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UAB „ROKIŠKIO 
AUTOBUSŲ PARKAS”

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

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

Autobusų nuomos paslaugos.
Išorinė reklama ant keleivinių transporto priemonių.

Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt
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NVSC Rokiškyje atliko 
karantino režimo 
patikrinimus ir primena: 
svarbu neatsipalaiduoti
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Nebaidytų idiotų kraštas – 6: 
kaliausių konkursas dar neprasidėjo, 
o jau turime pretendentę laimėti
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Buvusiam Rokiškio aliejinės 
direktoriui tenka minti 
Rokiškio teismo slenkstį

Pamoka medžių mylėtojams: 
škvalas užvertė medį tiesiai ant gatvės

Kas atsakingas už sklype augančių medžių priežiūrą? Savininkas

4 p.
Medžiai ir laidai – ne pats geriausias derinys. Kad medžių šakos nepasiektų laidų, turi pasirūpinti sklypo savininkas.                     L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Žaibais ir 
aplodismentais
pasitiktas 
Aro Gibiežos
namų turas 2 p.
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Kūjo metimo rungties 
prizininkų pakylą okupavo 
rokiškėnės

Rokiškio futbolo klubas
žais namų rungtynes
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NVSC Rokiškyje atliko
karantino režimo patikrinimus 
ir primena: svarbu neatsipalaiduoti

Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro Panevėžio 
departamento Rokiškio sky-
rius (NVSC) kartu su Ro-
kiškio rajono savivaldybės 
vyriausiąja specialiste (savi-
valdybės gydytoja) ir Rokiš-
kio r. visuomenės sveikatos 
biuro direktore 2021 metų 
balandžio – birželio mėnesiais 
tikrino, kaip asmens sveika-
tos priežiūros, vaikų ugdymo, 
socialinės globos įstaigų speci-
alistai laikosi karantino reika-
lavimų, kaip užtikrinama šio-
se įstaigose infekcijų kontrolė. 
Specialistai atliko 60 kontro-
lių, kurių metu buvo pati-
krintos 17 gydymo įstaigų, 40 
ugdymo įstaigų, 3 socialinės 
globos įstaigos.  Patikrinimų 
metu buvo suteiktos konsul-
tacijos dėl Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybės nutarime Nr. 
1226, Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 
valstybės lygio ekstremalio-
sios situacijos valstybės ope-
racijų vadovo sprendimuose 
nustatytų reikalavimų, dar-

buotojų vakcinavimo, testa-
vimo tvarkos klausimais.

Atliktų patikrinimų metu 
pažeidimų nebuvo nustatyta.

Džiugu konstatuoti, kad ri-
zikos įstaigose atsakingai lai-
komasi nustatytų reikalavimų, 
konsultuojamasi, niekas neno-
rėtų vėl užsidaryti, todėl dabar 
itin svarbu neatsipalaiduoti.

NVSC primena, kad nesilai-
kant nustatytų ekstremaliosios 
situacijos reikalavimų, kyla 
grėsmė išplisti COVID-19 (ko-
ronaviruso infekcijai). NVSC 
ragina ir gyventojus nepamiršti 
laikytis pagrindinių infekcijos 
prevencijos priemonių: užda-
rose viešose patalpose dėvė-
ti nosį ir burną dengiančias 
priemones, laikytis saugaus 
atstumo, kontakto trukmės, 
vėdinti patalpas, laikytis rankų 
higienos, kosėjimo, čiaudėjimo 
etiketo.

Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro 

Panevėžio departamento 
Rokiškio skyriaus

inform.

Buvusiam Rokiškio aliejinės direktoriui tenka 
minti Rokiškio teismo slenkstį

Iš pelenų prikėlęs Ro-
kiškio aliejinę (buvusią SV 
Obeliai) direktorius Henri-
kas Asauskas yra priverstas 
minti teismo slenkstį.

Šiuo metu Klaipėdoje dir-
bantis H. Asauskas yra kalti-
nimas veikdamas bendrininkų 
grupėje iš valstybės biudžeto 
2015-2016 metais pagrobęs 
per 326000 eurų pridėtinės 
vertės mokesčio.

Didelės apimties ikiteismi-
nis tyrimas buvo atliekamas 5 
metus ir šiandien pasiekė Ro-
kiškio teismą.

Henrikas Asauskas teisme 
bet kokią savo kaltę visiškai 
neigė, paaiškindamas kad visi 
žaliavos pirkimai buvo skai-
drūs, valstybei visą laiką buvo 
sumokamas pridėtinės vertės 

Buvęs Rokiškio aliejinės direktorius Henrikas Asauskas teisme duoda parodymus. „              Rokišįkio Sirenos“ nuotr.

mokestis, todėl net nelabai 
supranta kaip kitaip įmonė 
galėjo funkcionuoti neatlikda-
ma įprastų verslo operacijų, 
kurios visos iki vienos buvo 
apskaitytos ir tai, pasak buvu-

sio direktoriaus, prieš teismą 
galėjo išsiaiškinti tiek VMI, 
tiek prokuratūra, todėl kaltina-
masis mano, jog šios instituci-
jos tiesiog neatliko namų darbų 
ir todėl dabar jis yra priverstas 

lankytis teismuose.
Kitas teismo posėdis vyks 

liepos pabaigoje. Į jį bus pa-
kviesti keli svarbūs liudytojai.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Šimtmečio aikštėje nuvir-
to didžiulis išpuvęs medis. 
Jis užvirto ant šaligatvio ir 
važiuojamosios kelio da-
lies. Jei tuo metu sankryža 
Laisvės gatve būtų važiavęs 
automobilis, nelaimės pase-
kmės būtų tragiškos.

Pamoka medžių mylėtojams: škvalas užvertė medį tiesiai ant gatvės

Medis užtvėrė gatvę. Nuo-
traukose matyti, kad jis visiškai 
sutręšęs. Tačiau miesto medžių 
gynėjai aršiai gina netgi tokius 
medžius ir dėl jų šalinimo že-
ria priekaištus. Laimė, kad šio 
medžio auka tapo tik kelio 
ženklas. Medį supjaustė ir nuo 

važiuojamosios dalies pašalino 
ugniagesiai.

Škvalas padarė ir daugiau 
nuostolių: patvindė savival-
dybės kiemą, Respublikos 
gatvė vėl virto didžiuliu 
vandens trasa. Kitose mies-
to gatvėse privartė medžių. 

O Vytauto gatvėje nevei-
kė šviesoforas. Šviesoforą 
škvalas apgadino ir Lais-
vės-Kauno gatvių sankryžo-
je, bet šis, nors ir pasviręs, 
neišsijungė.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Žaibais ir aplodismentais pasitiktas Aro Gibiežos namų turas
Tvankią liepos 13-osios po-

pietę įvyko du rokiškėnų ilgai 
laukti dalykai: rajone pagaliau 
nušniokštė lietus ir buvo sureng-
tas motoakrobato Aro Gibiežos 
namų turo pasirodymas. Puikiu 
fonu įspūdingiems motoakro-
batų triukams tapo dangų nu-
šviečiantys žaibai. Ir ne vienas 
žiūrovas slapčia meldėsi, kad 
lietus nenutrauktų įspūdingo 
pasirodymo, kurio daugelį triu-
kų šventės vedėjas pristatydavo 
žodžiais „Pirmą kartą“.

Pagaliau kaip žmonės
Vos paskelbus balsavimą, 

kuriuose šalies miestuose turėtų 
vykti garsiojo motoakrobato A. 
Gibiežos namų turas, rokiškėnai 
suskato balsuoti. Mat pernai sutel-
kę pajėgas ir laimėję savo miestui 
įspūdingą šventę ir tąkart pamatę 
įspūdingą reginį, mūsų rajono 
žmonės ir šiemet neketino pra-
leisti puikios progos pasigrožėti 
įspūdinga, sudėtingiausių triukų 
kupina programa.

Šventę planuota surengti ten 
pat, kur ir pernai – Taikos gatvės 
turgelyje. Jei pernai buvo gėda už 
savo miestą dėl to, kad pasirody-
mą motoakrobatų komanda rengė 
apvažinėdama kūgeliais pažymė-
tas duobes, tai šiemet savivaldy-
bės garbei derėtų pasakyti, kad 
tinkama aikšte pasirūpinta, duobės 
užlygintos. 

Pasirodymas ar repeticija?
Dar gerokai prieš 18 val., kai 

buvo numatyta renginio pradžia, 
rokiškėnai rinkosi į turgelį. Jie 
prisiminė pernykštę pamoką, kai 
dėl lietaus grėsmės pasirodymo 
pradžia buvo dešimčia minučių 
paankstinta. O kadangi ir šįsyk 
virš galvos tvenkėsi debesys ir 
ėmė blyksėti žaibai, tai nemažai 

rokiškėnų atėjo geru pusvalandžiu 
anksčiau. Ir laukimas neprailgo: 
pirmiausi buvo ne tik gudriausi 
užsiimti patogiausias vietas, bet ir 
galėjo pasigrožėti treniruote. Ma-
tydami įspūdingus triukus, atlie-
kamus atšilimo metu, žiūrovai 
žvalgėsi vienas į kitą klausdami: 
„Čia dar treniruotė ar jau pasiro-
dymas?“.

Įspūdinga programa
Motociklininkų pasirodymas 

sudomino įvairaus amžiaus rokiš-
kėnus: nuo ant tėvų pečių sėdinčių 

mažylių iki skrybėlaitėmis pasida-
binusių močiučių. Ir pastarosios 
iš rankinukų graibė mobiliuosius 
telefonus, norėdamos įamžinti 
rodomus triukus. O gražiausios 
nuotraukos autoriaus laukia įspū-
dingas prizas – pasivažinėjimas su 
pačiu A. Gibieža.

Keturiasdešimt minučių truku-
si programa buvo pilna įvairiausių 
triukų, kuriuos demonstravo A. 
Gibieža,  Nerijus Malinauskas, 
Šarūnas Kezys ir Virgilijus Dik-
šas. Jau pernai jų programa buvo 
įspūdinga, tačiau ir šiemet moto-

akrobatai rado būdų ją praturtinti 
naujais triukais. Pirmą kartą mo-
tociklu ant vieno rato važiavo du 
akrobatai. O jų tikslumu ir preci-
ziškumu galėjo įsitikinti keturios 
žavios rokiškėnės, tapusios pasi-
rodymo talkininkėmis.

Sužavėti motociklininkų pa-
sirodymo rokiškėnai neslepia: jei 
kitąmet toks turas vėl bus rengia-
mas, jie padarys viską, kad mo-
toakrobatai vėl apsilankytų mūsų 
mieste.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Dėkoja
Nuoširdžiai dėkoju visiems Rokiškio r. ligoninės Slau-

gos skyriaus medikams už Jūsų sunkų darbą, nuoširdžią 
priežiūrą ir atsidavimą, o ypatingą AČIŪ tariu slaugyto-
joms Ritai B. ir Danutei B. 

Vanda Kesylienė

Dėkoja
Nuoširdžiai dėkoju žmogui, liepos 8-ąją Šilaičių kapi-

nėse radusiam ir grąžinusiam telefoną Nokia. Esu sko-
linga, prašau paskambinti. 

Genovaitė. Tel. 8-613-71042.
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BRYDĖS

Nebaidytų idiotų kraštas –6: kaliausių konkursas dar neprasidėjo, 
o jau turime pretendentę laimėti

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
Žagarės miestelyje vyks-

ta toks vyšnių festivalis. Ir 
jame rengiamas baidyklių, 
tiksliau sakant, kaliausių 
konkursas. Konkursas ne-
atsitiktinis: baidyklė varnė-
nams, mūsiškai – špokams 
baidyti, yra neatsiejamas 
kiekvieno save gerbiančio 
sodo atributas. Jei kaliausė 
graži, išradingai sumeis-
trauta, ji tampa sodo kraš-
tovaizdžio akcentu. Dėl 
baidyklės naudos kyla jau 
daugiau klausimų: špokai 
nėra kvaili, ir jie greitai 
pamato, kad šita stovyla 
jiems nieko padaryti nega-
li. Apsaugai nuo špokų yra 
efektyvesnių priemonių. 
Štai mūsų sodo vyšnios kol 
kas sveikos, nes jų apsauga 
rūpinasi iš esmės AK, Ma-
tilda ir kaimynų katinas, 
dėl labai aršaus charakterio 
ir juodos dėmės po nosimi 
vadinamas vieno vokiečio 
pavarde. Saugant vyšnias 
katinai efektyvesni už ka-
liausę vien dėl to, kad pas-
taroji paukščius tik baido. 
Katinai gi nė nesiruošia nie-
ko baidyti, gąsdinti ir gra-
sinti. Atvirkščiai, jie sėlina 
prie paukščių nepastebėti. 
Ir geriausia apsauga nuo 
vyšnių vagių – katino nas-
ruose spurdantis jų kolega.

Katino išminties trūksta 
mūsų vyriausybei, dovanokite, 
moteriausybei. Jos darbo efek-
tyvumo iliustracijomis būtų 
Vydenių kaimo tvora ir Vidaus 
reikalų ministrės Agnės Bilo-
taitės atsakymas į žurnalisto 
klausimą apie tai, ar pareigūnai 
privalo padėti migrantams, iš 
už koncertinos šaukiantiems 
„asylum“, ją perlipti. Abi šios 
priemonės su mano aprašytu 
špokų baidymo kaliause meto-
du turi esminių pranašumų: tai 
kvaila, juokinga ir neefektyvu.

