokių 
aukštų rezultatų. Poilsiui laiko 
tikrai nelieka labai daug, tačiau 
kasdien daug besitreniruoda-
mas jaučiu pasitenkinimą savi-
mi ir savo darbu – vis primenu 
sau, kokių siekiu rezultatų ir 
koks mano tikslas.

– Su kokiais sunkumais ar 
iššūkiais tau teko susidurti sie-
kiant sportininko karjeros?

– Didžiausiu iššūkiu savo 
neilgoje karjeroje tikriausiai 
laikyčiau ligą, kuri netikėtai 
buvo pristabdžiusi irklavimą 
ir treniruotes. Vienu metu gy-
dytojai net sakė, kad reikės 
stabdyti sportininko karjerą, 
nes tai visiškai nesuderinama 
su užklupusia liga. Tuo metu 
labai aiškiai supratau, kad gy-
venime niekas nėra garantuota 
ir baimė, jog gali tekti atsisa-
kyti sporto, mane sukrėtė labai 
stipriai. Tada keletą mėnesių 
visiškai nesportavau ir labai 
jaudinausi, jog prarasiu formą 
– laukė daug varžybų, kurias 
praleisti tikimybė vis didėjo. 
Tačiau sulaukus operacijos ir 
sėkmingai atsigavus grįžau su 
trenksmu: tais metais laimė-
jau visas varžybas, kuriose tik 
dalyvavau – mokykloje net 
buvau apdovanotas geriausio 
sportininko titulu savo sporto 
šakoje. Po tokios ilgos per-
traukos, gavęs svarbų apdova-
nojimą gimnazijoje ir laimėjęs 
daugybę varžybų, be galo savi-
mi didžiavausi – supratau, jog 
galiu daug daugiau, nei įsivaiz-
davau.

– Kaip leidi savo laisvą 
laiką? Kokių be sporto turi 

pomėgių?
– Laisvu nuo treniruočių ir 

varžybų metu važinėjuosi mo-
tociklu – ši veikla man kaip 
ir irklavimas teikia begalinį 
džiaugsmą ir visada kelia šyp-
seną. Motociklais domėjausi 
jau kurį laiką ir nuolat pasvajo-
davau apie nuosavą, tačiau net 
neįsivaizdavau, nuo ko pradėti 
gilintis į šią sritį. Kada grįžau 
į Lietuvą, draugas mane supa-
žindino su dabar jau geriausiu 
mano draugu, parodžiusiu, 
kaip rūpintis, taisyti ir važinė-
tis motociklais. Išsilaikiau tei-
ses ir jau turiu įsigijęs savo pir-
mąjį motociklą – važiavimas 
juo man vienas didžiausių ma-
lonumų. Mano šeima ir trene-
ris nėra labai patenkinti tokia 
veikla, kadangi net ir nedidelis 
nutikimas kelyje galėtų reikšti 
mano sporto karjeros pabaigą. 
Tačiau aš pats puikiai suprantu, 
kuo rizikuoju, todėl vairuoju 
saugiai ir atsakingai, o moto-
ciklo taisymas, prižiūrėjimas 
man – tarsi meditacija ir poilsis 
po ilgų treniruočių valandų.

– Iš kur semiesi motyva-
cijos sportui? Pasidalink, 
kas labiausiai stumia tave į 
priekį.

– Aš sportuoju tam, kad pa-
tirčiau didžiausią džiaugsmą 
savo gyvenime. Žinojimas, 
kad namo galiu parsivežti me-
dalį, nuolatinis varžymasis ir 
bendravimas su profesionaliais 
sportininkais, jausmas, kada 
finišuoju ir girdžiu žiūrovų 

plojimus – visa ši irklavimo 
intriga ir emocijos mane taip 
stipriai džiugina, jog geresnės 
motyvacijos net neįsivaizduo-
ju. Gyvenu šia sporto šaka ir 
žinau, jog tikrai galiu daug pa-
siekti, dėl to dirbu labai daug 
ir nuolat išmėginu savo paties 
ribas. Kartais motyvacija tikrai 
nuslopsta, kuomet matau savo 
draugus, turinčius daug laisvo 
laiko, nuolat veikiančius kažką 
įdomaus, kai aš tuo metu ruo-
šiuosi varžyboms ir savo laiką 
leidžiu baidarėje. Tačiau nuvy-
kus į čempionatus, pasikalbė-
jus su kitais stipriais sportinin-
kais, susilaukus iš jų pagyrimų 
ir paskatinimų, motyvacija 
grįžta su kaupu, nes jaučiuosi 
įvertintas ir suprantu esąs ten, 
kur ir turėčiau būti.

– Koks didžiausias tavo 
pasiekimas ar laimėjimas, ku-
riuo labiausiai didžiuojiesi? 
Kokį turi išsikėlęs sau tikslą, 
kurį norėtum pasiekti?

– Kol kas geriausias mano 
rezultatas – 8 vieta šių metų 
Europos jaunių ir jaunimo 
čempionate, vykusiame Len-
kijoje, Poznanėje, A finale K-2 
1000 m distancijoje dvivietėje 
baidarėje. Nežinantiems šio 
sporto galėtų pasirodyti, jog 
užimti tokią vietą nėra nieko 
įspūdingo, tačiau šis pasieki-
mas man neįtikėtinai aukštas. 
Tik artimiausi supranta, kiek 
daug jėgų, kiek darbo reikia 
įdėti tam, kad visų pirmiausia 
patektum į šį finalą, kur tarpu-

savyje varžosi stipriausi Eu-
ropos sportininkai. Su kolega 
esame labai ryžtingai nusitei-
kę Pasaulio jaunių ir jaunimo 
čempionatui, vyksiančiam ru-
denį – ten plauksime dvigubai 
trumpesnę distanciją, ir irkla-
vimas bus visai kitoks, todėl 
prognozuojame sau medalį. 
Drąsiai galiu sakyti, jog Lie-
tuvoje konkurencijos mums 
labai nedaug, lyginant su spor-
tininkais, kurie varžosi Euro-
pos ir pasaulio mastu. Kartu 
su Lietuvos sporto federacija ir 
jaunių rinktine garsiname Lie-
tuvos vardą tarptautiniu mastu 
ir žadame sau tikrai aukštus 
rezultatus.

– Kokį dalyką laikytum 
svarbiausiu užsiimant pro-
fesionaliu sportu? Ką galė-
tum patarti kitiems jauniems 
sportininkams?

– Jei sportas teikia džiaugs-
mą, tuomet reikia nesustoti to 
daryti – tai pagrindinė mano 
taisyklė. Jei mylima veikla 
kelia šypseną, tuomet nesvar-
bu, ką sakys aplinkiniai. Pati 
didžiausia kliūtis, su kuria su-
sidurdavau seniau, tai baimė 
dėl to, ką pagalvos kiti. Seniau 
manęs nesuprasdavo, nepalai-
kydavo draugai, todėl žinau, 
kaip kartais gali būti sudėtinga. 
Tačiau net jei ir nepavyks ar iš 
pradžių nesiseks, jei ta veikla 
džiugina, nesustok, nes norint 
daryti – reikia daryti.

Evelina
JASIULIONYTĖ
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Camino Lituano: XV 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. 

Penkioliktas etapas. Punia - Alytus
2021 m. gegužės 2 d.

Tas puikus vakarykštis 
oras, deja, liko tik prisimi-
nimuose. Jau iš ryto dangus 
nusidažė niūra pilka, naminių 
cepelinų spalva. Rodos ran-
ka pasiekiami, pažeme slin-
ko sunkūs, lietaus pritvinkę 
debesys. Dar nelijo, bet tai 
buvo tik laiko klausimas. Net 
stebiuosi, kaip taip greitai vėl 
suveikė švytuoklės principas. 
Buvo jau taip, Kelio pradžioj, 
kai po prabangios, prisipa-
žinsiu, piligrimui nelabai 
pritinkančios nakties Pakruo-
jo dvare, ant rytojaus atėjo 
liūdnos ir šaltos „pagirios“ 
Birjagalos dvare. Bet išgyve-
nom anuomet, išgyvensim ir 
dabar.

Pirma stotelė Raižiai - to-
torių kaimas šalia Punios. 
Tai Vytauto Didžiojo suma-
nymas, pasikviesti ir arčiau 
savo vasaros rezidencijos 
Punios, įkurdinti totorius. 
Visokios rūmų intrigos, 
buvo labai įsišaknijusios 
Lietuvos Didžiosios Kuni-
gaikštystės elite ir Vytautas 
privengdamas sąmokslo, la-
biausiai pasitikėjo drąsiais 
ir bebaimiais totoriais. O 
totoriai už galimybę, kad ir 
svetur, gyventi savo gyveni-
mą, atsidėkojo ištikimybe. 
Raižių kaime, prieš keliolika 
metų pastatytas paminklas 
Vytautui Didžiajam, nuo 

dėkingos totorių bendruo-
menės, dabar išsibarsčiusios 
visoje Lietuvoje. Tai gražus 
žingsnis, prisimenant savo 
šaknis. Toliau Dzūkijos lau-
kais, kloniais ir miškai, vis 
žvalgantis į dangų.

