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EEVZA rokiškėnų darbą tinklinio turnyre įvertino aukščiausiais balais
Velykalnio tinklinio 

bendruomenės žmonės, 
EEVZA turnyro rėmėjai 
susitiko su meru Ramūnu 
Godeliausku aptarti prieš 
mėnesį vykusių EEVZA 
paplūdimio tinklinio varžy-
bų rezultatų. Tos, eiliniam 
žiūrovui, sporto entuziastui 
nematomos pusės, kuri le-
mia sklandžią turnyro eigą. 
Velykalnio bendruomenės 
vadovas Stasys Mekšėnas 
atviras: jis papasakojo ne 
tik apie tas sritis, kuriose 
sulaukė pagyrų, bet ir įvar-
dino dalykus, kuriuos dar 
reiktų tobulinti.

Įvertino aukščiausiais 
balais
Kaip pasakojo S. Mekšė-

nas, speciali EEVZA komi-
sija, vadovaujama techninės 
vadovės iš Azerbaidžano Va-
lerijos Romanovič, varžybų 
organizatorių darbą vertino 
pagal 24 kriterijus. Vertinimai 
buvo pateikiami penkiabalėje 
sistemoje, kur 5 – įvertinimas 
„labai gerai“.

Pirmiausia S. Mekšėnas 
kalbėjo apie žiniasklaidos 
darbą. Už turnyro viešinimą 
buvo atsakingas „Rokiškio 
Sirena“ vadovas Simonas 
Tuska. Trijų dienų turny-
ras atspindėtas gausiai. S. 
Mekšėnas rodė, kaip turny-
ro akimirkos apkeliavo visą 
pasaulį. Jis neslėpė, kad pa-
sirinkti pagrindiniu rėmėju, 
kurio vardas buvo ant turnyro 

dalyvių marškinėlių, „Ro-
kiškio Sireną“ – teisingas 
sprendimas. Nenuostabu, kad 
„Rokiškio Sirenos“, kaip ir 
rungtynių komentatoriaus bei 
didžėjaus darbas buvo įver-
tinti aukščiausiais balais.

Aukščiausiais balais buvo 
įvertinta ir daugiau dalykų: ir 
smėlio kokybė, ir oro sąlygos, 
ir gamtinė aplinka, ir žiūro-
vų, bendruomenės reakcijos. 
Puikiai įvertintas ir kortų 
menedžerių Tomo Baltrukė-
no ir Audriaus Dilio darbas. 
Daug pagyrų sulaukė Agnė 
Ruzgutė, koordinavusi įvai-
riausius varžybų niuansus. S. 
Mekšėnas perdavė Lietuvos 
tinklinio federacijos atstovų 
žodžius, kad A. Ruzgutė ga-
lėtų puikiai koordinuoti aukš-
čiausio lygio varžybų sekre-
toriato darbą. Ji kalbėjo, kad 

kelią į tinklinį pradėjo kaip 
ir daugelis jaunų rokiškėnų: 
talkininkų sekretoriate, ka-
muolių padavinėtojų. Pašne-
kovė nuoširdžiai džiaugėsi 
unikalia renginio atmosfera, 
draugiškumu, bendryste, fo-
muojamomis tradicijomis.

Nuo mažų dienų
EEVZA atstovams padarė 

įspūdį ir jaunųjų turnyro tal-
kininkų darbas. S. Mekšėnas 
akcentavo, kad bendruome-
nės politika – įtraukti į veiklą 
ir vaikus bei jaunimą. Kortų 
menedžeriai A. Dilys ir T. 
Baltrukėnas pabrėžė, kad jau-
nimo darbas nustebino: ne-
paisydami karščio kortų tal-
kininkai, sekretoriato atstovai 
nepraleido nė vienerių var-
žybų, sąžininingai atidirbo 
visas tris dienas. S. Mekšė-

nas akcentavo, kad pamaina, 
jaunimas labai svarbūs: tarp-
tautinėse varžybose atsiveria 
vis daugiau galimybių matyti 
mūsų rajono komandas. To-
dėl pasidžiaugė, kad rugpjū-
čio 5-ąją į Rokiškį atkeliavo 
specialūs marškinėliai, užsa-
kyti jauniesiems mūsų rajono 
tinklininkams.