Pradėkime nuo tvoros. Pa-
saulis, Lietuva, Rokiškio rajo-
nas ir aš iki praėjusios savaitės 
pabaigos nieko nežinojome 
apie Varėnos rajono gyvenvie-
tę Vydenius. Gyveno dzūkai, 
grybų karaliai, sau ramiai, nie-
ko nekliudė. Kol į jų mokyklą 
centrinė valdžia nesugalvojo 
vežti nelegalių migrantų, su-
gautų prie Baltarusijos sienos. 

Gyventojai, žinoma, ėmė pik-
tintis: įstatymo pažeidėjai (o 
tokiu yra kiekvienas, neteisėtai 
kirtęs valstybinę sieną) buvo 
apgyvendinti tiesiog gyvenvie-
tėje, be jokios apsaugos. Net 
tvoros nepastatė. Na, jei gy-
ventojai nori tvoros, tai valdžia 
privalo įsiklausyti į jų pageida-
vimus. Tik... Aš nežinau, kuo 
tie vargšai Vydenių žmonės 
taip nusikalto, kad valdžia iš 
jų šitaip pasityčiojo. Kaip? Pa-
prastuoju tvoros statymo būdu. 
Varėnos savivaldybės mero Al-
gio Kašėtos facebook paskyro-
je buvo detalus fotoreportažas 
apie tvoros statymo procesą. 
Ta tvora – segmentinė, Karlai, 
segmentinė. Tokia, kokia tve-
riami renovuojami namai arba 
koncertų scenos, kad egzaltuo-
tos paauglės savo dievukams 
ant sprandų nesikabintų. Tos 
tvoros nė perlipti nereikia: už-
tenka vieną segmento kraštą iš-
kelti iš laikilio. Kodėl statoma 
tokia idiotiška, nuo nieko ne-
sauganti tvora? Nes mūsų dun-
dukams valdžioje svarbu ne 
rezultatas: tvirtos tvoros būdu 
apsaugota visuomenė, o pro-
cesas: „riekia kaška dariti“, nu 
va ir daro – tvorą stato. Norė-
jot tvoros, tvorą turit. O kad ji 
nieko nesaugo, tai čia jau, kaip 
sakant, ne valdžios problemos. 
Užtat yra ką nufotografuoti, į 
feisbuką įdėti. Ir dar įmonei, 
išnuomojusiai šiai segmentinę 
tvorą, šis tas kišenėje liko.

Kitas tokio pat efektyvumo 
pavyzdys yra mūsų vidaus rei-
kalų ministrės Agnės Bilotaitės 
prakalba į malonųjį žiūrovą, 
klausytoją ir skaitytoją. Geras 
dalykas tas tiesioginis eteris. 
Tai va, kaip tik vienos televizi-
jos tiesioginiame eteryje buvo 
ištransliuotas Vidaus reikalų 
ministrės atsakymas į žurna-
listo klausimą: „Jeigu fiziškai 
matant žmonių grupę bandant 
įveikti spygliuotą tvorą, jie iš-
reikš prieglobsčio prašymą, ar 
pareigūnai gali tuomet trukdyti 
jiems įveikti spygliuotą vielą 
ir nepriimti Lietuvoje?“ Klau-
simas yra paprastas ir aiškus. 
Deja, popierius negali perduoti 
ministrės akmeninės veido iš-
raiškos, itin griežtu tonu pate-
kiant atsakymą: „Lietuva tikrai 
imasi labai rimtų atgrasymo 
priemonių. Mes siunčiam si-

gnalą, kad į Lietuvą nėra ir 
nebus taip paprasta patekti, 
ir mes nesame ta šalis, kuri 
toleruos tai, ką daro šiandien 
Baltarusijos režimas. Ir tikrai 
bus rimtos atsako priemonės iš 
Lietuvos“. Dar kartą perklaus-
ta, ar migrantų neįmanoma 
nepriimti, jei jie įveiks tvorą, 
kitaip sakant, nuo politinių blė-
nių grąžinta prie klausimo es-
mės, ministrė plieniniu veidu 
tęsė toliau: „Fizinė tvora yra 
labai rimta priemonė, bet tiktai 
viena iš komponentų. Tai tam, 
kad ta sistema sienos veiktų, 
mums reikalingi: tvora, sienos 
stebėjimo sistema, detekcinė 
sistema ir pareigūnai su mūsų 
kariais. Esant šiem komponen-
tam, aš tikiu, kad mūsų siena 
bus maksimaliai apsaugota“.

O dabar, mieli skaitytojai, 
paaiškinkite man, kur yra at-
sakymas į labai konkretų žur-
nalisto klausimą. Ir kur yra šio 
pasisakymo esminis turinys? 
Mat kol kas šis griežtas tonas, 
šita geležinė veido išraiška tėra 
vienintelės nelegalių migrantų 
atbaidymo priemonės. Minis-
trė-baidytoja, tskant. Paklausė 
šitą prakalbą migrantai, ir ap-
suko ienas nuo sienos namo? 
Aga, kaipgis. Man šis ministrės 
pasisakymas labiau primena 
programinę kalbą, skirtą Žaga-
rės vyšnių festivalio baidyklių 
konkursui: „Mūsų sodas tikrai 
imasi rimtų atgrasymo priemo-
nių. Mes siunčiam signalą, kad 
į mūsų sodo vyšnias nėra taip 
paprasta patekti, ir mes nesa-
me sodas, kuris toleruos tai, ką 
daro šiandien špokai. Ir tikrai 
bus rimtos atsako priemonės 
iš mūsų sodo“. Tokia prakalba 
kažin ar špokus iš vyšnios iš-
baidytų, ką ten migrantus.

Sakysite, baik tamsta iš 
ministrės tyčiotis. Tai gal 
pirmiau mūsų valdžia ir mo-
teriausybė baigia iš piliečių 
tyčiotis? Gerbiamai ministrei, 
norint kalbėti apie griežtus 
atsakus, pirma tuos atsakus 
turėti reikia. Visas mūsų atsa-
kas kol kas – prie sienos karių 
pradėta tiesti koncertina. Visa 
kita – tai reakcija į gaisrą, tiks-
liau sakant, migrantų aptarna-
vimas: kur juos padėti, kaip 
maitinti, prižiūrėti ir saugoti.

Kaip gerai ginama ir sau-
goma mūsų siena, rodo puikūs 
pavyzdžiai: vienur ūkininkai 
išbaidė nelegalus iš javų lau-
ko, kitur juos policijai pridavė 
pilietiški žmonės, teikę pavė-
žėjimo paslaugą. O kiek atsiras 
nepilietiškų? Fizinės sienos su 
Baltarusija reikėjo vakar. O ir 
šiandien, ir rytoj ją statysime 
žodžiais.

Kaimyninės šalies vadovas, 
kasryt skaitydamas savo žval-
gybos ataskaitas, iš juoko suka 
ūsus. Visos jo investicijos į šitą 

operaciją buvo... Belavia lėktu-
vų parkas. Kuriam po inciden-
to su Romanu Protasevičiumi 
buvo uždrausta skraidyti ES 
erdvėje. Tai va, neilgai stovėjo 
jo airbusai ir embrajeriai be dar-
bo. Dabar va kaip tik įveiklinti 
migrantų transportavimui. O 
kad jų nepritrūktų, pasirūpins ir 
Tadžikistanas, ir Afganistanas, 
ir Afrikos šalys, kuriose giliai 
šaknis įleido Rusijos „kariniai 
instruktoriai“.

Visa, ką investavo Batka 
į operaciją „Migrantas“, yra 
tik lėktuvų skrydžiai į Iraką ir 
panašiomis kryptimis. O gavo 
daug. Ir jam nieko nereikėjo 
dėl to daryti, mūsų vyriausybė 
padarė pati. Batkos geriausiu 
sąjungininku tapo mūsų val-
džios biurokratizmas ir veiklos 
imitavimas. Netgi geru, taikiu 
metu ši vyriausybė būtų sil-
pna. Pirmiausia, ji visuomenę 
užkniso niekuo nepamatuo-
tais, neefektyviais karantini-
niais sprendimais. Ko verta 
vien mūsų miesto įvažiavimų 
kontrolė dviem policijos eki-
pažais. Baudimas žmonių, ku-
rie drįso vienumoje parkelyje, 
miško takelyje nusiimti kaukę. 
Žvejų, kirtusių rajono teritori-
ją ir taikiai sėdinčių ant ledo, 
baudimas. Ką jie galėjo corona 
virusu apkrėsti? Žuvis? Mažų 
parduotuvėlių uždarymas ir 
akivaizdus ignoravimas fakto, 
kad viso rajono pirkėjai „ap-
siuosto“ prie prekybos centrų 
nukainuotų produktų lentynų? 
Ko vertas šūkis „geri vaikai 
tėvų nelanko?“ O kas tada tė-
vams paruošia, pavyzdžiui, 
malkas žiemai? Karantinines 
nesąmones galima vardin-
ti ir vardinti. Jau jų įerzintai 
tautai buvo pamėtėta dar dvi 
priežastys piktintis: partne-
rystės įstatymas ir Stambulo 
konvencijos ratifikavimas. Čia 
jau liaudies kantrybė trūko: 
valdantieji gavo atsaką – „Šei-
mų maršą“. Nei partnerystės 
įstatymas, nei Stambulo kon-
vencijos ratifikavimas nėra 
gyvybiškai svarbūs ir skubiai 
reikalingi teisės aktai. Ir jų 
pakišimas visuomenei tokiu 
metu, kai ji išdirginta karanti-
no ir epidemijos, rodo viena: 
ši valdžia neturi ne tik strategi-
nio ir taktinio mąstymo. Vien 
šių klausimų sukeltas erzelys 
leidžia užduoti klausimą, ar 
mūsų valdantieji apskritai turi 
bent kruopelę smegenų?

Užuot malšinus visuomenės 
nepasitenkinimą, mūsų kvai-
liausybė užėmė ožio ant tilto 
poziciją: su celofanais nesikal-
bėsim. Ir... užsiėmė detalia Pre-
zidento priėmimo Liepos 6-os-
ios proga svečių sąrašo analize. 
Dar labiau siutindama piliečius. 
Ir kurgi čia Lukašenkos indėlis?

Toliau dar gražiau. Dviejų 

tūkstančių migrantų antplū-
dis gerai veikiančiai civilinei 
valdžiai apskritai neturėtų būti 
problema. Tačiau mūsų civilinė 
valdžia tris dešimtmečius užsi-
ėmė, ir dabar, realaus pavojaus 
valstybei akivaizdoje, užsiima 
ne problemų sprendimu, o tų 
sprendimų imitacija. Kurių 
geriausia iliustracija – jau mi-
nėta Vydenių tvora. Iš to, kad 
prireikė beveik mėnesio, kad 
mūsų valdžia dasiprotėtų duoti 
kariuomenei įsakymą tiesti bent 
koncertiną pasienyje, Batka pa-
sidarė toli siekiančias išvadas. 
Skirtingai nuo mūsų kvailiausy-
bės ir jų dvaro žurnalistų-poetų, 
Batkos aplinkoje dirba realūs 
analitikai, baigę ne popierinius 
mokymus nevyriausybinėms 
organizacijoms, o žvalgybos 
mokyklas. Operacija „Migran-
tas“ jų atveju yra tai, kas vadi-
nama žvalgyba mūšiu.

Ką darys Batka? Kadan-
gi mūsų kvailiausybė ir toliau 
transliuoja žinutę „mes nieko 
negalime neįleisti“, kitaip sa-
kant, turi geležinį „atmazą“ kad 
tik nieko nedaryt, užuot ieško-
jusi sprendimų, kaip tų migran-
tų neįsileisti, Batka toliau pum-
puos juos per sieną.

O toliau kvailiausybė viską 
padarys pati ir už jį. Liaudis 
jau feisbuke dalinasi žinutėmis, 
kad vieno migranto maitinimas 
kainuoja tik dukart daugiau, nei 
Lietuvos kario. Jie tuoj susi-
skaičiuos, kiek kainuoja vieno 
ligonio, vieno moksleivio mai-
tinimas. Ir palygins. O „geroji“ 
valdžia jiems padeda. Štai mūsų 
jau minėtosios A. Bilotaitės va-
dovaujama ministerija kreipėsi 
į Mykolo Riomerio universiteto 
studentus savanoriauti pasie-
nyje. Kreipimęsi rašoma: „Dėl 
nakvynės – galimybių nėra. Dėl 
maitinimo – mokamo ar nemo-
kamo suteikti galimybės nėra, 
bet Pabradėje yra maitinimo 
įstaigų, URC vietoje yra gali-
mybė pasišildyti savo atsineštą 
maistą“. Suvokiate? Žmogus, 
surizikavęs ir atėjęs sunkią va-
landą talkinti valstybei, tą turi 
daryti iš savo ar iš tėvų kišenės.

Toliau situacija klostysis pa-
gal vieno ukrainiečių humoristų 
siužeto, kuriame patyrusi katė 
moko jauniklį šuniuką, scenari-
jų: „Kai tu pridirbsi ant kilimo, 
o tu pridirbsi ant kilimo, tave 
badys nosimi ir klaus: „Kas tai 
padarė, kas tai padarė?“. Atsa-
kyti nebūtina, klausimas reto-
rinis“.

Vyriausybės negebėjimas 
tinkamai apgyvendinti ir sau-
goti migrantus (jau dabar ji tą 
bando suversti savivaldybėms), 
anksčiau ar vėliau duos vaisių. 
Prasidės provokacijos ar iš vie-
nos, ar iš kitos pusės. Juk jau 
buvo migrantų bandymas kelti 
riaušes. Ir vyriausybei anksčiau 

ar vėliau teks srėbti savo ne-
tinkamo elgesio pasekmes. Ją, 
kaip tą šuniuką, išbadys nosimi 
į nuodėmę.