Pagaliau pasimatė ir Aly-
taus miestas, bet ant miesto 
riboženklio lietuviškai už-
rašyta Alytaus kaimas – su-
prask žmogau, ko tie dzūkai 
čia išsidirbinėja? Eidami tuo 
kaimu, kuris visiškai nesi-
skiria nuo miesto prieiname 
„Baltosios rožės“ pėsčiųjų 
ir dviratininkų tiltą per Ne-
muną. Prieš gerą desietką  
metų, kažkam iš Alytaus 
miesto valdžios kilo mintis, 
ant seno geležinkelio tilto lie-
kanų, pastatyti pėsčiųjų tiltą 
per Nemuną,  kuris sujungtų 
dvi alytiškių taip mėgstamas 
laisvalaikio erdves abiejose 
upės pusėse. Kaip tarė, taip 
padarė – jau penkeri metai, 
kaip miestelėnai džiaugia-
si ir neatsidžiaugia grakščiu 
tiltu, kuris tapo neatsiejama 
Alytaus įvaizdžio dalimi. Po 
tiltu įrengtas Dainų slėnis, 
kur vyksta įvairūs koncertai, 
renginiai. Lietus jau gerokai 
įsismarkavo, o mums dar liko 
keli žingsniai iki Senamies-
čio skvero, kur mūsų turėtų 
laukti Audrutės krikšto du-
kra Laura su vyru Sauliumi. 

Audrutė niekada ir neslėpė 
savo kilmės – ji dzūkė. Visa 
jos mamos giminė kilusi iš 
Dzūkijos, nuo Seirijų. Mano 
pirma mintis buvo: „suplėšys 
mus į gabalus, kaip kolorado 
vabalus...“, kai pasirodysim 
Alytuje. Bet nieko tokio, la-
bai žiauraus neįvyko, Laura 
perėmė situacijos valdymą, 
o kadangi jos butukas nėra 
labai didelis, dar pandemija 
siaučia, tai gausios giminės 
susitikimą perkėlė į vasarą, 
kai reikalai pasitaisys. Na ir 
ačiū Dievui, kad tą susitikimą 
atkėlė, o tai dabar, šlapi, kaip 
viščiukai, sausų rūbų jau ne-
turim, o dar reiktų giminėms 
interviu dalinti, visiems prieš 
kameras šypsotis, su visais 
čerką dzūkiškos pakelti, o dar 
tas jų: „koks gi tu dzūkas be 
dainos...“ – iki ryto visada 
tęsiasi. Žinant dzūkišką vai-
šingumą, mes čia savaitei už-

strigtume. Ir dabar pas Laurą, 
stalas vaišėmis nukrautas, 
tarsi, mes piligrimų kelią 
būtume ne savo noru ėję, o 
alkanus, basus ir surakintus 
grandinėmis, etapais kas ves-
tų. Kai jau sotūs ir laimingi 
linksmai šnekučiavomės, 
Saulius dar iššovė iš sunkio-
sios vaišingumo patrankos – 
patiekė į stalą keptą „mėsos 
Napoleono tortą“. Prisisegėm 
po antrą skrandį ir valgėm, 
ką darysi – labai skanu buvo: 
skardoje susluoksniuota jau-
tienos ir kiaulienos nugarinė, 
tarpuose prifarširuota rūky-
tais lašinukais ir viskas or-
kaitėj iškepta – labai skanu 
buvo! Nuoširdus rokiškėniš-
kas Dėkui!!!  

Penkioliktas etapas: Punia 
– Raižiai – Alytaus kaimas – 
Alytus. Sunkūs 30km orams 
prieš pat Alytų gatavai subjū-
rus.

Saugokitės sukčių! 
Būkite budrūs!

Pastarosiomis dienomis suaktyvėję sukčiai gerokai 
patuštino nukentėjusių panevėžiečių pinigines ir pali-
ko juos be santaupų. Nors policija dažnai informuoja, 
kaip nepakliūti į sukčių pinkles, žiniasklaidoje skel-
biama apie apgautus žmones, raginama būti budriais, 
gyventojai vis tiek nepasimoko ir į pareigūnus kreipia-
si jau patyrę nuostolių.  

Išradingi sukčiai nesnaudžia: internete gudriai pritai-
ko vis naujas nusikaltimų schemas, paskambinę telefonu 
bando išgauti elektroninės bankininkystės prisijungimo 
duomenis, pasibeldžia į namų duris, prisistato policijos 
pareigūnais, banko darbuotojais, praneša, jog neva buvo 
nutekinti Jūsų asmeniniai duomenys, siūlo patikrinti, ar 
nepadirbti pinigai ir kt.

Visada situaciją įvertinkite kritiškai, neskubėkite pri-
imti sprendimų ir vykdyti nepažįstamų asmenų prašymų!

PRIMENAME!
• Policijos pareigūnai ar banko darbuotojai jokių pini-

ginių patikrinimų bei procedūrų neatlieka nei namuose, 
nei telefonu! Jie neskambina gyventojams ir neprašo at-
skleisti prisijungimo duomenų, slaptažodžių, PIN kodų ar 
kitos slaptos informacijos.

• Sulaukę skambučio iš nepažįstamų asmenų, kurie 
prašo atlikti pinigines procedūras telefonu, nedelsiant nu-
traukite pokalbį!

• Neįsileiskite nepažįstamų asmenų į savo gyvenamą-
sias patalpas!

• Neperduokite nepažįstamiesiems asmenims savo pi-
nigų, nepervedinėkite pinigų į nurodytas sąskaitas!

• Nesidalinkite asmeniniais elektroninės bankininkys-
tės duomenimis!

• Jeigu situacija sukėlė įtarimų, praneškite apie tai ben-
druoju pagalbos telefonu 112.

Panevėžio VPK inform.

BALDAI

• Naudotą sodo stalą. Prasiilgina. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 685 18 977. 
Rokiškis
• Stiklinį staliuką. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 656 73 032. Rokiškis
• Masažuojantį čiužinį ligoniui nuo 
pragulų. Kaina 50 Eur.  

Tel. 8 604 09 285. Rokiškis
• Naudotą, minkštą, ištiesiamą 
kampą. Geros būklės. Alyvinė 
spalva. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 604 09 285. Rokiškis
• Virtuvinį stalą 74×93 cm. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 614 72 694.  
Rokiškis
• Odinį supamą fotelį. Kaina 60 
Eur. Tel. 8 614 56 408.  
Rokiškis
• Medines duris su staktomis. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 614 56 408. 

Rokiškis
• Staliuką.  Stalviršis sendinto 
ąžuolo, kojos  Singer.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Daugiau nei 100 m. senumo 
antikvarinę sofą. Yra smulkių 
defektų. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 687 75 328. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Automobilinį CD grotuvą 
Pioneer. USB. AUX. WMA. MP3. 
AAC. Mosfet 50W x4. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 602 16 269.  
Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą AEG 
CS MP 530 IR. USB, MP3. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 602 16 269.  
Rokiškis
• CD grotuvą Panasonic CQ-
C7303N. Kaina 20 Eur.  

Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• MP3, WMA, WAV formatų 
atkūrimas. USB, AUX in jungtys. 
iPhone, iPod, Android įrenginių 
valdymas 4x50W MOSFET 
stiprintuvas. Žemų, aukštų 
garso dažnių reguliavimas. LCD 
apšvietimas baltos spalvos. 
Raudona mygtukų apšvietimo 
spalva. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• CD grotuvą Pioneer. USB, AUX. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Melžiamą, juodmargę karvę. 
Veršiavosi prieš savaitę. Juodupės 
sen. Tel. 8 623 31 100.  
Rokiškis
• Triušių pateles su triušiukais. 

Triušiukai  atvesti gegužės 18 d., 
19 d., ir 21 d. Triušių patelės po 15 
Eur, triušiukai po 3 Eur. Obeliai. 
Tel. 8 686 87 492. Rokiškis
• Dvi melžiamas karves. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 654 70 983. 
Rokiškis
• Limuzinų veislės veršingą karvę. 
Kavoliškis. Tel. 8 606 24 569. 
Rokiškis
• Mišrūnus triušius.  
Tel. 8 684 35 054. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo, man 19 m. Dėl 
darbo pasiūlymų skambinti.  
Tel. 8 676 27 417. Rokiškis
• Ieškau sezoninio darbo likusiai 
vasaros daliai. Nesiūlyti už 
Rokiškio miesto ribų.  
Tel. 8 607 95 424. Rokiškis
• Ieškau darbo vasarai. 17 m. Namų 
ruoša, auklės darbas (patirties 
turiu). Laibgaliai, Rageliai, Lašai. 
Tel. 8 691 40 279. Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo Rokiškyje. 
Galiu dirbti ir pagalbinius darbus. 
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis
• Darbšti moteris ieško darbo. 
Siūlyti įvairius variantus. Geriausia 
būtų žinutėmis. Sudominus, 
atskambinsiu. Tel. 8 654 52 907. 
Rokiškis
• Ieškau darbo vasarai. 15 m., iš 
Rokiškio. Galiu skaldyti malkas, 
pjauti žolę ir panašius darbus dirbti. 
Tel. 8 675 65 887. Rokiškis
• Vyras ieško darbo. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 637 65 139. 
Rokiškis
• Ieškau papildomo darbo. Turiu C 
kategorijos vairuotojo pažymėjimą. 
Tel. 8 628 43 910. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmogų arba 
slaugyti ligonį. Tel. 8 626 90 489. 
Rokiškis
• Vyras ieško darbo.  
Tel. 8 608 28 256. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingas meistras pritvirtinti 
gipso plokštes. Tel. 8 674 12 217. 