Varžybų biudžetas – 
solidus
Atėjo eilė pakalbėti ir apie 

biudžetą. Paskaičiuota, kad 
rajono savivaldybė šioms 
varžyboms skyrė 5 tūkst. Eur, 
ne ką mažiau pridėjo ir Vely-
kalnio bendruomenė, o šalies 
tinklinio federacija skyrė 2,5 
tūkst. Eur. Bendras varžybų 
fondas, S. Mekšėno skaičia-
vimais, buvo apie 14,5 tūkst. 
Eur, iš kurių 5 tūkst. Eur buvo 

skirti piniginiams prizams.
Kalbėti su meru apie tur-

nyrą buvo svarbu ir dėl to-
lesnių perspektyvų. Aukštais 
balais įvertinę rokiškėnų pa-
sirengimą, EEVZA atstovai 
neslepia: Rokiškis, Velykal-
nio bendruomenė pajėgūs su-
rengti 1-2 žvaigždučių pasau-
lio reitingo turnyrą.

Meras R. Godeliauskas 
atvirai kalbėjo apie tai, kad 
jis neišskiria nė vienos rajone 
vystomos sporto šakos. Tačiau 
tinklinio bendruomenė dirba 
labai reikšmingus darbus, gar-
sindama mūsų kraštą. Beje, 
vienas iš didesnių priekaištų 
turnyro organizatoriams, ku-
riuos išsakė EEVZA atstovai, 
tai yra tai, kad mieste buvo 
per mažai matyti turnyro re-
klamos. Meras čia įžvelgė ne 
priekaištą, o galimybę. Galbūt 
verta didinti turnyro biudžetą 
ir žinią apie jį skleisti plačiau.

Mat Velniakalnyje ren-
giami turnyrai nėra eilinės 
varžybos. Štai 2014 m. mūsų 
kortuose žaidę Latvijos spor-
tininkai dabar Tokijo olimpi-
nėse žaidynėse – geriausiųjų 
ketvertuke.

Meras juokavo, kad jau 
vengia girti S. Mekšėną, esą 
jis taip ir išpuikti gali. Tačiau 
panašu, kad jam ši liga ne-
gresia: Velykalnio bendruo-
menės vadovas labiau džiau-
gėsi tinklinio bendruomenės 
pasiekimais ir įvertinimais, o 
sau sąžiningai prisiėmė atsa-
komybę už tuos dalykus, ku-

riuos reiktų patobulinti.

Apie menkus trūkumus
O kokie gi trūkumai, ką 

pataisyti rekomendavo orga-
nizatoriams EEVZA? Be jau 
minėtos reklamos trūkumo, 
buvo patarta, pavyzdžiui, se-
kretoriato palapinėse įrengti 
ventiliatorius. Tai lengvai, 
nesunkiai ir pigiai ištaisoma.

O anksčiau būta... 2014 m., 
kaip prisiminė S. Mekšėnas, po 
varžybų jam buvo įteiktas 28 
taisytinų dalykų sąrašas. Nuo 
tualetų įrengimo, iki smėlio kei-
timo kortuose. „Patapsėjo kor-
te, susiraukę pažiūrėjo: smėlis 
geltonas, jo mažai, netinka. O 
šiemet smėlio kokybė įvertinta 
aukščiausiu balu“, – pokyčius 
išvardino S. Mekšėnas.