Tačiau iki tol „nuodėmė“ 
išaugs iki didžiulės problemos 
dydžio. Prisiminkite, kad ka-
rantino metu Rokiškio prieigas 
saugojo du policijos ekipažai. 
Jau dabar migrantų skaičius 
artėja prie dviejų tūkstančių. 
Nesunku pasiskaičiuoti, kada 
jų kiekis viršys, pavyzdžiui, 
Lietuvos policijos, įskaitant jos 
orkestrą, kiekį. Kai kurie pesi-
mistai skaičiuoja, kad tokiais 
tempais iki metų pabaigos mi-
grantų skaičius gali viršyti Lie-
tuvos kariuomenę. Klausimas 
toks: kaip tada bus valdoma 
situacija?

Taigi, panašu, kad Baltaru-
sijos nevykusio „demokratiza-
vimo“ pasekmė pas mus bus 
didžiulė ir rimta krizė. Pridėkite 
prie jos galimą covid-19 bangą 
rudeniop, ir ką turėsime?

Vienintelė išeitis – mąstyti 
ir veikti. Ne žodžiais baidyti 
Batką, o imtis tvenkti migrantų 
antplūdį. Šiandien pat. Bet vie-
toj to mes turime patį baisiausią 
iš galimų variantų. Vyriausybė 
ir jos mylėtojai ne problemą 
sprendžia. Socialiniuose tin-
kluose pasirodė labai pavojinga 
tendencija: vyriausybės kritikus 
prilyginti Batkos rėmėjams. 
Panaši retorika sklido ir Šeimų 
maršo metu. Atsiranda termi-
nas „pseudopatriotai“, skirtas 
apibūdinti patriotiškiems žmo-
nėms, kurie akivaizdžiai de-
maskuoja vyriausybės daromas 
kvailystes. Galima pamanyti, 
kad užčiaupus kritikus, kvailys-
čių nebeliks?

Patriotizmas reiškia mylėti 
savo šalį, ginti ją. Tai kiekvieno 
piliečio ne tik teisė, bet ir par-
eiga. Ir teisinga, pagrįsta kritika 
yra didžiausias patriotizmas. 
Nes tylėti, ar dar baisiau, nuty-
lėti ar ploti idiotiškiems spren-
dimams mainais už viešinimo 
pinigus, yra nusikaltimas savo 
šaliai ir piliečiams. Valdžios 
ateina ir praeina. Ir priimda-
mi Lietuvos pilietybę, davėme 
priesaiką ne valdžiai, o savo 
šaliai. Todėl turime teisę ir pa-
reigą reikalauti, kad valdžia sti-
printų mūsų valstybę, o ne savo 
kvailumu ir nekompentencija 
keltų pavojų jai.

Dabar iš Vyriausybės ir jos 
rėmėjų pusės girdime bravū-
rišką retoriką: „Su Batka mes 
nesiderėsim!“ Jūs, idiotai ne-
baidytieji, turite dvi išeitis: arba 
nustojat cirkus krėtę ir imat 
dirbti, arba tada, kai migrantų 
skaičius Lietuvoje viršys poli-
cijos ir kariuomenės pajėgas, 
jūs su Batka derėsitės uodegas 
paspaudę. Nenorit? Tai gal nu-
stokit špokus baidyti ir segmen-
tines tvoras tverti.
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Kas atsakingas už sklype augančių medžių priežiūrą? Savininkas
Rokiškėnai labai myli 

medžius. Ypač mėgsta juos 
sodinti arti įvairių komuni-
kacijų: mikrorajone medžių 
prisodinta net ant šildymo 
trasų, arti pastatų. Priva-
čiose teritorijose mėgstama 
medžius sodinti tiesiai po 
elektros laidais. Taip nuti-
ko vienai rokiškėnei, kuri 
savo privačiame sklype 
pasodintą didžiulę kriaušę 
vieną gražią dieną rado... 
tiesiog nugenėtą. Tą padarė 
elektros tinklus prižiūrintys 
specialistai. Akivaizdu, kad 
ponia labai pasipiktino, kad 
jos numylėtą kriaušę kaž-
kas apgenėjo. Tačiau... Kad 
elektros tinklus prižiūrin-
čioms bendrovėms netektų 
genėti svetimų medžių, tuo 
privalo pasirūpinti skly-
pų savininkai. Šios ponios 
skambutis tapo pretekstu 
pasidomėti, kaip savininkai 
privalo rūpintis želdiniais, 
kad nekiltų nemalonumų. 
Medžių ir laidų kaimynystė 
nėra tokia nekalta, kaip iš 
pradžių atrodo: pasak ben-
drovės „Energijos skirsty-
mo operatorius“ (ESO)  Ry-
šių su visuomene projektų 
vadovo Pauliaus Kalmanto, 
stichijų metu būtent dėl 
medžių įvyksta du trečda-
liai elektros tinklų gedimų. 
Sklypo savininkai turėtų 
nepamiršti, kad medžiui 
nutraukus elektros laidus, 
dėl to patyrę nuostolių kai-
mynai gali prašyti žalos at-
lyginimo. 

Kol nedidelis, 
tol gražus
Lietuvių meilė medžiams 

kartais peržengia sveiko pro-
to ribas. Žinoma, želdynai, 
vaismedžių sodai yra gražu, 
o pastarieji – dar ir naudin-

ga. Tačiau į žemę pasodinta 
liauna obelytė ar kriaušė, ne-
teisingai ar apskritai negeni-
ma, per porą dešimčių metų 
virsta milžinišku medžiu. 
Žinoma, sodinant medelį, 
sunku įsivaizduoti, koks jis 
užaugs. Todėl juos sodinda-
mi sodininkai, ypač vyresnės 
kartos, pridarė nemažai klai-
dų. Vienos didžiausių ir sun-
kiausiai sprendžiamų senų 
sodų problemų – per arti kai-
mynų sklypo ribos pasodinti 
medžiai. Kita ne mažiau opi 
bėda – po išorinėmis elek-
tros linijomis pasodinti au-
galai. Aišku, kyla akivaizdus 
klausimas: kaip apskritai po 
laidais galima įsigudrinti pa-
sodinti medį? Jei jau padaryta 
tokia klaida, tai tą medį bent 
prižiūrėti reikia. O tai ne vi-
suomet paprasta: senų obelų, 
o ypač kriaušių, sidabrinių 
eglių, kartais ir koloninių tujų 
viršūnėms genėti be keltuvo 
nebeapsieisi. Todėl neretai 
savininkai tiesiog moja ran-
ka: „o ką aš galiu padaryti“. 
Kol vieną gražią dieną, kaip 
minėtoji ponia, randa savo 
numylėtus medžius nugenė-
tus.

Moteris piktinosi, kad esą 
ji nė perspėjimo negavo, kad 

turi susitvarkyti savo sklype 
esantį medį. Tačiau praktika 
rodo, kad sklypų savinin-
kams paprastai išsiunčiamas 
ne vienas prašymas pasirū-
pinti savo želdinių priežiūra. 
Ir tik tinkamai to nepadarius, 
į darbą kimba ESO rangovai. 
ir taip, jie turi teisę svetima-
me sklype nugenėti elektros 
laidams pavojų keliančius 
medžius.

Kas atsakingas?
Apie sklypų savininkų 

teises ir pareigas „Rokiškio 
Sirena“ kalbėjosi su ESO 
Ryšių su visuomene projektų 
vadovu Pauliumi Kalmantu. 
Jis teigė, kad Labai dažna 
elektros avarijų priežastis – 
šalia elektros linijų augantys 
neprižiūrėti medžiai. Pučiant 
stipriam vėjui, siaučiant au-
drai, medžiai ir jų šakos gali 
nutraukti laidus ar nuversti 
atramas. „ESO skaičiuoja, 
kad stichijų metu daugiau 
nei du trečdaliai visų gedimų 
įvyksta dėl medžių povei-
kio“, – teigė jis.

Pasak pašnekovo, pagrin-
dinė elektros energijos per-
siuntimo nutraukimo priežas-
tis yra dėl gamtinių reiškinių 
– apšalo, šlapdribos, audros, 

škvalo, snygio, kt. – povei-
kio pažeistos šalia medžių 
esančios elektros oro linijos. 
Didžiausią pavojų joms kelia 
medžiai, kurie auga apsaugos 
zonoje ar už jos ribų ir virsda-
mi nutraukia oro linijų laidus.

„Nuolatos primename, kad 
gyventojai yra atsakingi už jų 
priklausančioje žemėje šalia 
elektros linijų augančių me-
džių ir kitų želdinių priežiūrą. 
Tai reglamentuoja Elektros 
tinklų apsaugos taisyklės, 
patvirtintos Lietuvos Respu-
blikos energetikos ministro 
2010 m. kovo 29 d. įsakymu 
Nr. 1-93ׅ“, – akcentavo pašne-
kovas.

Taisyklių 26 punkte numa-
tyta, kad „miestuose ir kaimo 
gyvenamosiose vietovėse, 
įskaitant sodininkų bendrijų 
teritorijas ir viensėdžius, ku-
riuose įrengti elektros tinklai, 
jų proskynose, užtikrinant 
saugų atstumą iki elektros 
tinklų, nustatytą Elektros li-
nijų ir instaliacijos įrengimo 
taisyklėse, vadovaudamiesi 
miestų ir kitų gyvenamųjų 
vietovių želdinių apsaugos 
taisyklėmis bei kitų teisės 
aktų reikalavimais, želdinius, 
želdynus kerta ir geni želdi-
nių, želdynų savininkai ir (ar) 
valdytojai, suderinę (išskyrus 
krūmų kirtimo darbus) su tin-
klų operatoriumi šių darbų 
atlikimo terminus“.

Kitaip tariant, gyventojai 
privalo prižiūrėti jų žemėje 
esančiose elektros tinklo ap-
saugos zonose augančius me-
džius ir krūmus, už šios parei-
gos nevykdymą tose pačiose 
taisyklėse 27 punkte numaty-
ta, kad „tais atvejais, kai žel-
dinių, želdynų savininkai ir 
(ar) valdytojai yra valstybės 
ar savivaldybių institucijos, 
įstaigos, organizacijos, jos 

operatoriaus reikalavimu pri-
valo atlyginti (kompensuoti) 
operatoriaus patirtas želdi-
nių, želdynų kirtimo ir (ar) 
genėjimo darbų išlaidas, taip 
pat operatoriaus nuostolius, 
patirtus dėl elektros tinkluo-
se įvykusių avarinių gedimų, 
kuriuos sukėlė želdinius, žel-
dynus prižiūrinčių savininkų, 
valdytojų laiku neiškirsti žel-
diniai, želdynai“.

Numatytos ir sankcijos
Taip pat, 28 punkte yra 

numatytos sankcijos, jei dėl 
minėtų želdinių įvyko elek-
tros įrenginių gedimas „jei 
želdinių, želdynų savininkai 
arba valdytojai tinklų operato-
riui nesudarė sąlygų ar kitaip 
trukdė iškirsti ar išgenėti elek-
tros tinklų apsaugos zonoje 
(proskynoje) esančius želdi-
nius, želdynus dėl kurių įvyko 
elektros įrenginių gedimas, 
želdinių, želdynų savininkai, 
valdytojai, tinklų operatoriaus 
reikalavimu, privalo atlyginti 
(kompensuoti) tinklų opera-
toriaus patirtus nuostolius dėl 
elektros įrenginių gedimo, 
įskaitant dėl medžių genėjimo 
ir (ar) kirtimo“.

Teisės aktai nusako, kad 
ESO arba bendrovės samdy-
tas rangovas kreipiasi į savi-
ninką, kad jis tinkamai prižiū-
rėtų elektros apsaugos zonoje 
esančius medžius, želdinius. 
Jeigu per nustatytą laiką gy-
ventojas to nepadaro, darbus 
atlieka ESO, arba pasamdytas 
rangovas, suderinus su savi-
ninku. Tai daroma, nes ben-
drovė privalo užtikrinti saugų 
ir patikimą elektros energijos 
tiekimą gyventojams.

O kas būna tiems, kurie ne-
nori geranoriškai tvarkytis? 
„Jeigu savininkas neleidžia 
ar trukdo atlikti darbus, tai 

įvykus avarijai dėl to medžio, 
nuostolius turės padengti sa-
vininkas. Paprastai tokiais 
atvejais ESO klientai, kaimy-
nai, kreipiasi į bendrovę dėl 
žalos atlyginimo, o bendro-
vė savo ruožtu kaip tai ir yra 
numatyta minėtų taisyklių 28 
punkte gali kreiptis į želdinių, 
želdynų savininkus, valdyto-
jus, kurie, privalo atlyginti 
tinklų operatoriaus patirtus 
nuostolius dėl elektros įren-
ginių gedimo“, –. Aiškino P. 
Kalmantas.

Genėti būtina
Jis patarė: „savo valdose 

augančius medžius būtina 
apžiūrėti kiekvieną pavasarį, 
kad jie nesukeltų nuostolių 
patiems gyventojams ir ne-
patogumų kaimynams. Įvai-
rius medžius ir vaismedžius 
reikia genėti anksti pavasarį, 
kai medžių pumpurai dar nėra 
išsprogę, o gyvatvores – bai-
giantis vasarai, kai augalas 
nustoja augti ir ima ruoštis 
žiemai. Tuomet yra lengviau 
nukirpti dar nesumedėjusius 
ūglius“.