Rokiškis
• Reikalingas darbininkas sukrauti 
malkas. Vienai dienai mokėsiu 30 
Eur. Tel. 8 614 25 831.  
Rokiškis
• Ieškau kas galėtų pastatyti 
pavėsinę ir malkinę.  
Tel. 8 698 13 122. Rokiškis
• Ieškau Rokiškyje siuvėjos darbo. 
Tel. 8 646 81 861. Rokiškis
• Ieškau moters ligonei prižiūrėti 
porai dienų per savaitę.  
Tel. 8 692 59 814. Rokiškis
• Reikalingas trinkelių klojėjas 200 
kv. m. Tel. 8 614 69 505.  
Rokiškis
• Siūlome darbą norinčiam 
dirbti ir uždirbti. Darbo pobūdis 
automobilių, mikroautobusų 
važiuoklės remontas. Gebėjimas 
dirbti ratų suvedimo stendu 
(apmokome). Tel. 8 646 04 035. 
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Rokiškis
• Ieškoma moteris ligonei slaugyti 
Kamajuose. Tel. 8 610 10 410. 
Rokiškis
• Skubiai reikalingi maisto 
gamybos darbuotojai darbui 
Norvegijoje, Levanger mieste. 
Reikalinga panašaus darbo patirtis. 
Atlyginimas – 193,55 NOK/
val. bruto, mokamas kas mėnesį. 
Pirmenybė teikiama turintiems D 
ar ID numeri ir galintys vykti su 
mašina. Kaina 2800 Eur.  
Tel. 8 629 97 089. Rokiškis

PASLAUGOS

• Liejame pamatus, mūrijame, 
dengiame stogus, šiltiname. 
Atliekame lauko ir vidaus apdailą. 
Įrengiame terasas, lauko pavėsines 
ir atliekame kitus įvairius darbus. 
Tel. 8 697 41 092. Rokiškis

• Perku automobilius Rokiškyje 
ir aplinkiniuose miestuose. Gali 
būti daužti, išregistruoti nurašyti, 
nevažiuojantis, be numerių. Siūlyti 

įvairius variantus.  
Tel. 8 627 05 835. Rokiškis
• Mini ekskavatoriaus nuoma su 
operatoriumi. Visi žemės kasimo 
ir lyginimo darbai, biologinių 
nuotekų, drenažo, lietaus sistemų 
montavimo darbai.  
Tel. 8 622 06 975. Rokiškis
• Įmonė nemokamai kerta, valo 
krūmais ir medžiais apaugusius 
laukus, pievas. Iškirstus krūmus 
išsivežame. Domina didesni 
plotai nuo 1 ha. Tel. 8 696 19 043. 
Rokiškis
• Autovežio paslaugos. Vežame 
įvairią techniką ir kitus krovinius 
iki 2,5 t. Tel. 8 689 05 448. 
Rokiškis
• Atliekame visus namų/butų 
apdailos ir remonto darbus. 
Statome terasas, pavėsines, tvoras. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 607 75 224. 
Rokiškis
• Ieškinių, procesinių dokumentų, 
taikos sutarčių rengimas teismui, 
įvairių prašymų, pretenzijų, 
skundų rengimas. Konsultacijos, 
dokumentų rengimas darbo 
ginčų komisijoms. Kitos teisinės 
paslaugos. Taikos g. 19, Rokiškis. 
Tel. 8 693 66 229. Rokiškis

PERKA

• Perka bendrabučio tipo butą 
ar kambarį, su galimybe įsivesti 
komunikacijas, pageidautina 1-ame 

aukšte arba namo dalį Rokiškyje 
arba Kupiškyje. Perka nebrangiai 
metalinį sudedamą garažą grūdams 
sandėliuoti. Tel. 8 655 69 028. 

Rokiškis
• Perka nebrangiai 3 vnt. mėsinių 
arba mišrūnų buliukų. 10 vnt. 
Vokiečių juodgalvių avių, 
ėriavėdžių. Tel. 8 655 69 028. 
Rokiškis
• Perku elektros variklius. Būklė 
nėra svarbi. 1 kg - 0,55 Eur.  
Tel. 8 626 22 325. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 1 kambario butą, 35 kv. m, Vilties 
g. Įstiklintas balkonas, šarvo durys, 
plastikiniai langai, 4 aukštas. Kaina 
20000 Eur. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• 20 a sklypą Jakšto g., Rokiškyje. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Gyvenamą namą Kamajuose, 
Rokiškio r. Namas mūrinis, vieno 
aukšto su mansarda. Kaina 15000 
Eur. Tel. 8 609 69 487.  
Rokiškis
• Mūrinį namą su mansarda, 
Ragelių kaime, Rokiškio rajone. 
Kaina 14500 Eur.  
Tel. 8 667 51 686. Rokiškis

• Mūrinį namą su mansarda. 
Antanašės k., Rokiškio rajone. 
Kaina 21000 Eur.  
Tel. 8 675 77 510. Rokiškis
• 6,83 ha žemės ūkio paskirties 
sklypą. Kalučiškių k., Južintų sen., 
Rokiškio r. Kaina 17000 Eur.  
Tel. 8 679 30 668. Rokiškis
• Mūrinį namą su mansarda Obelių 
miestelyje, Rokiškio rajone. Kaina 
30000 Eur. Tel. 8 678 78 273. 
Rokiškis
• Gyvenamąjį namą. Strazdelio g., 
Rokiškis. Kaina 32500 Eur.  
Tel. 8 603 16 492. Rokiškis
• Vieno kambario butą. Antrame 
namo aukšte. Vilniaus g., Rokiškis. 
Kaina 10000 Eur.  
Tel. 8 677 13 564. Rokiškis
• 3 kambarių butą. Puikioje, 
strateginėje, Rokiškio vietoje, P. 
Širvio g. Kaina 35000 Eur.  
Tel. 8 675 75 369. Rokiškis
• Rokiškyje, Statybos gatvėje namo 
dalį. Priklauso 1/2 dalis mūrinio 
gyvenamojo namo, ūkinis pastatas, 
du garažai, šiltnamis ir 3 a žemės. 
Kaina 32500 Eur.  
Tel. 8 608 39 567. Rokiškis
• Rokiškyje, Aušros gatvėje namo 
dalį. Kaina 28500 Eur.  
Tel. 8 679 76 044. Rokiškis
• 2 kambarių butą. Rokiškyje, 
Taikos g. Kaina 24500 Eur.  
Tel. 8 678 75 239. Rokiškis
• Rokiškyje, Respublikos gatvėje 
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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 (Ne)emigrantai
19:30 1000 pasaulio 
stebuklų
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema

21:30 Dviračio žinios
22:00 Babilonas Berlynas
22:50 Skyrybų vadovas 
draugėms
23:35 Įstatymas ir tvarka
00:20 Kelionių atvirukai
00:30 Euromaxx
01:00 LRT radijo žinios
01:05 (Ne)emigrantai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 1000 pasaulio stebuklų
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

06:15 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia 
06:40 Bailus voveriukas 
07:05 Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys 
07:35 Jeloustounas 
08:35 Meilės sūkuryje 
09:40 Vilties spindulys 

11:50 Rojus 
12:20 Kenoloto 
12:22 Rojus 
12:55 Tik tu – mano meilė 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Jeloustounas 
20:30 Meilė be sienų 
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Įsibrovimas
22:25 Vikinglotto
22:30 Įsibrovimas
23:15 Jėga ir Kenoloto 
23:18 Įsibrovimas
23:55 Naktinė pamaina
00:55 Havajai 5.0 
01:55 Rouzvudas 
02:55 Vieniši tėvai 
03:25 Tarp mūsų mergaičių
04:40 Ekstrasensų mūšis

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 Būk kietas
00:35 Strėlė
01:35 Šilumos smūgis
03:20 Volkeris, Teksaso
 reindžeris 
04:50 Kalnietis

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 Čempionas 3. Išpirkimas
23:05 Laiko įkaitai
01:20 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai 
02:15 FTB

05:30 Nauja diena
06:30 Mūsų gyvūnai
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 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 Skonio reikalas
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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16 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 10 
16:45 Kalnų daktaras 
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 (Ne)emigrantai
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Auksinis protas

22:20 „Ilsėkis ramybėje" 
departamentas (R.I.P.D.)
23:55 Tai tik pasaulio pabaiga 
01:35 (Ne)emigrantai
02:30 Gyventi kaime gera
03:00 Panorama 
03:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
04:00 Įdomiosios atostogos
04:55 Kaip atsiranda daiktai 10 
05:15 Ponių rojus

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

15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Nerealieji 2
21:55 Fantastiškas ketvertas. 
Sidabrinio banglentininko 
iškilimas
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Fantastiškas ketvertas. 
Sidabrinio banglentininko 
iškilimas
23:45 Draugiškas seksas
02:00 Linkėjimai iš Paryžiaus
03:55 Įsibrovimas
05:35 Tarp mūsų mergaičių

05:10 RETROSPEKTYVA
06:15 Balta - meilės spalva 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
10:00 Kalnietis 