Dažnai kyla klausimas, 
kas galėtų atlikti genėjimo 
darbus. ESO negali rekomen-
duoti kas tą galėtų atlikti. Be 
to, konkurencijos įstatymas 
numato, kad ESO, kaip do-
minuojančią padėtį užimantis 
rinkos dalyvis, negali riboti 
konkurencijos. Todėl reko-
menduojame vartotojams 
savarankiškai pasirinkti ir 
nuspręsti kas atliks darbus. 
Kanalai, kuriais galima ras-
ti įmones atliekančias šiuos 
darbus: interneto paieškos 
sistemos arba informacijos 
telefonu teikimo/konsultavi-
mo įmonės.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Kūjo metimo rungties prizininkų
pakylą okupavo rokiškėnės

Susumuoti Vilniuje bei 
Marijampolėje vykusių len-
gvosios atletikos jaunimo ir 
jaunučių čempionatų rezul-
tatai. Sostinėje vykusiame 
aunimo čempionate rokiš-
kėnai sportininkai iškovojo 
šeštąją komandinę vietą, o 
trys komandos nariai pasi-
dabino medaliais. Marijam-
polėje vykusiame jaunučių 
čempionate mūsų rajono 
atstovai buvo ketvirti, o jų 
sąskaitoje – šešios prizinės 
vietos.

Rajono lengvaatlečių 
vienas trenerių, Valentinas 
Čereška, pasidalino žiniomis 
apie mūsiškių startus. Jauni-
mo čempionato merginų gru-
pėje disko metimo sektoriuje 
triumfavo Paulina Stuglytė. Ji 
1kg sveriantį įrankį nuskraidi-

no 47,69 m. Bronzos medaliu 
pasidabino kūjo metikė Ru-
gilė Mikalajūnaitė, kuri 4 kg 
įrankį numetė 37,36 m. Vaiki-
nų grupėje tokios pat spalvos 
medalį iškovojo šuolininkas 
į aukštį Marius Krasauskas, 
kurio rezultatas – 1,85 m.

Jaunučių čempionato nu-
galėtoja tapo ieties metikė 
Orinta Navikaitė. Ji, nuskrai-
dinusi ietį 48,48 m. pasiekė 
ir asmeninį savo rekordą. 
Aurėja Streikutė pradžiugino 
puikiu rezultatu – 37,77 m, 
ir pirmąja vieta disko meti-
mo sektoriuje. Aukso meda-
liu pasidabino ir kūjo metikė 
Brigita Backe, kūjį nuskrai-
dinusi 43,7 m. Ši sportininkė 
savo apdovanojimų kolekci-
ją papildys ir disko metimo 
rungties sidabro medaliu. 
Jos rezultatas – 33,3 m. Kūjo 

metimo rungtyje sidabro me-
dalį iškovojo Gabija Marčiu-
lionytė, kurios rezultatas – 
43,08 m. Trečiąją vietą šioje 
rungtyje laimėjo Karina De-
mentjeva, kūjį nuskraidinusi 
39,77 m. Taigi vėl, eilinį kar-
tą, kūjo metimo rungtyje visą 
nugalėtojų pakylą okupavo 
rokiškėnės.

Vasara mūsiškiams len-
gvaatlečiams – ne atostogų, 
o įtemptų varžybų laikas. Šį 
savaitgalį Alytuje dėl Lie-
tuvos čempionato medalių 
kovos jauniai sportininkai, o 
liepos 27-ąją Vilniuje, Lietu-
vos rinktinės sudėtyje Balti-
jos jaunučių komandiniame 
mače varžysis: O. Navikaitė, 
B. Backe, G. Marčiulionytė ir 
A. Streikutė. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ www.rokiskiosirena.lt

Rokiškio futbolo klubas 
žais namų rungtynes

Liepos 16-ąją 20 val. 
Kūno kultūros ir sporto 
centro stadione numa-
tytos Lietuvos futbo-
lo federacijos III lygos 
rungtynės Rokiškio fut-
bolo klubas – Pasvalio 
FC. Rokiškėnai kviečia-
mi ateiti palaikyti savo 
komandos. Tiems, kurie 
negalės sirgti stadione, 
numatoma tiesioginė 
rungtynių transliacija 
„Rokiškio Sirenos“ face-
book paskyroje.

Rokiškio futbolo klubas 
pastaruoju metu lydimas 
sėkmės. Iš trijų lygos rung-

tynių jis laimėjo dvejas. Bir-
želio pabaigoje įveikta Biržų 
„Širvėnos“ ekipa. O praėjusį 
savaitgalį išvykoje 2:1 įveik-
ti FK „Orfa“ futbolininkai. 
Nors rungtynių pradžia buvo 
gana nesėkminga: jau 13-ąją 
minutę varžovai uždirbo 11 
m baudinį (laimė, jo nerea-
lizavo), o 40-ąją min. įmušė 
įvartį, rokiškėnai nepasidavė. 
Jų atkaklias atakas antrajame 
kėlinyje varžovams pavyko 
sustabdyti tik pražangomis 
baudos aikštelėje. Du 11 m 
baudinius tiksliai realizavo 
Deividas Velutis.

Taigi, po šių rungtynių 
surinkę 6 taškus rokiškėnai 

tarp 7 ekipų užima ketvirtą-
ją vietą. Tačiau reikia atsi-
žvelgti į tai, kad jie sužaidė 
1-2 rungtynėmis mažiau, 
nei varžovai. Nuo trečioje 
vietoje esančios „Širvėnos“ 
mūsiškius skiria 4 taškai, o 
su Pasvalio ekipa mūsiškiai 
– turnyrinės lentelės kaimy-
nai: abi komandos turi po 6 
taškus, bet pasvaliečiai su-
žaidė vieneriomis rungtynė-
mis daugiau.

Taigi, rokiškėnai futbolo 
aistruoliai kviečiami palai-
kyti saviškių žaidėjų namų 
rungtynėse. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Camino Lituano: XVI diena
„Rokiškio Sirena“ tęsia straipsnių ciklą „Camino 

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

Šešioliktas etapas. Alytus - Miroslavas
2021 m. gegužės 3 d.
Prabudau nuo įkyraus lie-

taus barbenimo į lango sti-
klą. Atsikėliau, pažiūrėjau 
pro langą ir vėl atsiguliau: 
„vaizdzelis ne koks“ – kaip 
sako ajurvedos daktaras ir ra-
šytojas Viktoras iš Kėdainių. 
Lietus maišėsi su šlapiomis 
snaigėmis, kieme telkšojo 
milžiniškos balos ir baltos 
pliurzės lopiniai. Kai toks 
oras už lango, žymiai labiau 
įvertini šiltos lovos teikiamus 
malonumus. Apsiverčiau ant 
kito šono ir nutariau dar pas-
nausti – šiandien pradėsim 
vėliau. Per tokį orą šeiminin-
kas ir šuns į lauką nevaro, o 
kad savo noru? Reikia ban-
dyti išlaukti, etapas Alytus – 
Miroslavas apie 20km, ko čia 
draskytis nuo pačio ryto?

Iki Senamiesčio skvero 
atvažiavom taksi, buvo jau 
po vidurdienio, bet reikalai 
nesitaisė – lijo, gerai kad ne-
besnigo. Užėjom į Alytaus 
TIC-ą, užsidėjom antspaudą 
į pasus, pašnekėjom su malo-
nia, dzūkuojančia darbuotoja 
ir, žiūrėk, kokį pusvalandį 
pratempėm. Gal į vaistinę 
nuėjus? Vaistų nuo peršalimo 
nusipirkus, dar kažkiek laiko 
užmuštume? Prisiminę, kad 
nepietavę – užlipom į Dzūkų 
alaus restorano lauko terasą 
ir pasiėmėm po stiprius pie-
tus. Su prikimštu skrandžiu 
atėjo sotis, o su juo grįžo ir 
geležinis optimizmas. Varom 
dabar, vis tiek kada nors reiks 
varyti, nebus taip, kad neva-
rysim...  

Senamiesčio skvero sa-
kuros, miesto sodo pušyne 
stovintis Laisvės Angelas, 

unikalios gamtos sala Vidz-
giris - jautiesi jaukiam, tvar-
kingam miške, bet žinai šalia 
miestas. Toliau Radžiūnų 
piliakalnis, už jo alytiškių ir 
miesto svečių pamėgtas pra-
mogų parkas Tarzanija. Dar 
toliau mielas Dzūkijos kraš-
tovaizdis... Įjungėm kilome-
trų skaitliuką atbuline tvarka 
ir maksimaliu leistinu greičiu 
leidomės į Kelią. Penkiolika, 
keturiolika, trylika... Bėgi-
mas su kliūtimis ne man, bet 
ką padarysi, reikia išbandyti 
visus Kelio teikiamus „ma-
lonumus“. Būtų vienas gra-
žesnių etapų, jeigu ne šaltas, 
įkyrus lietus. Pavydėsiu ko-
legoms piligrimams, kurie šį 
etapą eis orams pasitaisius. 
Vakarykščią dieną išvadinęs 
katastrofa, šiandien pat atsi-
imu savo žodžius: vakar dar 
buvo „nieko tokio“ palygi-
nus su šiandienos šalčiu ir 
dargana. Pagaliau pasimatė 
Miroslavo bažnyčia ir lietus 
liovėsi, net saulė giliai debe-
sy pasimatė, kai priėjom Ola-
kalnį. Nors archeologai tvir-
tina, kad tai nėra piliakalnis, 
bet vietiniai jį laiko šventu 
– čia, kadaise, buvo pagonių 
alkas, būdavo aukojama Per-
kūnui ir kitiems dievams. Čia 
buvo paslėptas Napoleono 
lobis, o vienas skerdžius įsi-
gudrino kas rytą čia atrasti po 
vieną sidabrinį pinigą. Kad ir 
kaip netikėtų stebuklais žmo-
nės, jie vis dėlto egzistuoja.       

Nakvynę gavom Miros-
lavo nakvynės namuose su 
valdytoju Mindaugu susisie-
kę telefonu iš Alytaus TIC-o. 
Labai maloniai nuteikė po-

žiūris į šlapią piligrimą – ži-
nute gavę lauko durų kodą, 
kambarį radome jau prišildy-
tą, fojė garsiai grojo muzika. 
Nors mes taip ir nesusipaži-

nome (pinigus už nakvynę 
palikome ant savo kambario 
palangės), bet nuomonę su-
sidarėme puikią. Mindaugas 
telefonu, viską sprendė tiks-

liai ir greitai. Eilinį kartą pa-
jutome Kelio sargo globą. 

Šešioliktas etapas: Alytus 
– Miroslavas. Ačiū Dievui, 
kad tokiu oru tik 23 km.

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

• Skubiai reikalingi valytoja 
darbui Švedijoje, Angelholm 
mieste. Reikalinga 1 m. patirtis, 
anglų k. Atlyginimas 10-11 Eur/h 
(neto). Atlyginimas mokamas kas 
mėnėsį. Suteikiamas nemokamas 
apgyvendinimas. Kaina 1500 Eur. 
Tel. 8 655 17 365. Rokiškis
• Skubiai reikalingi pastolių 
sandėlio darbuotojai. Darbui 

Stokholme, Švedijoje. Reikia 
panašaus darbo patirties, anglų/

rusų k. Atlyginimas 12-13 Eur/h 
(neto). Atlyginimas mokamas kas 
mėnesį, Suteikiamas nemokamas 
apgyvendinimas. Kaina 1800 Eur. 
Tel. 8 655 17 365. Rokiškis
• Reikalingas kombainininkas dirbti 

sezono metu Fendt 5270 CAL javų 
kombainu. Atlyginimas sutartinis. 
Tel. 8 612 89 380. Rokiškis
• Ieškome, kas galėtų nušienauti 
pievas ir sukrauti žolę į kūgius, 
apie 15 ha Obelių seniūnijoje.  
Tel. 8 677 79 571. Rokiškis
• Reikia atvežti 1-1,5 t vandens 
laistymui į sodus ir perpilti į talpą. 
Tel. 8 620 21 782. Rokiškis
• Ieškau, kas galėtų užbaigti rūsį 
iš akmens. Iškeltos sienos, reikia 
padaryti stogą. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 698 13 122. Rokiškis
• Siūlomas darbas žemės ūkio 
specialistui, darbui FENDT 
traktoriumi, kombainu. Visi 
žemės ūkio darbai. Atsakingas, 

rimtas, patikimas. Stabilus darbo 
užmokestis. Tel. 8 615 15 141. 
Rokiškis
• Ilgalaikiai darbai užsienyje: 
Norvegija, Vokietija, Olandija ir 
kt. Atlyginimas 1700-4500 EUR/
mėn. Tiesioginė sutartis ir soc. 
garantijos. UAB Bimus.  
Tel. 8 618 77 744. Rokiškis
• Reikalingas traktorininkas. 
Darbas Švedijoje, ūkyje. 
Reikalinga 2 m. patirtis, anglų 
kalba. Atlyginimas - 14 Eur/h 
bruto. Atlyginimas mokamas kas 
mėnesį. Apmokamos kelionės ir 
apgyvendinimo išlaidos. Kaina 
2200 Eur. Tel. 8 611 45 080. 
Rokiškis
• Reikalingas dviračių meistras 
nepilnai darbo savaitei. Gali būti 
antraeilininkas, neįgalus, studentas, 
moksleivis ar ieškantis papildomo 
darbo. Tel. 8 600 88 496.  
Rokiškis

KITA

• Naudotą grūdų malūną. Maišą 
mala per 20 min. Trifazis, 4,5 kW. 
Kaina derinama. Kaina 350 Eur. 
Tel. 8 675 24 714. Rokiškis
• Žvyrą. Vežame iki 6 t. Kaina 60 
Eur. Tel. 8 680 49 599.  
Rokiškis
• Sausas malkas, medienos atraižas. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Šviežią liepų medų. Galime 
atvežti. Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Geros būklės priekalą. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 698 26 187.  
Rokiškis
• Skaldytas malkas arba kaladėmis. 
Kaina 210 Eur. Tel. 8 680 49 599. 
Rokiškis
• Naują savaeigę žoliapjovę 
Mcculloch. 56 cm darbinis plotis. 
Išbandyta 1 kartą. Naudotą kilimą, 
geras, reiktų pavalyti.  
Tel. 8 612 94 820. Rokiškis
• Naują, rankų darbo keramikos 
lėkštę. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Naują rožinės spalvos lino audinį. 
Ilgis 12 m, plotis 1,80 m. Kaina 5 
Eur. Tel. 8 610 49 507.  
Rokiškis
• Naujus bičių avilius.  
Tel. 8 615 55 734. Rokiškis
• Kokybiškus šienainio ir šieno 
ritinius. Pakrauname. Didesnį kiekį 
galime pristatyti. Tel. 8 620 15 919. 
Rokiškis
• Naujus klausos aparatus.
Pagaminti Čekijoje, Vokietijoje. 
Siunčiu nuo 50 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• 500 litrų akvariumą su visa 
įranga, dekoracijomis ir žuvytėmis. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 621 66 558. 
Rokiškis
• Įvairias talpas ir statines kurui ar 
vandeniui supilti.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Vazas, skrynią, senovinę spintą. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Rusišką trifazį elektrinį 
generatorių. Nėra variklio.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Stiklinius indus vynui ar sultims 
ir stiklainius 0,5, 0,72, 1 ir 3 l.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Įvadinį skydelį (vienfazis), 
skaitliukus, saugiklius, automatus. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Elektronines cigaretes.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Centrinio šildymo katilą.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
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PASLAUGOS

• 3 t smaluotą talpą nuotekoms. Ir 
įvairias talpas. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Girninį malūną girninį, senoviško 
girninio malūno kopija.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Kieto kuro katilą. Yra išsiplėtimo 
indas, vamzdžių. Kaina 200 Eur. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 675 88 706. 
Rokiškis
• Nerūdijančio plieno talpas. Tinka 
naudoti vandeniui, sulai, sultims, 
alui. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 600 52 857. Rokiškis
• Elektrinį veikiantį pieno 
separatorių. Kaina 36 Eur.  
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• 4 rėmelių medsukį. Panemunėlio 
gelež. st. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 647 42 509. Rokiškis
• Lenkišką grėblį-vartytuvą. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 676 93 720.  
Rokiškis

• Atliekame profilio-gipso 

montavimo darbus, glaistome, 
dažome, klojame laminatą-plyteles, 
atliekame kitus apdailos darbus. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 625 22 911. 
Rokiškis • Atliekame apdailos darbus. Fasadų šiltinimas, gipskartonio 

montavimas, glaistymas, dažymas, 
plytelių klijavimas ir kiti darbai. 
Tel. 8 626 99 150. Rokiškis

PAŽINTYS

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 
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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

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• PS4 Slim. Pultelis, kamera, 11 
žaidimų. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 689 18 368. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Raudonuosius serbentus. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 678 81 317. 
Rokiškis
• Šviežią medų. Tel. 8 652 59 364. 
Rokiškis
• Mėlynes kibirais, 10 l - 50 Eur. 
Pristatymas į namus.  
Tel. 8 647 27 902. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Redmi Note 9 su dėžute. 
Nėra usb laido, 48 mp kamera. 
Domina keitimas į Samsung arba 
pardavimas, jei telefonas naujesnis. 
Tel. 8 616 27 809.  
Rokiškis
• Naudotą metus, rožinės spalvos 
Redmi Note 7, 4 GB. Yra piršto ir 
veido skaitytuvas. Dėžutė yra, nėra 
usb. Nedužęs, neskendęs. Labai 
gera kamera, Dual Sim 48 MB. 
Kaina galutinė 90 Eur.  
Tel. 8 616 27 809. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Mūrinį 1 aukšto namą, netoli upės 
Audrupys, Malūno g., Laibgaliai, 
Rokiškio raj. Kambariai pereinami. 
Šildymas kietuoju kuru. Sklypas 11 
a. Kaina 13000 Eur.  
Tel. 8 659 12 691. Rokiškis
• Žemės ūkio sklypą Keležerių 
k., Kriaunų sen., Rokiškio raj. su 
560 m kranto prie Degučių ežero. 
Žemės sklypas suformuotas, atlikus 
preliminarius matavimus. Žemės 
sklypo plotas 10 ha. Kadastro 
numeris: 7345/0004: 108. Kaina 
8500 Eur. Tel. 8 659 12 691. 
Rokiškis
• 5900 a sklypą, Bernotiškis. 
Prie Panemunėlio ežero žemė ir 
ribojantis su upeliu. 30-38 balo 
žemė ir miškas, (3 ha kertamo), 
5 sklypai viename plote 59 ha po 
2200 Eur. Kaina 129800 Eur.  
Tel. 8 659 12 691. Rokiškis
• Namą šalia ežero, Obeliai, 
Rokiškio raj. Name įrengti 3 
pereinamieji kambariai. Šildymas 

krosninis. Yra elektra. Sklypas 12 
a. Geras pasirinkimas tiems, kurie 
nori gyventi arčiau gamtos. Kaina 
13000 Eur. Tel. 8 659 12 691. 
Rokiškis
• Mūrinę sodybą Ažubalių k., 
Rokiškio r. sav. Vienkiemis, 79 kv. 
m, su 18.4455 ha dirbama žemė. 
Netoli Beičių tvenkinio. Kadastro 
nr. 7330/0003:274 Paskirtis žemės 
ūkio. Našumo balas 34. Žemės 
sklypas suformuotas, atlikus 
kadastrinius matavimus. Kaina 
38000 Eur. Tel. 8 659 12 691. 
Rokiškis
• Mūrinį namą Ežero g. 16, 
Aukštakalnių k., Kamajų sen., 
Rokiškio r. sav. 90 m iki pietinės 
ežero Aukštakalnis dalies. 62 
a namų valdos, yra geodezinis 
planas. Pro langą matytii ežeras. 
Iki paplūdimio 130 m. Kaina 45000 
Eur. Tel. 8 659 12 691.  
Rokiškis
• 8,50 ha sklypą šalia ežero 
Gipinys, Minkūnų k., Pandėlio 

sen., Rokiškio raj. Sklypo paskirtis 
žemės ūkio. Kadastro numeris 
7370/0002:98. Unikalus numeris 
4400-2254-6602. Našumo balas 
24. Žemės sklypo plotas 8.50 ha. 
Žemės naudmenų plotas 2.60 ha. 
Kaina 17000 Eur.  
Tel. 8 659 12 691. Rokiškis
• Namą Laibgalių g. 13, Laibgalių 
k., Rokiškio raj. Pastatas medinis 
su karkasu. Namo plotas 119 kv. 
m, gyvenamasis plotas 83 kv. m. 
Malkinės plotas 40 kv. m, malkinė 
medinė su karkasu. Kaina 17000 
Eur. Tel. 8 659 12 691.  
Rokiškis
• Namą Bradesių k., Rokiškio 
r. Miške pušynas, 3 poilsiniai 
veikiantys mediniai namukai, 
poilsiavietė prie Zalvės ežero, kuri 
jungiasi su Sartų ežeru. Didžiojo 
pastato plotas 240 kv. m, rūsys 118 
(51+67) kv. m, konferencijų salė 
65 kv. m, baras 10,50 kv. m. Kaina 
38000 Eur. Tel. 8 659 12 691. 
Rokiškis
• Mūrinį 1974 m. statytą namą 
Laibgalių k. Bendrasis plotas 153 
kv. m, gyvenamasis plotas 74.92 
kv. m, naudingas plotas 95.68 kv. 
m. Rūsys, 2 aukštai, 5 kambariai, 
virtuvė, vonia ir tualetas. Ūkinis 
pastatas, jame lauko virtuvė. 2 
garažai. Kaina 35000 Eur.  
Tel. 8 699 55 849. Rokiškis
• Rokiškio senamiestyje Rūtų 
g. dviejų aukštų namą. Šalia 
poliklinika, ligoninė, senamiesčio 
mokykla. Miesto vandentiekis ir 

kanalizacija, šildymas kietuoju kuru 
(katilinė rūsyje, atskiras įėjimas). 
Kaina 43000 Eur.  
Tel. 8 682 64 545. Rokiškis
• Kirpyklą. Mūrinis namas, patogus 
privažiavimas, stovėjimo aikštelė, 
atskiras įėjimas. 45 kv. m. Kaina 
galutinė. Įranga ir baldai – dovanų. 
Kaina 35000 Eur. Tel. 8 600 98 
909. Rokiškis
• 2 kambarių butą Panevėžio 
gatvėje. Pirmas aukštas, plastikiniai 
langai, šarvo durys. Kaina 35000 
Eur. Tel. 8 665 88 999. okiškis
• Rokiškyje, Laisvės g. esantį 3 
kambarių butą, namo pirmame 
aukšte, keičiu į 2 vieno kambario 
butus. Tel. 8 614 21 856.  
Rokiškis
• 2 aukštų mūrinį gyvenamąjį 
namą su 6 a sklypu Matulionio 
g. Kupiškyje (be tarpininkų). 
Namas statytas 1959 m. Pakeisti, 
plastikiniais langai. Name yra 
miesto komunikacijos. Gyvenamojo 
namo aplinka apželdinta. Yra 
garažas. Kaina 40000 Eur.  
Tel. 8 682 30 773.  
Kupiškis
• 12,98 a sklypą Juodupės g. 56. 
Sklypas taisyklingo stačiakampio 
formos. Namų valda. Yra senas 
suderintas namo projektas. Šalia 
sklypo yra visos komunikacijos.. 
Kaina 25000 Eur.  
Tel. 8 600 63 975. Rokiškis
• Su patogumais 2 kambarių 
butą Vilties g. 2, 7 aukšte. 
Įstiklintas balkonas, išpirkta vieta 
automobiliui. Kaina 21000 Eur.  
Tel. 8 621 89 438. Rokiškis
• 2 kambarių butą su rūsiu. Vilties 
g. 4, 3 aukštas. Butas šiltas, ne 
kampinis. Stiklintas balkonas, 
plastikiniai langai, šarvo durys. 
Kaina 30000 Eur.  
Tel. 8 682 31 271.  
Rokiškis

• Jauna, dirbanti šeima skubiai 
ieško išsinuomoti dalį namo arba 2 
kambarių butą su baldais.  
Tel. 8 624 26 663. Rokiškis
• Ūkininko ūkis išsinuomotų 
dirbamą žemę, daugiametes pievas 
Rokiškio, Žiobiškio, Kavoliškio, 
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Ieškokite  prekybos centruose!
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06:00 Himnas
06:02 Daiktų istorijos
06:55 Kelionių atvirukai 
07:10 Dainuok
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
11:00 Beatos virtuvė
11:55 Stichinio gaisro 
analizė
12:45 Vidurinių Rytų 
gamta
13:40 Komisaras 
Montalbanas. 
Mylimas Salvai, 
mano Livija
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Žinios
18:00 Euromaxx
18:30 Vakaras 
su Edita
19:30 Stilius
20:30 Panorama

21:00 Mano daina
22:25 Atostogos
00:40 „Ilsėkis ramybėje“ 
departamentas 
(R.I.P.D.)
02:15 Stichinio gaisro 
analizė
03:05 Kelionių atvirukai
03:20 Komisaras Montalbanas. 
Mylimas Salvai, 
mano Livija 
05:15 Ponių rojus

05:35 Tarp mūsų 
mergaičių 
06:35 Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys 
07:00 Bakuganas. 
Šarvų sąjunga 
07:30 Galingasis 6 
08:00 Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys
08:30 Simpsonai 
09:00 Skaniai ir paprastai 
09:30 Maisto kelias 

10:30 Penkių žvaigždučių 
būstas 
11:00 Sveiki atvykę 
11:30 Laukinė Arabija 3
12:20 Kenoloto 
12:22 Laukinė Arabija 3
12:35 Netikras princas
14:25 Stebuklingas sezonas
16:45 Ekstrasensų mūšis 
17:20 Kenoloto 
17:22 Ekstrasensų mūšis 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Planas tėčiui
19:35 Eurojackpot 29
19:40 Planas tėčiui
22:00 Svarbiausios valandos
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Svarbiausios valandos
00:15 Tūnąs tamsoje
02:30 Fantastiškas ketvertas. 
Sidabrinio banglentininko 
iškilimas
04:15 Nakties klajūnai 2

06:30 Broliai meškinai. 

Nuotykių ieškotojai
07:00 Bunikula
07:30 Padūkėlių lenktynės 
08:00 Šaunusis Skūbis-Dū 
08:30 Tomas ir Džeris 
09:00 Beprotiškos melodijos
09:30 Ogis ir tarakonai 
10:00 Avelės ir vilkai 2
11:35 Laukinių žmonių 
medžioklė
13:40 Paskutinės atostogos
15:55 Naujokė
17:55 Žalia šviesa
18:30 Žinios
19:30 Medžioklės sezonas 
atidarytas
21:15 Tėtukas namie
23:10 Gidas vienišiams
01:20 Diktorius
03:10 Ištroškę greičio

07:00 Pričiupom! 
07:30 Negyvenamose 
salose su Beru Grilsu 
08:30 Miško atspalviai

09:00 Sveikatos kodas
10:05 Kova už būvį 
11:15 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu 
12:25 Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos 
13:35 Ekstrasensų mūšis 
15:50 Gordono Ramzio 
virtuvės košmarai 
17:00 Spec. būrys. 
Išlieka stipriausi 
18:10 Nusikaltimų 
tyrėjai 
19:30 Kaukės
22:00 Susikaupk
00:10 Invazija
02:15 Mirtinas ginklas

05:20 „Reali mistika“ 
06:00 „Paslaptys“
07:00 „Paslaptys“ 
08:00 Gyvenimas
09:00 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2021"

09:30 Krepšinio pasaulyje
10:00 Vantos lapas
10:30 Deutsche Welle
 pristato: Keliautojo 
dienoraštis
11:00 Grįžtantys
11:30 Inovacijų DNR
12:00 „Pėdsakas“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 Lietuvos miestai
17:30 Vantos lapas
18:00 Žinios
18:30 Deutsche Welle pristato: 
Greitis
19:00 Laisvės TV valanda
20:00 Žinios
20:30 „Skrydis per Atlantą”
00:00 „Pėdsakas“ 
02:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:35 Laisvės TV 
valanda
04:20 Laikykitės ten
05:00 Gyvenimas
05:40 Vantos lapas
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20 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 Ištikimybės žiedas
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 Pasaulio puodai
19:30 Nacionalinė 
ekspedicija
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Dviračio žinios. 