11:00 Širdele mano 
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius 
15:30 Mano namai - mano l
ikimas 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva
18:30 Žinios
19:30 „Volfas Engelman 
nealkoholinis“ Tarptautinė 
aludarių šventė
21:30 Ištroškę greičio
00:05 Ačiū už Jūsų tarnybą
02:15 Domino
03:45 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 

06:20 CSI. Majamis 
07:20 Mano virtuvė 
geriausia
08:35 Šuo 
09:40 Pėdsakas 
10:35 Iškvietimas 

11:35 Mentalistas 
12:35 CSI. Majamis 
13:35 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Šuo 
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:30 Iškvietimas 
19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Mirtinas ginklas 4
00:00 Neramumai Bronkse
01:50 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai

05:30 Nauja diena
06:30 Deutsche Welle pristato: 
Greitis
07:00 „Netikėtas teisingumas“ 
08:00 „Žiedas su rubinu”
09:00 „Pėdsakas“ 
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 (Ne)emigrantai
19:30 Gimę tą pačią dieną
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Dviračio žinios

22:00 Babilonas Berlynas
22:50 Skyrybų vadovas draugėms
23:35 Įstatymas ir tvarka 
00:20 Kelionių atvirukai 
00:30 Veranda
01:00 LRT radijo žinios
01:05 (Ne)emigrantai
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

06:15 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia 
06:40 Bailus voveriukas 
07:05 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys 
07:35 Jeloustounas 
08:35 Meilės sūkuryje 
09:40 Vilties spindulys 
11:50 Rojus 
12:20 Kenoloto 

12:22 Rojus
12:55 Tik tu – mano meilė
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Jeloustounas 
20:30 Meilė be sienų 
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Linkėjimai iš Paryžiaus
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Linkėjimai iš Paryžiaus
23:50 Naktinė pamaina 
00:50 Havajai 5.0 
01:50 Rouzvudas 
02:50 Vieniši tėvai 
03:20 Tarp mūsų mergaičių 
04:35 Ekstrasensų mūšis

06:40 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 Domino
00:20 Strėlė 
01:20 Būk kietas
03:10 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
04:40 Alchemija
05:10 RETROSPEKTYVA

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 Neramumai Bronkse
22:50 Čempionas 3. 
Išpirkimas
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 Skonio reikalas
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

namo dalį su 4 a žemės sklypu. 
Kaina 20000 Eur.  
Tel. 8 678 72 157. Rokiškis
• Rokiškyje, Respublikos gatvėje 
namo dalį su 13 a žemės sklypu. 
Kaina 33500 Eur.  
Tel. 8 646 36 702. Rokiškis
• Ant kalvos, gražioje vietoje 
sodybą. Vaičėnų kaime, Obelių 
sen., Rokiškio r. Su 7,1564 ha 
žemės sklypu. Kaina 30000 Eur. 
Tel. 8 608 39 583. Rokiškis
• 3-jų kambarių butą antrame 
aukšte. Tekstilininkų g. 13, 
Juodupė. Tel. 8 614 91 562. 
Rokiškis
• Labai geroje vietoje, Panemunėlio 
gelž. st., namą su ūkiniais pastatais 
ir 0,28 ha žemės. Kaina 12900 Eur. 
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• 3 kambarių butą Rokiškyje. 
Privalumai: rami, tvarkinga 
kaimynystė, rūsys, plastikiniai 
langai, įstiklintas balkonas. 
Trys erdvūs kambariai + atskira 
virtuvė. Vonia ir tualetas atskirai. 

Renovuota laiptinė. Automobilio 
stovėjimo aikštelė. Kaina 45000 
Eur. Tel. 8 622 21 385.  
Rokiškis
• 2 kambarių butą Dirbtuvių g. 12, 
Obeliuose. 2016 m. renovuotas, 
1974 m. statytas namas. Aukštas 1 
iš 4. Bendrasis plotas 47,38 kv. m. 
Reikia remonto. Kaina 13000 Eur. 
Tel. 8 610 33 114. Rokiškis
• Vieno kambario butą Aukštaičių 
g., Rokiškis. Pirmas aukštas, 30,59 
kv., didelis balkonas, dalis buto 
remontuota. Kaina 29000 Eur.  
Tel. 8 610 41 005. Rokiškis
• Rokiškio senamiestyje dviejų 
aukštų namą su 6 arų sklypu. 
Patogi vieta - šalia ligoninė, 
mokykla, turizmo objektai. Miesto 
vandentiekis ir kanalizacija, 
šildymas centinis - kietuoju kuru. 
Kaina 43000 Eur.  
Tel. 8 682 64 545. Rokiškis
• 2 vieną šalia kito esančius sodus 
Kavoliškyje. 4 ir 6 a. Kaina 3000 
Eur. Tel. 8 629 13 120.  

Rokiškis
• 2 kambarių butą. Vilties g., 
9 aukštas. Stiklintas balkonas, 
plastikiniai langai, yra rūsys. Kaina 
22000 Eur. Tel. 8 618 33 846. 
Rokiškis
• Namą Juodupėje. Yra garažas, 
nauja malkinė (malkos kitam 
sezonui), centrinis šildymas, 
šildomos grindys. Reikia remonto. 
Galimas keitimas su priemoka. 
Kaina 16000 Eur.  
Tel. 8 652 45 715.  
Rokiškis
• Du žemės ūkio paskirties sklypus 
Ragavos k., Jūžintų sen., Rokiškio 
raj., prie Sartų ežero. Viso 10,7295 
ha. 2,0966 ha su Sartų ežero 
pakrante apie 150 metrų, iš jų 
0,29 ha miško, našumo balai 34,7. 
8,6329 ha našumo balas 39,4. 
Kaina 7000 Eur/ha.  
Tel. 8 618 36 236. Rokiškis
• 0,6155 ha žemės ūkio paskirties 
sklypą prie pagrindinio kelio 
Kavoliškio k., Rokiškio raj. (sodų 

pabaigoje važiuojant link Pandėlio). 
Kaina 10000 Eur.  
Tel. 8 618 36 236. Rokiškis
• Namo dalį Kaune, Petrašiūnuose. 
Namo dalies plotas 16 kv. m, 
sklypo plotas 5 a. Yra garažas, 
šulinys, rūsys, šildoma krosnimi. 
Vanduo, dušas, tualetas viduje. 
Reikia remonto. Be tarpininkų. 
Papildomas tel. +370 683 50194. 
Kaina 22000 Eur.  
Tel. 8 602 34 821. Kaunas
• 3 kambarių butą, 2 aukšte, 
Kavoliškyje. Buto plotas 66,67 kv. 
m. Atliktas kapitalinis remontas. 
Šildoma kietuoju kuru arba 
dujomis. Grindinis šildymas, 
plastikiniai langai, šarvo durys, 
įstiklintas balkonas. Kaina 36000 
Eur. Tel. 8 618 60 304.  
Rokiškis

NUOMA

• Išsinuomočiau arba pirkčiau žemę 
Kriaunų, Jūžintų seniūnijose.  
Tel. 8 629 49 995. Rokiškis

KITA

• VĮ Valstybinių miškų urėdija 
Rokiškio regioninis padalinys 
skelbia nereikalingo, netinkamo 
naudoti  turto pakartotinį 
pardavimo viešąjį  aukcioną. 
Nuoroda į skelbimą: https://www.
vivmu.lt/lt/aukcionas/turtas/.  
Tel. 8 686 94 120. Rokiškis
• Įvairius pašarinius grūdus 
(miežius, kvietrugius, avižas), 

statybinius akmenis, mėšlą.  
Tel. 8 655 69 028. Rokiškis
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• Prekybinį kioską. 2x5 m, 
apšiltintas, apsauginės žaliuzės, 
elektra. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 699 61 320. Rokiškis
• Stiklainius 0,5 l, 0,7 l ir 3 l, 
talpos. Tel. 8 627 08 628.  
Rokiškis
• Naują, nenaudotą, elektrinę avių 
kirpimo mašinėlę. Yra atsarginės 
dalys. Modelis N1J- GMO4-76,  
220-240 V, 690 W.  Obeliai. 150 
Eur. Tel. 8 686 87 492.  
Rokiškis
• Naujus stiklus šiltnamiui 
(storesni). Tel. 8 610 10 342. 
Rokiškis
• Mažai naudotą funkcinę lova 380 
Eur, vaikštynę 60 Eur, tualeto kėdę 
50 Eur. Tel. 8 683 57 715.  
Rokiškis
• Sausas malkas, medienos  
atraižas. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• Šių metu šieną ritiniuose, 
apviniotą tinkliuku. Matmenys 
1.25/1.30. 5 Eur/vnt. Galiu pakauti. 
Tel. 8 624 11 926. Rokiškis
• Vokišką vienfazį suvirinimo 
aparatą. Puikiai virina. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 659 64 181.  
Rokiškis
• Du bilietus VIP vietose į SEL 
koncertą. Kaina 160 Eur. Vilniuje, 
Kalnų parkas. Rugsėjo 4 d.  
Tel. 8 645 80 634. Rokiškis
• 20 litrų talpos butelį. Tinka laikyti 
sultims, vynui. Kaina 19 Eur.  
Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• Naujus klausos aparatus. Siunčiu. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis
• Naujus žvejybos tinklus. 
Pristatome. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Dujų balioną su reduktoriumi. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 647 15 502. 
Rokiškis
• Lenkišką naudotą grūdų valymo 

įrenginį, su elektros variklių. Galiu 
atvežti į jums reikiamą vietą.  
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Samsung A52. Mažai naudotas, 
juodas, garantinis 2 m., ekrano 
draudimas. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 608 28 256. Rokiškis

• Redmi Note 10. Baltas - 4/64 GB. 
Žalias - 4/128 GB. Nauji.  
Tel. 8 601 14 335. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilų 
telefoną Samsung Galaxy S8, 
64 GB. Pilna komplektacija. 
Dokumentai. Pirktas naujas 
Lietuvoje. Domina keitimas. 
Kaina 160 Eur. Tel. 8 602 16 269. 

Rokiškis
• Geros būklės, mobilų telefoną 
iPhone 7, 128 GB. Spalva Rose 
Gold. Dokumentai, dėžutė, 
dėkliukas. Domina keitimas. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują mobilų 
telefoną iPhone 7, 32 GB. Spalva 

Rose Gold. Dokumentai, dėžutė, 
dėkliukas. Domina keitimas. 
Kaina 170 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
mobilų telefoną iPhone 6s, 16 GB. 
Spalva Rose Gold. Dokumentai, 
dėžutė, dėkliukas, ausinės. Domina 
keitimas. Kaina 120 Eur.  

Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Geros būklės, mobilų telefoną 
iPhone X. Dokumentai, dėžutė, 
kroviklis, ausinės, dėkliukas. 
Siunčiu. Domina keitimas. Kaina 
330 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis
• Labai geros būklės mobilų 
telefoną iPhone 6s, 16 GB. Spalva 
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Liepos 13-oji, 
antradienis, 
29 savaitė

Iki Naujųjų liko 171 diena
Durbės mūšio diena
Saulė teka 4.57 val., 
leidžiasi 21.51 val. 

Dienos ilgumas 16.54 val. 
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Anakletas, Anys, Arvilas, Arvilė, 
Eugenijus, Henrikas, Kleopatra, 

Rikantas, Rikantė, Rykantas, 
Rykantė.

Rytoj: Eigilė, Liberata, Liberatas, 
Vydas.

Poryt:  Boneventūra, 
Boneventūras, Gerimantė, Enrika, 

Enrikas, Henrieta, Henrika, 
Henrikas, Henris, Herkus, Mantas, 

Rozalija (Rožė).

Dienos citata
„Ne žinojimas, 

o širdis gali padaryti mus 
laimingus" 
(F. Nyčė).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1793 m. Šarlotė Kordė nu-
žudė vonioje gulėjusį prancūzų 
revoliucionierių Žaną Polį Mara-
tą (Jean Paul Marat). Po keturių 
dienų teroristei giljotina buvo 
nukirsta galva.

1930 m. Urugvajuje, Mon-
tevidėjaus mieste, prasidėjo 
pirmasis pasaulio futbolo čem-
pionatas, kuriame dalyvavo 13 
komandų.

1943 m. prie Kursko, netoli 
Maskvos, baigėsi didžiausias 
pasaulio istorijoje tankų mūšis. 
Mūšyje, kurį pralaimėjo nacis-
tinė Vokietija, iš viso dalyvavo 
beveik 6 tūkst. tankų.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1260 m. vyko Durbės mūšis, 
kuriame 4 tūkstančių žemaičių, 
kuršių bei estų jungtinė kariuo-
menė kovėsi su Kryžiuočių ir 
Kalavijuočių ordinų pajėgomis 
- 5 tūkstančiais kareivių. Ordinų 
kariai buvo sumušti.

1843 m. Rusijos caras Niko-
lajus I įsakė sudaryti Kauno gu-
berniją. Ji sudaryta iš septynių 
Vilniaus gubernijos apskričių.

1940 m. bolševikinės val-
džios sprendimu likviduota Lie-
tuvos šaulių sąjunga.

1990 m. patvirtintas Lietuvos 
policijos akademijos laikinasis 
statutas ir priesaikos tekstas..

Post scriptum
Geriau būti protingam, 

nekaip turtingam.

Vyšnių uogienė su juoduoju šokoladu
Ingredientai: 
• 1 kg vyšnių
• Šaukštelis citrinų sulčių
• 500 gramų „Dansukker“ cu-
kraus, uogienėms,
• 20 gramų juodojo šokolado
• 2 arbatiniai šaukšteliai konja-
ko, (nebūtina). 

Gaminimas:
Vyšnias, nuplovę ir išėmę kau-
liukus, sutrinkite arba supjaus-
tykite mažais gabaliukais. Pilki-
te citrinų sultis, berkite cukrų ir 
viską 4 min. pavirkite prikaistu-
vyje. Tada nukelkite nuo viry-

klės ir atsargiai nugriebkite putas. Į gautą masę berkite tarkuotą šokoladą ir pil-
kite konjaką. Paruoštą uogienę išpilstykite į šiltus sterilius stiklainius. Uždarykite 
ir laikykite vėsioje vietoje.

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Liepos 13 d. Naktį 19

Dieną 32
PR,  
2-6 m/s

Liepos 14 d. Naktį 20
Dieną 32

PR,
4-9 m/s

Liepos 15 d. Naktį 19
Dieną 31

PV, 
2-6 m/s

Orų prognozė liepos 13-15 d.

NT sandorių rinka šiemet augo 1,5 karto
Lietuvoje per pirmąjį 

šių metų pusmetį iš viso 
įregistruota 78,7 tūkst. 
nekilnojamojo turto (NT) 
pirkimo-pardavimo san-
dorių – 52 proc. daugiau 
nei 2020 metų sausį-bir-
želį, kai įregistruota 53,6 
tūkst. NT sandorių.

Palyginti su 2019 metų 
pirmuoju pusmečiu, kai 
buvo fiksuota apie 61 tūkst. 
NT sandorių, šių metų rezul-
tatas yra 29 proc. didesnis, 
skelbia Registrų centras.

Vien tik per šių metų bir-
želio mėnesį įregistruota per 
15 tūkst. NT sandorių – 52 
proc. daugiau nei praėjusių 
metų birželį, tačiau 3 proc. 
mažiau nei rekordinį šių 
metų gegužės mėnesį.

Registrų centro Duome-
nų sprendimų ir analizės 
departamento vadovo parei-
gas laikinai einantis Paulius 
Rudzkis teigia, kad šių metų 
rezultatai augimo prasme 
gali atrodyti apgaulingi, ka-
dangi praėjusių metų pirmąjį 
pusmetį NT sandorių rinkai 
įtakos turėjo ir COVID-19 
pandemija bei įvesti karanti-
no apribojimai.

Tačiau, anot jo, net ir pa-
lyginti su 2019 metais, kurie 
buvo pakankamai aktyvūs, 
šie metai sandorių prasme 
yra gerokai rezultatyvesni.

„Iš dalies šių metų rezul-
tatus galima paaiškinti tuo, 
kad dalis suplanuotų san-
dorių buvo tiesiog užbaigti 
ir įregistruoti šiais metais, 
tačiau augimui įtakos nea-

bejotinai turi ir ganėtinai pa-
lankios ekonominės sąlygos“, 
– pranešime sako P. Rudzkis.  

Registrų centro analitikai 
pastebi, kad sparčiausiai šie-
met augo žemės sklypų bei in-
dividualių gyvenamųjų namų 
pardavimai.

Šiais metais Lietuvoje įre-
gistruota maždaug 7,5 tūkst. 
individualių gyvenamųjų 
namų pardavimų – 48 proc. 
daugiau nei 2020 metų pirmą-
jį pusmetį (2019 metų pirmąjį 
pusmetį – 5,4 tūkst.). Tik per 
šių metų birželį pasikeitė 1,5 
tūkst. gyvenamųjų namų savi-
ninkų, arba 44 proc. daugiau 
nei per 2020 metų birželį, 
bet 5 proc. mažiau nei per šių 
metų gegužę.

Visoje šalyje šiemet taip 
pat įregistruota beveik 40 
tūkst. žemės sklypų savinin-
kų pasikeitimų. Tai yra 52 
proc. daugiau nei per pirmąjį 
praėjusių metų pusmetį. Vien 
tik per birželį įregistruota 7,7 
tūkst. žemės sklypų sando-
rių, arba 48 proc. daugiau nei 
2020 metų birželio mėnesį 
ir beveik tiek pat, kiek ir šių 
metų gegužę.

P. Rudzkio teigimu, spartų 
šių NT kategorijų augimą ga-
lima sieti su pasikeitusiomis 
pirkėjų preferencijomis.

„Iki tol didžiausio NT pir-
kėjų susidomėjimo sulaukda-
vo butai, tačiau pandemija ir 
karantinas ilgainiui perkėlė 
dėmesio centrą į sklypus ir in-
dividualius namus“, – komen-
tuoja duomenų analitikas. 

Šiemet visoje šalyje įregis-
truota 19,5 tūkst. butų parda-

vimų – 38 proc. daugiau nei 
pirmąjį 2020 metų pusmetį 
(2019 metų pirmąjį pusmetį – 
17,1 tūkst.), o vien tik per šių 
metų birželį – 3,5 tūkst., arba 
63 proc. daugiau nei praėju-
sių metų birželį, bet 9 proc. 
mažiau nei šių metų gegužę.