Vasara
22:00 Babilonas Berlynas
22:55 Skyrybų vadovas draugėms 
23:40 Įstatymas ir tvarka
00:25 Kelionių atvirukai 
00:35 Šventadienio mintys
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Pasaulio puodai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Nacionalinė ekspedicija
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema 
04:00 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 Keršytojas
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Keršytojas
00:05 Bulis
01:05 Havajai 5.0
02:05 Rouzvudas

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 Snaiperis. Palikimas
00:35 Strėlė
01:35 Išžudyti visus
03:15 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
04:45 Kalnietis

06:15 CSI. Majamis 
07:15 Mano virtuvė geriausia 
08:30 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 Pranaši pozicija
22:50 Ateities pasaulis
00:35 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai
01:30 FTB

05:30 Nauja diena
06:30 Kaimo akademija
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 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 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje“
04:50 „Reali mistika“
05:30 Nauja diena
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05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Įstatymas ir tvarka 
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė
13:00 Įdomiosios atostogos
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:20 Kaip atsiranda 
daiktai
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Pasaulio puodai
19:30 Totorių metams. 
Ištikimybės žiedas
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Dviračio žinios. 
Vasara

22:00 Babilonas Berlynas
22:55 Skyrybų vadovas draugėms
23:40 Įstatymas ir tvarka 
00:30 Išpažinimai
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Pasaulio puodai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Ištikimybės žiedas
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema
04:00 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 Maisto kelias
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 Nusikaltėlis
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Nusikaltėlis
00:15 Bulis
01:15 Havajai 5.0
02:10 Rouzvudas
03:10 Tarp mūsų mergaičių
04:20 Ekstrasensų mūšis

06:10 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 Išžudyti visus
00:25 Strėlė 
01:25 Kaliniai
04:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 

06:15 CSI. Majamis 
07:15 Mano virtuvė geriausia 
08:30 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 Ateities pasaulis
22:45 Mirtinas ginklas 
23:45 Legendų biuras 
00:55 Karo vilkai. 
Likvidatoriai VII 
01:55 FTB

05:20 Mažos Mūsų Pergalės
05:30 Krepšinio pasaulyje
06:00 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2021"
06:30 Vantos lapas
07:00 „Netikėtas teisingumas“ 
08:00 Senjorų avilys
08:30 Inovacijų DNR
09:00 „24/7“
10:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
11:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
12:00 TV parduotuvė
12:15 Mažos Mūsų Pergalės
12:30 Kaimo akademija

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 Kaimo akademija
04:15 Mažos Mūsų Pergalės
04:25 Partizanų keliais
04:50 „Reali mistika“ 
05:30 Nauja diena
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8 05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Nacionalinė 
ekspedicija
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis
08:00 Gyventi kaime 
gera
08:30 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite
09:00 Hanso Kristiano 
Anderseno pasakos
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Susipažink su mano 
pasauliu
12:00 Metų laikai 
Japonijoje
12:50 Salų gamtos 
slėpiniai
13:45 Puaro 
15:30 Žinios

15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Veranda
17:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis"
17:30 Žinios
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Premjera. Viktorija
21:50 Paniurėlis Olafas 
23:20 Hindenburgas 
01:20 Atostogos 
03:30 Puaro 
05:15 Ponių rojus

06:35 Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys
07:00 Bakuganas. 
Šarvų sąjunga 
07:30 Galingasis 6 
08:00 Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys 
08:30 Svajonių ūkis 
09:00 La Maistas. Vasara
09:30 Lobių planeta

08:20 Tomas ir Džeris 
08:50 Beprotiškos melodijos
09:20 Ogis ir tarakonai 
09:50 Urfino Džiuso ir mergaitės 
Elės nuotykiai
11:40 Svečiai palėpėje
13:25 Policininkai ir Robersonai
15:20 Šokis hip-hopo ritmu. 
Revoliucija
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Transformeriai. Nugalėtųjų 
kerštas
22:25 Kaliniai
01:25 Drilbitas
03:20 Tėtukas namie

07:00 Pričiupom! 
07:30 Lietuvos galiūnų 
čempionato I etapas. Žagarė, 
Joniškio raj.
08:30 Tauro ragas
09:00 Lietuvos galiūnų 
čempionato II etapas. 
Šilalė

10:05 Kova už būvį 
11:15 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu 
12:25 Padėtis nevaldoma.
 Žmonijos katastrofos 
13:35 Ekstrasensų mūšis 
15:50 Gordono Ramzio 
virtuvės košmarai 
17:00 Spec. būrys. 
Išlieka stipriausi 
18:10 Nusikaltimų tyrėjai 
19:30 Mirtinas ginklas 
20:30 Paskutinis laivas  
22:30 Legendų biuras 
23:40 Karo vilkai. 
Likvidatoriai VII 
00:45 Susikaupk
02:50 Invazija

05:40 Vantos lapas
06:00 „Paslaptys“ 
07:00 „Žiedas su rubinu”
08:00 Deutsche Welle pristato: 
Keliautojo dienoraštis
08:30 Kaimo akademija

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

11:15 Mažiausi iš mažiausių
12:20 Kenoloto
12:22 Mažiausi iš mažiausių
12:40 Marlis ir aš: šuniukų 
metai
14:35 Jausmų vandenynas
16:10 Kobra 11 
17:20 Kenoloto 
17:22 Kobra 11 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Persis Džeksonas. 
Monstrų jūra
21:45 Sicario 2. Kartelių 
karai
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Sicario 2. Kartelių karai
00:05 Ričardas Liūtaširdis 
02:25 Svarbiausios valandos 
04:50 Vieniši tėvai

06:20 Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai 
06:50 Bunikula 
07:20 Padūkėlių lenktynės 
07:50 Šaunusis Skūbis-Dū 
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Kazliškio apylinkėse. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 615 29 342. 
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Vaikišką dviratį, tinkamas 4 - 7 
metų vaikui. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 682 38 705. Rokiškis
• Geros būklės lovytę-maniežą. 

Nesuplyšęs, nesulūžęs, tvarkingas. 
Pridedu naudotą čiužinį, antklodę 
su užvalkalais. Tel. 8 621 88 950. 
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Moškėnų kaime pabėgo vilkšunis. 
Pastebėjusius prašau  paskambinti. 
Tel. 8 614 84 379. Rokiškis

• Stasiūnų k., Rokiškio raj., liepos 
6 d. dingo šuo Tobis. Jį matė prie 
Obelių kapų, soduose. Ieškome 
rytais ir vakarais, deja nesėkmingai. 
Šuo nepiktybinis. Labai prašome 
pamačius prisikalbinti ir informuoti 
telefonu, kad galėtume pasiimti. 
Būsime dėkingi. Tel. 8 615 88 964. 
Rokiškis
• Panevėžio g. rasti raktai.  
Tel. 8 600 72 205. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

•  Mechaninį traktoriuką - 
žoliapjovę Garden Fox 13 hp.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Stumdomas žoliapjoves.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Plastikinę trivietę valtį. Kaina 480 
Eur. Tel. 8 678 04 702.  
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Medines dailylentes.  

Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Statybinę medieną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Grindinio plyteles.  
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
• Beveik naują pusautomatį esanti 
MIG C141, vienfazis. Kaina 250 
Eur. Tel. 8 646 75 905.  
Rokiškis
• Mažai naudotus, puikiai 
veikiančius: Karcher, maišyklę, 
plaktuką. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Juodalksnio lentas 4,5 m ilgio, 
3 cm storio. Tel. 8 626 38 881. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Tvarkingą BMW, 2 l, 105 kW. 
Viskas veikia, autopilotas veikia. 
Vasarinės, žieminės padangos. 
Niekas nebarška. Tepalai, filtras, 
naujas diržas pagrindinis pakeistas. 
Kondicionierius puikiai veikia, 
tiek šaltas tiek šiltas. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 7000 
Eur. Tel. 8 647 34 359.  

Rokiškis
• Techniškai tvarkingą Citroen 
Berlingo. 2001 m., variklis HDI, 
1997 kub. m - 66 kW, rida 365500 
km, TA iki 2022-05. Kaina 500 Eur. 
Tel. 8 620 78 546. Rokiškis
• Gerai veikiantį motorinį 
dviratį Hudson Bike, variklis 
Sahs. Registracija ir vairuotojo 
pažymėjimas nereikalingi. Kaina 
600 Eur. Tel. 8 694 01 027. 
Rokiškis
• Pasatą B5+. 1,9  l, 74 kW. Nauja 
sankaba, veikiantis kondicionierius. 
Kaina 1450 Eur. Tel. 8 621 99 872. 
Rokiškis
• Passat B5.5. 1,9 l, TDI, 96 kW, 
TA metams. Variklis dirba kaip 
šveicariškas laikrodis. Važiuoklė 
nebarška. Geros padangos. 4 
elektriniai langai. 3 rakteliai. 
Kaina 1199 Eur. Tel. 8 629 04 406. 
Rokiškis
• Dviračius paaugliams.  
Tel. 8 659 64 181. Rokiškis
• Mechaninį keturratį 250 CC.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Mopedą su Woschod varikliu.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Įvairius užsienietiškus dviračius. 
Yra ir sulankstomas.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Priekabą žoliapjovei, traktoriukui, 
motoblokui, automobiliui.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Audi A6. 2,5 l, TDI, TA iki 2022-
04. Važiuojanti. Visą arba dalimis. 
Dusetos. Kaina 380 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Parduodu savadarbę priekabą. 
Lengva, talpi 180x165x60 cm. 
Bortai aliuminiai, priekis ir galas 
atidaromi. Paaukštinimo rėmas, 
tentas, UAZ lingės, ratai Volgos 
195 R14 C. Techniškai tvarkinga. 
Kaina be dokumentų - 450 Eur, su 
dokumentais - 750 Eur.  

 Tel. 8 625 50 918. Rokiškis
• Rieju RS3 125. Norvegiški 
dokumentai. Gerai važiuoja. Yra 
naujų detalių, vienos plastikinės 
detalės trūksta. Kaina derinama. 
Domina keitimas . Kaina 1000 Eur. 
Tel. 8 621 46 705. Rokiškis
• Audi A4 B6. 2,0 l, 96 kW, 
benzinas, automatinė greičių dėžė, 
TA 2022-06. Variklis, važiuoklė 
viskas tvarkoje. Yra keletas kėbulo 
defektų. Pridedu beveik naujas 
M+S padangas. Kaina 1350 Eur. 
Tel. 8 618 82 446. Rokiškis
• BMW 320, D, 2000 m. Techniškai 
tvarkingas. Silpnas rankinis 
stabdis, nemažai rūdžių. Dugnas ir 
važiuoklė neišpuvusi. Be numerių 
kaina mažesnė. Pridėsiu odinį 
porankį ir originalią kasetinę 
magnetolą. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 1350 Eur.  
Tel. 8 623 91 470. Rokiškis
• Dviratį geromis padangomis. 
Kaina 75 Eur. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• Dviratį dideliais ratais, žemu 
rėmu. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 659 64 181. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• R15 ratlankius. Padangos 
išmetimui, buvo Passat B5. Būklė 
gera. Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 600 10 097. Rokiškis
• R16 5/112 su padangomis. 
Geros vasarinės, yra ir su M+S 
padangomis toks pat komplektas. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Orginalius Voyager Chrysler R15 
ratus. 4 vnt. komplektas 40 Eur. 
Tel. 8 678 04 705. Rokiškis
• VW Passat dalimis. 1995 m., 1,9 
l, TDI, 66 kW. Tel. 8 629 45 390. 
Rokiškis
• BMW R17 ratlankius su 
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Liepos 16-oji, 
penktadienis, 

29 savaitė
Iki Naujųjų liko 168 dienos

Škaplierinė, prapjovos
Agronomų diena

Saulė teka 5.01 val., 
leidžiasi 21.47 val. 

Dienos ilgumas 16.46 val. 
Mėnulis – priešpilnis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Auksė, Danguolė, Danguolis, 

Fausta, Faustas, Karmela, 
Karmelas, Vaigauda, Vaigaudas, 

Vaigaudė.
Rytoj:  Aleksas, Darius, Darotas, 
Darutė, Darutis, Irma, Girėnas, 

Narimantas, Narimantė, Narvydas, 
Vaiga, Vaigailas, Vaigailė, Vaigė, 

Vaigys, Vytenis.
Poryt: Arnoldas, Eimanas, 

Eimanė, Eimantas, Eimantė, 
Eimys, Ervinas, Kamilas, Kamilė, 

Kamilis, Tautvilas, Tautvilė.

Dienos citata
„Pavydas - viso labo kvailas 

išdidumo kūdikis 
arba bepročio liga" 

(P. Bomaršė).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

622 m., kaip manoma, pra-
sidėjo Islamo era - būtent tais 
metais pranašas Mahometas iš 
Mekos pabėgo į Mediną.

1048 m. popiežiaus sosto at-
sisakė Benediktas IX.

1661 m. Stokholmo bankas 
išleido pirmuosius Europoje ban-
knotus.