„Butų rinkoje šiemet taip 
pat netrūksta optimizmo – 
sandorių skaičius auga vi-
suose šalies didmiesčiuose, 
o pastarieji keli mėnesiai yra 
maždaug ketvirtadaliu geres-
ni nei iki tol matyti vieno mė-
nesio vidurkiai“, – skaičiuoja 
P. Rudzkis.

Šiemet per pirmąjį pusme-
tį Vilniuje iš viso įregistruota 
beveik 7,2 tūkst. butų sando-
rių, arba 35 proc. daugiau nei 
atitinkamą laikotarpį pernai 
(2019 metų pirmąjį pusme-
tį – 5,7 tūkst.), Kaune – 2,7 
tūkst., arba 32 proc. daugiau 
(2019 metais tuo pačiu laiko-
tarpiu – 2,4 tūkst.), Klaipėdo-
je – beveik 1,8 tūkst., arba 67 
proc. daugiau (2019 metais – 
1,6 tūkst.).

Iš šių sandorių investici-
niais, tai yra, kai butą įsigijo 
pirkėjas jau turintis kitą gy-
venamosios paskirties būstą, 
Vilniuje ir Klaipėdoje galima 
laikyti kas penktą, o Kaune – 
beveik kas ketvirtą.

Bendras investicinių butų 
sandorių skaičius Vilniuje per 
metus (pirmąjį šių metų pus-
metį palyginti su 2020 metų 
sausio-birželio mėnesiais) 
padidėjo 46 proc., Kaune – 
35 proc., Klaipėdoje – 93 
proc.

BNS inform.

auksinė. Kroviklis. Domina 
keitimas. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilų 
telefoną iPhone 7 32 GB. Spalva 
auksinė. Dokumentai. Dėžutė. 
Dėkliukai. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• iPhone 7. 32 GB, juodas. Domina 
keitimas. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilų 
telefoną iPhone 5S, 16 GB. Spalva 
auksinė. Yra dokumentai, dėžutė, 
dėkliukai. Domina keitimas. Kaina 
70 Eur. Tel. 8 602 16 269.  
Rokiškis
• Labai geros būklės mobilų 
telefoną iPhone 6s, 16 GB. Spalva 
sidabrinė. Pakrovėjas, dėkliukai. 
Domina keitimas. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują mobilų 
telefoną iPhone 7, 256 GB. Spalva 
Rose Gold. Kroviklis, ausinės, 
dėkliukas. Domina keitimas. 
Kaina 170 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis
• Apple iPhone 8 Plus. 64 GB. 
Labai geros būklės. Pilnas 
komplektas. Puikiai veikiantis. 
Kaina 220 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują mobilų 
telefoną Huavei P2O 64 GB. 
Pirktas naujas iš salono. Dėžutė, 
dokumentai, kroviklis, ausinės. 
Kaina 140 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Geros būklės lovytę-maniežą. 
Nesuplyšęs, nesulūžęs, tvarkingas. 
Pridedu naudotą čiužinį, antklodę 
su užvalkalais. Tel. 8 621 88 950. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Tvarkingą traktoriuką su 12,5 hp 
varikliu. Pavarų dėžė mechaninė. 
Dėka pilnai visa nauja, pjovimo 
plotis 107. Kaina 980 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Tvarkingą sodo traktoriuką 
Partner su 12,5 hp varikliu. Dėka 
tvarkinga, storo metalo, be rūdžių, 
pavarų dėžė mechaninė. Kaina 
1000 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Geros būklės moterišką dviratį. 
Obeliai. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 620 66 284. Rokiškis
• Štangos grifą 8 kg su suoliuku 
(ilgis 151,5 cm, skersmuo 30 
mm, vienas užraktas). Svorius 
betoninius, aptrauktus plastiku: 2x5 
kg 2x10 kg. Iš viso štanga sveria 38 
kg. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 625 54 541. Rokiškis
• Scorpena A povandeninio 
nardymo kostiumą. Naudotas kelis 
kartus. Juodas, atviros poros, 7 mm 
storio neoprenas – universaliausia 
ką gali pasirinkti pradedantis, 
povandeninėms medžioklėms. 
Naujo kaina 160 - 200 Eur. Kaina 
120 Eur. Tel. 8 611 68 404. 
Rokiškis
• Dviratį. Kaina 17 Eur.  
Tel. 8 675 63 386. Rokiškis
• Tvarkingą, mažai naudotą 
elektrinį paspirtuką. Į SMS 
neatsakinėju. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 605 03 189. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Baltas silikatines ir raudonas 
skylėtas plytas. Tel. 8 698 26 187. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Geros būklės televizorių Philips. 
66 cm įstrižainės. Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis
• Gerai veikiantį televizorių 
Samsung. 81 cm įstrižainės. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 694 01 027.  
Rokiškis

qNaujienos
qSkelbimai
q Video 
ir fotogalerijos
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A V I N A S . 
YProfesinėje srity-
je nebijokite rizi-
kuoti. Jums seksis. 

Jūsų nestandartinės idėjos at-
neš daug džiaugsmo ir naudos. 
O štai papildomų įspareigoji-
mų nederėtų prisiimti. Skirkite 
daugiau dėmesio sveikam gy-
venimo būdui, dienos režimui, 
mitybai. Neužmirškite smulkių 
gyvenimiškų džiaugsmų, nes 
jums tiesiog reikia poilsio, 
įkvėpimo ir jėgų. Savaitgalį 
susitaikysite su žmogumi, su 
kuriuo jau ilgą laiką pykstatės. 
Visa tai bus tarsi atsitiktinai, 
be didelių pastangų. Šiuo metu 
įvairiose gyvenimo sferose 
pajausite permainas, kurios il-
galaikėje perspektyvoje duos 
nemažai naudos. Palanki diena 
– antradienis, nepalanki – tre-
čiadienis.   

JAUTIS. Pa-
tartina šią savaitę 
rimtai apriboti savo 
išlaidas. Reiktų imti 

taupyti, atidėti nors dalį lėšų 
savo svajonei: naujam automo-
biliui, remontui ar atostogoms. 
Kaip tik tam dabar labai palan-
kus metas. Jei jums nepatinka 
sritis, kurioje dirbate, pats metas 
pasiieškoti naujo darbo, naujos 
veiklos. Dabar tam idealus me-
tas. Savaitė įdomi, permaininga, 
kupina įvykių. Todėl nepakenk-
tų bent jau sudaryti šiokį tokį 
veiklos planą ir darbo dienoms, 
ir savaitgaliui. Jei to nepadarysi-
te, visą savaitę gyvensite chaose 
ir iki galo neatliksite nė vieno 
darbo. Savaitgalį skirkite savo 
antrajai pusei: nueikite į kavinę, 
aplankykite įdomias vietas. Pa-
lanki diena – trečiadienis.. 

DVYNIAI. Nuo 
savaitės pradžios 
pagausite palankią 
bangą: visi darbai 

seksis lengvai, tarsi be didelių 
pastangų, tačiau labai koky-
biškai. Savaitės viduryje už-
siimkite labdara: geri poelgiai 
jums atneš labai daug naudos. 
Stebėkite savo savijautą, emo-
cijas, kad suprastumėte, kokius 
darbus mėgstate, o kurie kelia 
nemalonius pojūčius. Jei darbo 
pabaigoje jusite didelį nuovar-
gį, neprievartaukite savęs tą 
darbą baigti, nes kitą rytą stigs 
jėgų. Savaitgalį bus puikių idė-
jų, kurias reiktų tuoj pat pradėti 
įgyvendinti. Investuokite lėšų ir 
laiko į savišvietą. Nepalanki die-
na – šeštadienis.

VĖŽYS. Vieni-
šiams gresia susipa-
žinti su žmogumi, 
kuris iš pagrindų pa-

keis jų gyvenimus. Gali būti, kad 
neužilgo persikraustysite jei ne į 
naują šalį, tai bent į naują butą. 
Domėkitės savo mityba, antraip 
pajusite negalavimų. Savaitė bus 
viena ramiausių. Visos proble-
mos spręsis tarsi savaime. Jūsų 
uždavinys – garbingai priimti 
likimo iššūkius ir jausti malonu-
mą iš sėkmingų situacijų, naujų 
pažinčių. Savaitgalį skirkite rei-

Astrologinė prognozė savaitei 
kalų namuose tvarkymu, laikui 
su artimaisiais. Nepalankus me-
tas – ketvirtadienis. 

LIŪTAS. Praė-
jusią savaitę švais-
tėte laiką, todėl 
darbų užgrius dvi-

gubai. Nepaisydami skubos, 
nesiimkite kelių darbų iš karto, 
nes sukursite nepastabaus ir ne-
organizuoto žmogaus įspūdį. 
Savo svajones ir tikslus įgy-
vendinkite kryptingai, kad ir 
mažais žingsneliais. Palankus 
metas įsigyti ilgai svajotą auto-
mobilį. Laisvalaikį skirkite sa-
viugdai. Ne tik praplėsite akira-
tį, bet ir investuosite į ateitį, nes 
šių žinių tikrai prireiks. Pagerės 
ir finansinė situacija. Savaitgalį 
skirkite namų darbams ir rūpes-
čiams. Ypatingai sėkmingi bus 
namams skirti pirkiniai. Nepa-
lanki diena – penktadienis.

M E R G E L Ė . 
Net ir paprasčiausi 
reikalai reikalaus 
daug jėgų ir ener-

gijos. Nesivelkite į įvykius, 
kurie neliečia jūsų tiesiogiai. 
Sėkmės raktas: kantrybė, su-
pratingumas ir diplomatija. Jei 
taip elgsitės, gali pasisekti re-
alizuoti kai kurias seniai bran-
dintas idėjas. Pats laikas imtis 
įgyvendinti jas, nes antroje 
savaitės pusėje jus ims lydėti 
sėkmė. Visgi ji turi savo kainą 
– nuovargio ir įtampos neišlie-
kite ant nieko dėtų namiškių. 
Savaitgalį skirkite dėmesio tė-
vams, ypač jei santykiai su jais 
ne tokie geri, kaip norėtumėte. 
Sekmadienį pajusite jėgų ir 
darbingumo antplūdį. Palanki 
diena – antradienis, nepalanki 
– trečiadienis. 

S VA R S T Y -
KLĖS. Bet kokia-
me darbe laikykitės 
tvarkos ir techno-

loginio proceso. Jei sėkmingai 
planuosite, nesiblaškysite, ne-
kreipsite dėmesio į smulkme-
nas, galite pasiekti įspūdingų 
rezultatų. Drąsiai imkitės naujų 
reikalų, nes senieji susitvarkys 
tarsi savaime. Darbe pajusite 
palankias permainas: panašu, 
kad bręsta galimybės profesi-
niam augimui, galbūt sulauksi-
te vienokio ar kitokio paaukšti-
nimo, premijos, o tai sutvirtins 
finansinius šeimos pagrindus. 
Savaitgalį jums prireiks pagal-
bos, ir jos sulauksite. Būkite 
atidūs artimiesiems, rodykite 
jiems dėmesį ir rūpestį. Pajusite 
ir šeimos palaikymą, ir kritikų 
nepalankius įvertinimus. Ne-
kreipkite į juos dėmesio. Palan-
ki diena – sekmadienis. 

S K O R P I O -
NAS. Kad sėkmė 
jus lydėtų, teks 
daug pastangų įdėti 

į kiekvieną darbą. Įsiklausyki-
te į artimųjų nuomonę, venkite 
ginčų su vyresniais žmonėmis. 
Skirkite dėmesio ne tik profesi-
niams, bet ir buities reikalams. 
Stenkitės bet kokia kaina įgy-
vendinti visa, ką suplanavote. 

PRO MEMORIA
Rokiškio kaimiškoji seniūnija
LEONAS ANTANAS GRAŽEVIČIUS 1936-06-28 - 2021-07-08
PETRAS KAZLAUSKAS 1949-08-08 - 2021-07-08
Kamajų seniūnija
PRANCIŠKA LEONORA SALADŽIŪTĖ 1939-03-20 - 2021-07-06
Obelių seniūnija
AGAFIJA ALEINIKOVA 1934-01-01 - 2021-07-02

Naujus darbus pradėti galite tik 
tuo atveju, jei įsivertinote savo 
jėgas bei galimybes. Penktadie-
nis – metas atnaujinti seniems 
ryšiams. Palanki diena – trečia-
dienis, nepalanki – ketvirtadie-
nis.

ŠAULYS. Įpras-
ti metodai paseno. 
Gyvenimas keičia-
si, ir jums teks keis-

tis kartu su juo. Norėsis keistis. 
Ar pažiūras, ar vertybių skalę, 
ar namų interjerą. Pokyčiams 
būkite atviri, ypač antradienį ir 
ketvirtadienį. Nebijokite jų, nes 
tai atneš nemažą naudą. Savai-
tės pabaigoje sulauksite to, ko 
seniai norėjote. Savaitgalį jūsų 
mintys bus skirtos ypatingam 
žmogui. Sekmadienį skirkite lai-
ko geram poilsiui, sumažinkite 
apsukas. Palanki diena – šešta-
dienis, nepalanki – sekmadienis.   

OŽIARAGIS. 
Savaitė labai pro-
duktyvi. Sukurkite 
aiškų planą, kurio 

tvirtai laikysitės. Skubėkite 
baigti pradėtus darbus, nes jau 
trečiadienį jūsų mintis užka-
riaus namų reikalai. Savaitės 
viduryje darbas iš jūsų reikalaus 
kantrybės, susitelkimo, tiks-
lumo. Jei taip elgsitės, turėsite 
nemažai naudos. Nepamirškite 
dėmesio savo antrajai pusei, ro-
mantikai. Šią savaitę nepatarti-
na keliauti, užsiimti aktyviu po-
ilsiu. Atostogas vertėtų planuoti 
rugpjūčio pradžiai. O dabar – 
nebaigtų darbų užbaigimo me-
tas. Palanki diena – antradienis, 
nepalanki – trečiadienis.

VA N D E N I S . 
Laimingas laiko-
tarpis. Savaitė bus 
kupina džiaugs-

mingų netikėtumų, atsiras 
naujų pažįstamų, kurie gali 
pakeisti jūsų gyvenimą. Visgi 
jūsų mintyse dominuos namų 
reikalai, santykiai su artimai-
siais. Trečiadienį jūsų pozity-
vumas leis praskinti kelią idė-
joms, kurios turi perspektyvų 
pagerinti jūsų karjerą. Savait-
galį nieko neplanuokite, ypač 
finansų sferoje. Neužsiimkite 
niekais. Nepalanki diena – ke-
tvirtadienis.

ŽUVYS. Ge-
ros nuotaikos ir 
energijos šaltiniu 
bus jūsų darbas. 

Viskas jums seksis. Pagerės 
santykiai su kolegomis. Nešo-
kinėkite nuo vienų  darbų prie 
kitų, nes tai kenks bendram 
rezultatui. Geriau sutelkite 
jėgas vienai užduočiai atlik-
ti. Ketvirtadienis – palankus 
metas susitikimui su draugais. 
O vienišiai tądien gali ruoštis 
lemtingai pažinčiai. Tik štai 
pirmojo pasimatymo metu 
pernelyg neatviraukite. Sa-
vaitgalį skirkite poilsiui. Susi-
tvarkykite namus, nuoširdžiai 
pakalbėkite su artimaisiais. 
Tai suteiks jėgų, nukreips tei-
singa linkme. Nepalanki diena 
– trečiadienis.
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Žuvusiųjų per gaisrus skaičius ūgtelėjo, 
nors pačių gaisrų – rekordiškai mažai

Žuvusiųjų gaisruo-
se Lietuvos gyventojų 
skaičius ūgtelėjo, nors 
pačių gaisrų fiksuojama 
mažiausiai per beveik 
20 metų, rodo šių metų 
pirmojo pusmečio ugnia-
gesių gelbėtojų sukaupti 
duomenys.

2021 metų sausio – birželio 
mėnesiais gaisruose žuvo 55 
žmonės. Tuo pačiu laikotarpiu 
pernai žuvo 52 asmenys.

Šiemet per pirmąjį pusmetį 
kilo 4,7 tūkst. gaisrų, mažiau-
siai per pastaruosius 18 metų. 
2020 metais ugniagesiai vyko 
gesinti beveik 5,2 tūkst. gaisrų.

Šiais metais gaisruose žu-
vusių žmonių vidurkis siekia 
61 metus, 23 žuvusiesiems 
buvo nuo 52 iki 68 metų.

„Mes esam sudarę gaisrų 
aukos portretą – dažniau žūva 
vyresnio amžiaus, (...) kaimo 
ar mažo miestelio gyvento-
jas vyras, 60-ties metų ar vy-
resnio amžiaus, turi žalingų 
įpročių – alkoholio vartojimas, 
rūkymas“, – BNS sakė Prieš-
gaisrinės apsaugos ir gelbėji-
mo departamento Valstybinės 

priešgaisrinės priežiūros orga-
nizavimo skyriaus viršininkas 
Aurimas Gudžiauskas.

„Kita dalis žuvusiųjų – tie, 
kuriems patiems sunku pasirū-
pinti dėl amžiaus ir sveikatos, jų 
orientacija lėtesnė“, – pridūrė jis.

Ugniagesiai ir patys senjorų 
namuose įrengia dūmų detekto-
rius.

96 proc. visų žuvusiųjų gais-
ruose namuose pernai neturėjo 
jų įsirengę.

„Kai išsikrauna baterijos, 
tada detektorius stipriai pypsi, 
žmones tai gąsdina, garsas jiems 
trukdo, ne visada supranta, kad 
atėjo laikas keisti baterijas, ki-
tiems sunku lubas pasiekti“, – 
kalbėjo A. Gudžiauskas.

Jo skaičiavimais, autonomi-
nius detektorius turi apie pusė 
namų ūkių Lietuvoje.

Šių metų pirmąjį pusmetį ke-
tvirtadalis žuvusiųjų gaisruose 
gyveno miestuose, o likusi dalis 
– miesteliuose ir kaimuose.

Dienos metu nuo 8 iki 22 val. 
žuvo 34 gyventojai, naktį 21 
žmogus.

Tragiškiausia mėnesio die-
na yra 14-oji (ugnis pasiglemžė 
septynių žmonių gyvybes), nuo 

12-tos iki 23-iosios mėnesio 
dienos gaisruose žuvo 29 gy-
ventojai.

„Tokios žūties dažniausiai 
siejamos su gyvenimo būdu: 
žūsta dažniausiai neblaivūs, 
rūko lovose, būna gavę išmo-
kas“, – sako A. Gudžiauskas. 