1918 m. Jekaterinburge bol-
ševikai nužudė paskutinį Rusijos 
carą Nikolajų II kartu su jo šeimos 
nariais bei tarnais.

1945 m. JAV Naujosios Mek-
sikos dykumoje atliktas pirmasis 
branduolinio ginklo bandymas 
kodiniu pavadinimu "Trejybė".

1969 m. į istorinę misiją iš-
vyko kosminis aparatas "Apollo 
11" - Mėnulyje jis turėjo išlaipinti 
astronautus Neilą Armstrongą, 
Bazą Oldriną ir Maiklą Kolinzą.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1410 m. po Žalgirio mūšio perga-
lės lietuvių ir lenkų kariuomenė pra-
dėjo žygį į Kryžiuočių ordino sostinę 
Marienburgą. Pakeliui ordino pilys ir 
miestai pasidavė be kovos.

1940 m. JAV prezidento Franklino 
Ruzvelto dekretu užblokuotas Ameri-
kos bankuose buvęs Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos auksas, į kurį pretendavo 
TSRS valstybinis bankas.

Post scriptum
Daug yra imančių,

tik mažai duodančių.

Agrastų marmeladas
Ingredientai:
• 500 gramų agrastų
• 500 gramų obuolių
• 500 gramų cukinojos
• 500 gramų cukraus

Gaminimas:
Cukinijas ir obuolius išvalykite, susmul-
kinkite ir sudėję į puodą uždengę pakai-
tinkite ant mažos ugnies, tada sugrūskite. 
Agrastus sugrūskite su cukrumi, užvirin-
kite, pertrinkite per sietelį ir sumaišykite 
su obuolių bei cukinijų mase. Virkite, kol 
marmeladas ims tirštėti. Karštą masę su-
krėskite į stiklainius ir uždarykite.

LAISVALAIKIUI
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padangomis. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Dalimis Citroen C5 arba visą 
automobilį. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 604 99 145. Rokiškis
• Subaru Impreza ratlankius R15. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 654 26 472. 
Rokiškis
• Audi 80 B4, D. Ford Mondeo 1,8 
l, D. Opel Kadet 1,3 l, B.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• VW Golf 1,9 l, D, 66 kW. Kuro 
siurblį, generatorių.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Renault Espace 2,1 l, TDI ir 2,2 l, 
B/D. Ford Mondeo 1,8 l, TD. Opel 
Kadett. Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• Įvairių imatmenų padangas ir 
ratlankius R13, R14, R15, R16.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Niva, Vaz 2121 ratus ir kitas 
dalis. Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• Keturratį 110 CC dalimis. 
Automatinė greičių dėžė.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Dalimis Peugeot 306. 2001 m.  2 
l, HDI, 66 kW, dyzelis.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• GAZ-53,  GAZ-51 padangas, 
dalis. GAZ-66 reduktorių.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Du gerus, naudotus 
akumuliatorius 77 ah ir 62 ah. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 687 27 117. 
Rokiškis
• Tvarkingas atsargines padangas 
R14.  Du vienetai. Kaina 10 Eur už 
vnt. Tel. 8 695 68 560.  
Rokiškis
• Dalimis 2002 m. Citroen C5 2,2 l, 
HDI, universalas.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Dalimis 2002 m. Opel Astra 1,7 
l. Starteris, dinama, galvutė, kuro 
siurblys ir kitos dalys.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Palydovinės antenos 0,90 m 
komplektą. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 656 73 032. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Šiaudų stumdymo šakes PKU- 
O,5. Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• Įvairias akėčias. Yra 
sukabintuvas. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Rusišką, pakabinamą trąšų 
barstytuvą. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• SK-5 NIVA, įvairių žemės ūkio 
technikos dalis. Kėlimo cilindrus, 
padangas. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Įvairius hidraulinius kėlimo 
cilindrus, el. variklius, skyvus. Tel. 
8 621 51 320. Rokiškis
• Kombainą NIVA dalimis. Tel. 8 
655 79 167. Rokiškis
• Veikiantį grėblį. Turi smulkių 
defektų. Kaina 400 Eur. Tel. 8 626 
61 092. Rokiškis
• Traktoriaus T-40 geros būklės 
kuro siurblį. Tel. 8 630 53 487. 
Rokiškis

• R19 5/112 Audi, Volkswagen, 
Mercedes ratlankius.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• R16 5/112 Mercedes, 
Volkswagen, Audi ratlankius.  
Tel. 8 685 75 884.  
Rokiškis
• VW Passat dalimis. 96 kW, 85 
kW, 81 kW. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Vasarines padangas R16.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Audi ratlankius R17. Padangas 
kartu arba atskirai galima. 235/65 
R17 vasarinės, beveik naujos.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis

Margirio pėstininkų batalionui 
pastatytos naujos kareivinės

Motorizuotosios pėstininkų 
brigados „Žemaitija“ kuni-
gaikščio Margirio pėstininkų 
batalionui Radviliškyje pasta-
tytos naujos kareivinės, prane-
šė Krašto apsaugos ministerija 
(KAM).

Trijų korpusų pastate įsikurs 
apie 200 šauktinių, taip pat suda-
ryta apie 60 darbo vietų.

Bendras naujų kareivinių 
dviaukščių pastatų plotas siekia 
2500 kvadratinių metrų. Pastatų 
karkasai sudaryti iš konteineri-
nių modulių, sujungiant juos į 
vientisus pastatus ir uždengiant 
šlaitiniais skardos stogais. 

Anot pranešimo, projektu 
sudarytos būtiniausios sąlygos 
kariams gyventi – miegamos 

vietos, prausyklos, skalbyklos, 
ginklinės, mokymo klasės, san-
dėliai ir kita.

Kiekvienoje patalpoje įrengti 
kondicionieriai, mokymo patal-
pose – vėdinimo sistemos. Pri-
reikus, kareivinėse galės apsigy-
venti ir sąjungininkų kariai. 

Kareivinėse Radviliškyje 
šauktiniai įsikurs, kol bus pa-
statyta nuolatinė infrastruktūra 
Šiauliuose.

Šiuo projektu bus sukurta 
visiškai nauja karinė infrastruk-
tūra trims Lietuvos kariuome-
nės bataliono dydžio vienetams 
Šiauliuose, Pajūrio miestelyje ir 
Rokantiškėse.

Darbų pabaiga planuojama 
2023 metų pabaigoje.

BNS inform.

Seimas išaugusią neteisėtą migraciją 
pripažino hibridine agresija

Seimas priėmė rezoliu-
ciją, kuria išaugusią netei-
sėtą migraciją per Balta-
rusiją pripažino hibridine 
agresija.

Rezoliucija konstatuoja-
ma, kad organizuoti nelega-
liai sieną kertančių užsienie-
čių iš trečiųjų šalių srautai 
naudojami padėčiai Lietuvoje 
destabilizuoti.

Už dokumentą balsavo 56 
Seimo nariai, prieš buvo du 
ir susilaikė 24 parlamentarai. 
Už rezoliuciją balsavo val-
dančiosios frakcijos, susilai-
kė opoziciniai „valstiečiai“.

Seimo priimta rezoliuci-
ja išsakomas susirūpinimas, 
kad „ši hibridinė agresija gali 
būti plėtojama, išnaudojama 
ir tapti pagrindu naujo pobū-
džio grėsmėms plataus masto 
karinių pratybų „Zapad“ kon-
tekste“.

Todėl Vyriausybei siūlo-
ma valstybės sienos apsaugai 
stiprinti ir valstybės sienos 
gynybai pasienio ruože tarp 
Lietuvos ir Baltarusijos pa-
sitelkti Lietuvos kariuomenę 
bei visu šios sienos perimetru 
per kaip įmanoma trumpesnį 
laiką pastatyti fizinį gynybinį 

barjerą.
Taip pat siūloma užtikrin-

ti, kad nelegalios migracijos 
srautų organizatoriai, įskaitant 
Baltarusijos fizinius ir juridi-
nius asmenis, būtų patraukti 
atsakomybėn, jiems būtų pri-
taikytos nacionalinės ir Euro-
pos Sąjungos sankcijos.

Dokumentą inicijavo Sei-
mo Nacionalinio saugumo ir 
gynybos komiteto pirmininkas 
Laurynas Kasčiūnas, Tėvynės 
sąjungos-Lietuvos krikščionių 
demokratų frakcijos seniūnė 
Radvilė Morkūnaitė-Mikulė-
nienė, Lietuvos valstiečių ir 
žaliųjų sąjungos frakcijos se-
niūnė Aušrinė Norkienė, So-
cialdemokratų partijos frakci-
jos seniūnas Algirdas Sysas, 
Liberalų sąjūdžio frakcijos 
seniūnas Eugenijus Gentvilas, 
Darbo frakcijos seniūnas Vik-
toras Fiodorovas, Lietuvos re-
gionų frakcijos seniūnas Jonas 
Pinskus bei Seimo Užsienio 
reikalų komiteto pirmininkas 
Žygimantas Pavilionis.

Rezoliucijoje siūloma, kad 
užsieniečiai iš trečiųjų šalių, 
nelegaliai kirtę Lietuvos sieną 
ir neturintys asmens tapatybę 
įrodančių dokumentų (išsky-
rus moteris su vaikais, nėščią-

sias, neįgaliuosius ir vaikus 
iki 16 metų), kol nebus įro-
dyta kitaip, būtų traktuojami 
kaip vykdomos hibridinės 
atakos galimi aktyvūs daly-
viai. Todėl jiems turėtų būti 
taikomos kitos sulaikymo ir 
gyvenimo sąlygos.

Taip pat siūloma inici-
juoti informacinę kampaniją 
nelegalios migracijos kilmės 
šalyse, siekiant atgrasyti 
potencialius migrantus bei 
siekti, kad nelegalūs migran-
tai būtų grąžinti į jų kilmės 
šalis.

Jei hibridinė agresija tęsis 
ir intensyvės, įvertinus jos 
pavojingumo laipsnį, siū-
loma pradėti konsultacijas 
su NATO valstybėmis narė-
mis, pirmiausia Jungtinėmis 
Amerikos Valstijomis, dėl 
grėsmės šalies teritoriniam 
vientisumui, politinei nepri-
klausomybei ar saugumui.

Seimas taip pat kreipiasi į 
Europos Sąjungos valstybes 
nares, Europos Komisiją ir 
kitas institucijas, kviesda-
mas parodyti solidarumą ir 
suteikti Lietuvai reikalingą 
paramą atremiant hibridinę 
agresiją.

BNS inform.

Keleivių skaičius Lietuvos oro uostuose 
augo daugiau nei dvigubai

Trys Lietuvos oro uostai 
antrąjį ketvirtį aptarnavo 
332 tūkst. keleivių – paly-
ginti su pirmuoju ketvir-
čiu, rodiklis išaugo dau-
giau nei dvigubai.

Didžiausia dalis keleivių 
– 275 tūkst. – aptarnauta Vil-
niaus oro uoste, Kauno oro 
uoste per ketvirtį aptarnau-
ta 47 tūkst., Palangos – 10 
tūkst. žmonių, skelbia Lietu-
vos oro uostai. 

Per pirmąjį pusmetį, pa-
lyginti su tuo pat laikotarpiu 
pernai, keleivių skaičius ma-
žėjo 58 proc. iki 479,2 tūkst. 
Mažiausias pokytis fiksuo-
tas krovinių segmente – jų 
kiekis pirmąjį pusmetį buvo 

3,88 proc. mažesnis ir siekė 
apie 9,7 tūkst. tonų.

„Vertinant pusmečių skai-
čius reikia prisiminti, kad 
2020 metų sausio ir vasario 
mėnesiai dar buvo įprasti 
arba iki-pandeminių aviacijos 
srautų mėnesiai, o tai lėmė 
geresnius lyginamuosius re-
zultatus“, – pranešime sakė 
Lietuvos oro uostų Aviacinių 
paslaugų skyriaus vadovas 
Aurimas Stikliūnas.

Jo teigimu, prie sparčiai at-
sigaunančios skrydžių paklau-
sos prisideda paprastėjančios 
keliavimo sąlygos – nuo liepos 
Europos Sąjungoje įsigaliojęs 
skaitmeninis COVID-19 serti-
fikatas bei aiškesnės ir vis pa-
prastėjančios kelionių sąlygos 

daugelyje šalių.
A. Stikliūnas pabrėžė, 

kad nors prognozuoti antro-
jo pusmečio rezultatus yra 
sudėtinga, tačiau ženklų tei-
giamoms tendencijoms yra.

„Jei išliks panašios pa-
klausos atsigavimo tendenci-
jos ir Europos rudeniop nesu-
kaustys dar viena pandemijos 
banga, atsigavimas bendrai 
aviacijoje ir Lietuvoje turėtų 
išlikti spartus“, – sakė Lietu-
vos oro uostų atstovas. Pra-
ėjusiais metais Lietuvos oro 
uostuose aptarnauta 1,8 mln. 
keleivių ir 30 tūkst. skrydžių. 
Lietuvos oro uostui priklauso 
trys oro vartai Vilniuje, Kau-
ne ir Palangoje.

BNS inform.
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Liepos 16 d. Naktį 21

Dieną 33
ŠV 
2-6 m/s

Liepos 17 d. Naktį 20
Dieną 31

ŠV,
2-6 m/s

Liepos 18 d. Naktį 18
Dieną 31

PR,
2-6 m/s

Liepos 19 d. Naktį 18
Dieną 27

V,
4-9 m/s

Orų prognozė liepos 16-19 d.