Gaisruose žuvo 32 vyrai, 18 
moterų, o penkių žmonių tapa-
tybė nenustatyta. Kartais žuvu-
siųjų tapatybės nustatymas už-
trunka, nes tai būna benamiai, 
jų nepasigenda artimieji.

Trylika gyventojų žuvo dėl 
krosnių, židinių bei dūmtrau-
kių įrengimo ir eksploatavimo 
reikalavimų pažeidimų bei ge-
dimų, tiek pat žuvo  dėl neat-
sargaus rūkymo, aštuoni – dėl 
neatsargaus žmogaus elgesio 
su ugnimi, po tris – dėl elektros 
įrenginių, prietaisų, elektros 
instaliacijos gedimų ir dėl pa-
šalinio ugnies šaltinio.

Du žmonės žuvo per pade-
gimus, vienas – dėl savaimi-
nio medžiagų užsidegimo, dėl 
sprogimo ir dėl dujų, žibalinių, 
benzininių įrenginių, prietaisų 
gedimo. Dar dešimties žmonių 
žūties priežastys tikslinamos.

BNS inform.
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ANEKDOTAI

***
Per pertrauką krepšinio 

treneris sumaišė drabužines 
ir išrašė velnių varžovų 
komandai.

***
Kai aš lankau giminaičius 

kaime, panašu, kad mano vizitu 
labiausiai džiaugiasi uodai.

***
Žentas klausia:
– Uošvienyt, o tamsta 

šachmatais žaist mokat?
Uošvienė (piktai):
– Jei mokėčiau, tai 

karalienės nebūčiau atidavusi 
už kuino.

***
Klausimas suvalkiečiui:
– O tu savo kaimyną Petrą 

gerai pažįsti?
– Aga. Mes su juo vieną 

kaukę dalinomės.

***
Pas odontologą:
– Pastaruoju metu jūs 

praradote ketvirtą dantį. Kas 
nutiko?

– Ilsėjausi Palangoje. 
Šnicelius kavinėje valgiau.

***
Marytė tamsiame 

užkampyje sumaišė flakonėlius 
ir plėšiką išgydė nuo slogos.

***
Įrašas senmergės feisbuko 

paskyroje: „Taip karšta, kad 
miegosiu prie atviro lango 
nuoga. Šiek tiek baisoka, kad 
kas neįlįstų. Visgi pirmas 
aukštas. Gatvė – Varlių, namas 
14, butas 3“.

***
Žmona vyrui:
– Petrai, tu prisisapnavai 

man erotiniame sapne.
– Ir ką aš ten dariau?
– Atėjai ir viską sugadinai.
***
Tikras draugas už butelį 

neparduos. Na, nebent už du, 
bet ir tai gailiai verkdamas.

***
Katinas – geriausias 

žmogaus draugas. Jis niekada 
nepriekaištaus, kad eini ėsti 
vidury nakties. Jis ės kartu.

***
– Man treji metai. O aš jau 

turiu savo virėją, masažuotoją, 
patarnautoją, tualeto valytoją...

– Na, ne kiekvienam juk 
pasiseka gimti katinu.

***
Berniukas klausia savo tėvo 

verslininko:
– Kokią fantastinę knygą tu 

skaitei?
– Mūsų buhalterio ataskaitą 

mokesčių inspekcijai.
***
Patogiausia ir maloniausia į 

lagaminą dėti pinigų kupiūras.
***
Advokatas – padoresnis nei 

pelė: jei pelės maitinasi sūriu 
su skylėmis, tai advokatai 
minta skylėmis mūsų 
įstatytmuose.

***
Cirke kalbasi du liūtai:
– Žiūrėk, po to klouno 

Būti vargšu – ne gėda. Tai 
vienintelis teigiamas dalykas, 
kurį galima pasakyti apie 
neturtą.

***
Jei nenori, kad užliptų ant 

sprando, tai neverta žemai 
lankstytis.

***
Lai Dievas tave saugo nuo 

blogų moterų, o nuo gerų 
ginkis pats.

***
Dievas saugo vargšus 

nuo brangiai kainuojančių 
nuodėmių.

***
Su pinigais ne taip gerai, 

kaip be jų blogai.
***
Patirtis – tai žodis, kuriuo 

žmonės paprastai apibūdina 
savo klaidas.

***
Žilė paprastai būna senatvės, 

o ne proto požymis.
***
Sendamas žmogus mato 

prasčiau, bet daugiau.
***
Musmirės – ir tos be lietaus 

neauga.
***
Adomas – vienintelis 

žmogus žemėje, neturėjęs 
uošvienės.

***
Žinios daug vietos neužima.
***
Rinkdamasis iš dviejų 

blogybių, žmogus paprastai 
pasirenka abi.

***
Jei gyvenimas nesikeičia 

į gerą, nesinervink, jis tuoj 
pasikeis į blogą.

pasirodymo visa publika 
snaudžia. Žiūrėk, va čia tinklas 
šiek tiek įplyšęs. Imkim ir šiek 
tiek išjudinkim žiūrovus.

***
– Kas  būna pas moteris 

kartą per mėnesį ir baigiasi per 
4-5 dienas?

– Žinoma, kad vyro alga.
***
Lėktuve iš Floridos keleivė 

pastebėjo ant blondinės piršto 
žiedą su milžinišku deimantu. 
Pagauta smalsumo, moteris 
klausia:

– Jūsų deimantas, 
tikriausiai, labai garsus?

– Tikrai taip. Tai garsusis 
Klipšteino įvartis. Bet jis turi 
baisų prakeiksmą.

– O koks tai prakeismas?
– Pats Klipšteinas.
***
Vienas paauglys klausia 

kito:
– Klausyk, o kurioj vietoj 

reikia pasidaryt tatuiruotę, kad 
mama nepamatytų?

– Mamai ant nugaros.
***
Krokodilas Gena susirgo 

ir prašo Kūlverstuko atnešti 
vandens. Tas atnešė kelis 
puodelius ir pasakė, kad 
vanduo baigėsi. Gena stebisi:

– Kaip tai baigėsi?
– O taip ir baigėsi. Unitazo 

bakelyje, kiek buvo, tiek 
išsėmiau. O krano virtuvėje aš 
nepasiekiu.

***
–Laikas gydo žaizdas...
– Tai štai kodėl 

poliklinikoje va tokia eilė.
***
Klientas restorane:
– Ar jūsų orkestras groja 

pagal užsakymą?
– Taip, groja. Ką 

pageidautumėte užsakyti?
– Kad pagrotų šachmatais, 

kol aš valgau.
***
– Pas jus virtuvėje 

tarakonai ant sienos!
– Nesijaudinkte, čia tapetai 

tokie.
–  Okodėl tokie bjaurūs?
– Kad svečiai neužsisėdėtų. 

DIENOS 
POKŠTAS
KAS NAUJO,
ROKIŠKI?
Kas gi naujo, aktualaus?
Gal lietaus banga atplauks?
Teks nuvilti Jus visus –
Karštis svilins dar baisus.

O skiepai kaip? Kaip „kovidas“?
Yra naujas koks hibridas?
Panašu, kol kas ramybė.
Gal aprimo kiek bjaurybė.

Na,  o kaip dėl emigrantų?
Ar turėsim ekskursantų?
Rokiškis svečių nelaukia.
Garsiai „NE!“ kraštiečiai šaukia.

O gal kas pozityvesnio?
Kas gi Rokišky geresnio?
Štai autobusu be stogo
Į Salas nuvykt bus proga!

Dar viena smagi naujiena –
Turim renginį šiandieną.
Aikštėje erdvioj turgelio
Akrobatas šėls ant kelio.

Vasarą veiklos apstu,
Ar gi ne akivaizdu?
Spėk visur tik dalyvauti
Įspūdžių bagažą krauti.

Greta Paliulionytė

AUGALAI

• Miltus, traiškytus grūdus 
gyvuliams, paukščiams. Atvežu į 
namus. Tel. 8 652 80 328.  
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Naudotą, keramikinę virtuvinę 
kriauklę ir naują vonios plautuvę, 
melsvos spalvos. Tel. 8 604 09 285. 
Rokiškis

• Naują vandens šildytuvą. 50 l 
talpos. Tel. 8 610 10 342.  
Rokiškis
• Naujus ketaus radiatorius. 6 vnt. 

Tel. 8 610 10 342. Rokiškis
• Naudotą Liebherr šaldytuvą. 
Veikia gerai. Galime atvežti. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 685 73 763.  
Rokiškis
• Dulkių siurblį. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju senovinę spintą ir 
nendres stogui. Tel. 8 678 09 743. 
Rokiškis
• Dovanoju lentas, tinkamos 
malkoms. Tel. 8 650 56 794. 
Rokiškis
• Bus dovanojami 2 šuniukai, 
šuniukas ir kalytė, šuniukas pilkos 
spalvos. Dovanosiu geriems 
žmonėms. Šuniukai yra Rokiškio 
raj. Tel. 8 674 65 910.  
Rokiškis
• Dovanojamas 4-5 metų šuo. 
Netekęs šeimininko labai liūdi 
ir ieško naujos šeimos, kuri jį 
priglaustų ir juo rūpintųsi. Šuo 
randasi Bajorų km. Išsamesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 683 53 001. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Medų Rokiškyje. 1 kg kaina 5 
Eur. Tel. 8 648 85 881.  
Rokiškis