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

atminimo. 
Nuoširdžiai užjaučiame Vytautą Mažeikį 

dėl brolio Algio staigios mirties. 
Bendradarbiai

Liepos 9-osio kryžiažodžio atsakymai:
Vertikaliai: Žadėti. Kužda. Šarvas. Eglė. Raiba. Blusa. Tirana. Kaliningradas. La. Ak. 
Aib. Vladi. Runos. Snapo. Aga. Lp. Ar. Kaimas. Trolis. Lapas. Oda. Aistis. Ba. Šešėlis. 
Sėlinti.
Horizontaliai: Karatė. Dogma. Lando. Ėjiko. Loš. Iš. Slidė. Arti. Psal. Rainas. Vir-
ginalas. Rabarbarai. Sana. Pss. Advokatė. Al. Asil. Žalesa. SI. Dama. Ars. Liga. „BT“. 
Ada. As. Ai.
Pažymėtuose langeliuose: MELODRAMA

Siūlo ūkininkams kompensuoti laukinių 
paukščių padarytą žalą

Migruojantiems van-
dens paukščiams kasmet 
nusiaubiant ūkininkų lau-
kus, Žemės ūkio ministe-
rija siūlo, kad paukščių 
padaryta žala būtų kom-
pensuojama taip pat, kaip 
ir laukinių gyvūnų.

Pasak ministro Kęstučio 
Navicko, žalos įvertinimo ir 
kompensavimo mechaniz-
mas turėtų būti kuo papras-
tesnis.

„Medžiojamųjų gyvūnų 
padaryta žala atlyginama 
pagal Medžioklės įstatymą. 
Laisvėje gyvenančių saugo-

mų rūšių laukinių gyvūnų pa-
darytą žalą atlygina valstybė. 
Tačiau žąsys, gulbės, gervės 
nėra medžiojamieji gyvūnai, 
bet kartu šie paukščiai nėra 
saugomi, todėl iki šiol nėra 
kaip kompensuoti žalą“, – 
pranešime sakė jis.

Ministerijos duomenimis, 
Lietuvoje migruojančių van-
dens paukščių kasmet daugė-
ja o kartu daugėja ir ūkininkų 
skundų dėl jų daromos žalos. 
Paukščiai išlesa pasėlius ir 
ūkininkai nepajėgia nuo to ap-
sisaugoti.

Ministerija pritaria Seimo 
Kaimo reikalų komiteto siūly-

mui Aplinkos ministerijai ini-
cijuoti Medžioklės įstatymo 
pataisas, papildant žalą da-
rančių gyvūnų sąrašą, į kurį 
būtų įtrauktos gervės, lauki-
nės žąsys ir gulbės.

Žalą pasėliams siūloma 
apskaičiuoti pagal tą pačią 
metodiką, pagal kurią nusta-
toma šernų ar kanopinių gy-
vūnų padaryta žala. Priėmus 
įstatymo projektą, reikėtų 
keisti ir šią metodiką. Siūlo-
ma, kad žala būtų atlyginama 
iš savivaldybių fondų, skirtų 
kompensuoti įvairius ūkinin-
kų patirtus nuostolius.

BNS inform.

AUGALAI

• Pašarinius miežius. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 654 70 983. 
Rokiškis

BALDAI

• Antčiužinius: 90x200 cm - 5 Eur, 
140x200 cm - 8 Eur., 180x200 cm - 
10 Eur. Tel. 8 689 18 368.  
Rokiškis

• Geros būklės jaunuolio baldų 
komplektą. Kaina 95 Eur.  
Tel. 8 698 02 601. Rokiškis

• Baldus. Tel. 8 692 30 313. 
Rokiškis
• Naudotą, geros būklės, Čekišką 
čiužinį Gumotex. Matmenys 
160/200 cm, aukštis 18 cm, 
Nuimamu, skalbiamu užvalkalu. 
Naujo vertė 300 Eur. Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 601 20 096. Rokiškis
• Kampą. Abi pusės išskleidžiamos, 
puses  galima sukeisti. Yra dėžės 
patalynei. Gobelenas tvarkingas. 
Kaina 169 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Sekciją su spinta. Kaina 175 Eur. 
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Dvigulę lovą. Čiužinio plotis 
180 cm, lova su čiužiniu 200 cm. 
Spintelės po 16 Eur. Kaina 200 Eur. 

Tel. 8 685 42 153. Rokiškis

DOVANOJA

• Sportinį vežimėlį.  
Tel. 8 600 10 097. Rokiškis
• Dovanoju katinėlį ir katytę 
pelenų spalvos. Tel. 8 656 02 376. 
Rokiškis
• Dovanoju katytes.  
Tel. 8 626 70 112. Rokiškis

• Dovanojame bufetą. Ilgis 2 m, 
aukštis 1,50 m. Tel. 8 609 35 064. 
Rokiškis
• 3 ha žolės - šieno. Reikia 
nusipjauti ir išsivežti. Miliūnų km. 
Išsamesnė informacija telefonu.  
Tel. 8 647 62 688. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Skubiai, nebrangiai avį  
su ėriuku 5 mėn. ir 1,5 mėn.  
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ANEKDOTAI
miestelyje. Konferansje 
pristato numerį su drambliu:

– Tai labai protingas 
gyvūnas. Štai, kai statėme šią 
palapinę, dramblys dirbo už 
dvidešimt žmonių.

Petriukas iš palapinės galo:
– O jūs sakėt, kad jis 

protingas...
***
– Petriuk, aš tau parodysiu, 

kaip lįsti prie Marytės!
– Nereikia! Aš ir pats 

moku!
***
– Brangioji, tu pakeitei 

mūsų kompiuterio slaptažodį?
– Taip.
– Ir koks jis?
– Mūsų vestuvuų data.
– Bjaurybė!
***
Moteris baido elgetą:
– Eikite iš čia, kol vyro 

nepakviečiau!
– O jūsų vyro nėra namie!
–  O iš kur tu žinai?
– Nes tokios moters vyras 

namo pareina tik pavalgyti.
***
Viršininkas pavaldiniui:
– Prieš mane keikdamas, 

tikiuosi, jūs gerai pagalvojote 
apie savo algą?

– Prieš jus keikdamas, aš 
kaip tik apie ją pagalvojau. 
Blogai pagalvojau.

***
Reketininkai sugavo 

verslininką, nuvežė prie 
ežero, panardino jo galvą į 
eketę, ištraukė, po to klausia:

– Kur eurai? Kur doleriai?
Procedūrą pakartoja kelis 

kartus. Verslininkas, piktai:
– Klausykit, chebra. 

Arba jūs man žibintuvėlį 
duokite, arba ilgiau po 
vandeniu laikykit. Nes dabar 
po vandeniu jokių pinigų 
neįžiūriu.

***
Vyras su žmona grybauja. 

Ji pamatė kažkokį baltą grybą 
ir klausia:

– Ar šitas grybas – 
valgomas?

– Valgomas, kol tu jo 
neparuošei.

Karlsonas: 
– Na ir kam jums žmogus-

voras, supermenas ir kiti 
didvyriai? Reikalingiausias 
šiuo metu – žmogus-
ventiliatorius.

***
Dvi kaimynės knisasi 

daržuose. Viena klausia:
– Klausyk, Zose, kodėl tu 

kaliausės nestatai?
– O kam? Aš juk visą 

dieną darže. 
***
Kiekviename žmoguje 

galima rasti ko nors gero. 
Tereikia gerai iškraustyti jo 
kišenes.

***
Ką gero galiu papasakoti 

apie vasarą? Praklaksėjau 
pele...

***
Į Izraelį nuvažiavo 

naujasis rusas. Jis norėtų 
apžiūrėti Raudų sieną. Bet 
pamiršo, kaip ji vadinasi. Ir 
sako taksistui:

– Klausyk, nuvežk mane 

– Kol kas du. 
***
Niekas taip neiškelia 

žmogaus virš minios, kaip 
kartuvės.

***
Vasara –metas, kai 

viršutiniai drabužiai mažai 
kuo skiriasi nuo apatinių.

***
Žmona vyrui:
– Mūsų kaimynas vėl sėdi 

kalėjime.
– Iš kur tu žinai?
– Kai aš užėjau pas 

kaimynę, ji pasakė, kad vyro 
nėra namie. O kai paklausiau, 
kada jis grįš, tai pažiūrėjo ne į 
laikrodį, o į kalendorių.

***
Jai tai buvo meilė iš 

antro žvilgsnio. Pirmuoju 
ji nepastebėjo jo auksinio 
„Rolekso“.

***
Keleivis kruiziniame laive:
– Gerbiamasis kapitone, 

nenorėčiau trukdyti dėl 
smulkmenų. Bet mano žmona 
iškrito už borto.

***
Šauktinis kreipiasi į karo 

prievolės komisiją. Šios 
atstovas klausia:

– Matau, kad norite tarnauti 
kariniame laivyne. Bet jūs 
rašote, kad plaukti nemokate.

– Aš maniau, kad jūs laivus 
turite.

***
Naujagimės tėvo klausia:
– Ar jūsų dukrytė panaši į 

mamą?
– Kai rėkia, labai panaši.
***
– Atleiskite, kodėl jūsų 

miesto geležinkelio stotis 
tolokai nuo miesto?

– Nes ją statė kuo arčiau 
geležinkelio bėgių.

***
– Atleiskite, kodėl jums 

vis nesiseka statyti žirgų 
lenktynėse, o štai kortomis 
visada laimite?

– Nes žirgo į rankovę 
neįkiši.

***
Keliaujantis cirkas vieši 

ten, kur visi tavo tautiečiai 
verkia.

– Jus ką, į mokesčių 
inspekciją?

***
Į papūgėno narvą 

šeimininkas įkišo žvirbliukę. 
Papūgėnas pasipiktinęs šaukia:

– Kaip tu savęs neprisižiūri, 
visai be makijažo!

***
Verslininkas tėvas surinko 

sūnus ir rodo: pirma nulaužė 
šluotos rąžą, paskui sulenkė 
pačią šluotą. Ir moko vaikus:

– Kai lenksit darbuotojus, 
tada geriau jau iš karto visą 
kolektyvą: niekas nesulūš, 
niekas iš darbo neišeis...

***
Diplomatija – tai menas 

apgaudinėti taip, kad 
negautum į snukį.

***
Autobuse:
– Panele, jūs tikriausiai 

esate striptizo šokėja?
– Kaip jūs atspėjote?
– Paprastai, jūs už laikiklio 

koja laikotės.
***
Kalbasi senukai, 

sutuoktinių pora. Vyras 
klausia:

– Ar tu man kada buvai 
neištikima?

– Buvau. Du kartus.
– Ir su kuo gi?
– Su futbolo komanda ir 

pučiamųjų orkestru.
***
Mažylis rašo laišką Kalėdų 

seneliui: „Mielas Seneli, tu, 
panašu, kad mano ano laiško 
nesupratai. Kai aš prašiau 
broliuko, tai aš tikėjausi, kad 
mama pagimdys mažylį, o ne 
vyresniajam broliui paskelbs 
amnestiją“.

***
Seni kranų operatoriai žino, 

kad bokštiniame krane nėra 
tualeto. Todėl jie juos apeina 
dideliu ratu. 

***
– Pone, jūs toks panašus į 

mano trečiąjį vyrą.
– O kiek jūs jų turėjote?

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

PAKELIAUKIM 
PO RAJONĄ!

DIENOS 
KETUREILIS

Pakeliaukim po rajoną!
Ragina vyrelis žmoną.
Kas geresnio Pandėly?
Dūzgia ten kaip avily!

Šiemet švenčia jubiliejų
Tad  idėjos liete liejas.
Pasistatė ten siauruką
Ir toliau galveles suka.

Jūžintai net  be Rimiškio
Turi kuo didžiuotis „biški“.
Mykolo daili bažnyčia
Stovi ant kalvelės šičia.

O keliaujant link Obelių,
Spirito dairais upelio.
Jei ne jis tai gal aliejus
Lyg šaltinis tyliai liejas?

Gerbiamas Panemunėlis
(O, Dievai, koks smagumėlis!)
Tapo sostine kultūros
Nestuma miestelis „dūros“.

Kunigas Jonas Katelė
Mokslui čia pramynė kelią
Ir UNESCO Struvės lanką
Daug turistų nuolat lanko.

Ant Moškėnų didžio kalno
Tau apylinkės ant delno.
Štai Kazliškio šilas šaukia
Ten kazlėkai Jūsų laukia.

Juodupėje gatvės menas
Paganyt akelėms penas.
Kamajuose prie turgelio
Neaplenk aikštės Strazdelio!

Kas ten traška, kas ten brazda?
Vyras kuria kieme „Mazdą“.
Po rajoną pakeliausim
Pajūriui neišlaidausim!

Greta Paliulionytė

aviną 
Tel. 8 611 23 619.  
Rokiškis
• Įvairaus amžiaus triušiukus. 
Drugeliai nuo 10 Eur. Mišrūnai nuo 
6 Eur. Perkant daugiau nei vieną, 
galiu atvežti. Obeliai.  

Tel. 8 676 30 362.  
Rokiškis
• Jauną 3 vadų karvę. Pieno duoda 
daug. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina derinama. Kaina 
650 Eur. Tel. 8 683 09 466. 
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Berniukui J. Tūbelio 
progimnazijos megztinį. Ūgis 146 

cm. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 689 18 368. Rokiškis
• Naują, trijų dalių, 44 dydžio 
kostiumėlį: švarką, sijoną ir kelnes. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 610 49 507. 
Rokiškis
• J. Tumo-Vaižganto mokyklos 
uniformą. Apie 1,58 m ūgio 
moksleiviui. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Didelės, galingas, puikiai 
skambančios kolonėles,  S-90 
analogas. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 693 04 817. Rokiškis
• Naujas, neišpakuotas Airpods pro. 
Kaina 170 Eur. Tel. 8 647 07 652. 
Rokiškis