Tokios varžybos negali-
mos be talkininkų. Tinkli-
ninkų bendruomenė dėkin-
ga: UAB „Rokiškio Sirena“ 
UAB „Lašų duona“, kavinei 
„Pupelė“, AB „Rokiškio sū-
ris“, UAB „Aldma“, Kęstučio 
Vanago įmonei, Stihl, AB Ro-
kiškio mašinų gamykla, UAB 
„Pandmeta“, UAB „Dugu-
va“, Rokiškio rajono savi-
valdybei, Rokiškio miesto 
seniūnijai, Lietuvos tinklinio 
federacijai, „Rokiškio mėsi-
nei“, sodybos „Prie dvaro“ 
šeimininkei Jūratei Šapra-
nauskaitei, Lietuvos drau-
dimui, mineralinio vandens 
„ŪPAS“ gamintojams.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Ugniagesiai gelbėtojai: ugnis dirba be atostogų
Priešgaisrinės apsaugos 

ir gelbėjimo departamento 
duomenimis, per septynis 
šių metų mėnesius Lietu-
voje kilo 5608 gaisrai. Pa-
lyginti su praėjusių metų 
tuo pačiu laikotarpiu, jų 
buvo 2,9 proc. mažiau. 
Pernai kilo 5777 gaisrai. 
Tai mažiausias 7 mėne-
sių gaisrų skaičius per 18 
metų.

Per 7 šių metų mėnesius 
gaisruose žuvo 57 žmonės, iš 
jų 3 vaikai (pernai per tą patį 
laikotarpį – 55 žmonės, iš jų 2 
vaikai), o 115 gyventojų (80) 
patyrė traumų.

2016–2020 m. duomeni-
mis,  per septynis metų mėne-
sius šalyje vidutiniškai kyla 
7236 gaisrai, kuriuose žūsta 

57 gyventojai, šiemet gais-
rų kilo 22,5 proc. mažiau, o 
gaisruose žuvusiųjų skaičius 
lygus 5–erių metų vidurkiui.

Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo 

departamento
inform.

ŽOLINĖ PANEMUNĖLYJE
Rugpjūčio 14 d.
14.00 Tautodailininkų plenero „Kun. Jono Katelės bendraširdžiai“ pristaty-

mas. Dalyvauja Pandėlio gimnazijos šv. Onos kuopos ateitininkai. 
Rugpjūčio 15 d.
10.30 Susitikimas prie Vaičionių koplytstulpio Vieversynėje
12.00 Šv. Mišios Panemunėlio šv. Juozapo Globos bažnyčioje 
 Žolinė – Švč. Mergelės Marijos dangun ėmimo šventė
Po šv. Mišių „Gėlių kantata”, skirta kun. Kazimiero Vaičionio 100 – ioms gi-

mimo metinėms.

Rugpjūčio pabaigoje – paramos dalinimas
Dėl paramos maistu 

ir kitomis priemonėmis 
labiausiai nepasiturin-
tiems žmonėms į seniūni-
jas gali kreiptis asmenys, 
kurių  pajamos vienam 
šeimos nariui nevirši-
ja 1,5 VRP (192 eurai), 
išimties atveju (ligos , 
nelaimės, neįgalumo, su-
laukus senatvės pensinio  
amžiaus ir kt.) pajamos 
neviršija 3 VRP (384 eu-
rai) ir pateikti prašymą, 
atitinkamas pažymas ir 
dokumentus.

Kitas maisto produktų ir 
higienos prekių dalinimas 
labiausiai skurstantiems 
asmenims  nuo rugpjūčio 
mėn. 23 dienos (rugpjūčio  

20 d. seniūnijos maisto pro-
duktus ir higienos prekes pa-
siima iš sandėlio).

Esant valstybės lygio eks-
tremaliai situacijai, siekiant 
apsaugoti minėtos paramos 
dalintojus ir gavėjus ,maisto 
produktai bus dalinami pagal 
seniūnijų nustatytą dalinimo 
tvarką . Maisto produktai 
bus sudėti į paketus (atsinešti 
savų maišelių nerekomen-
duojame), atsiimant paketus, 
paramos gavėjams pasirašyti 
nereikės , už juos pasirašys 
socialinis darbuotojas arba 
socialinio darbo organizato-
rius. Paramos gavėjai privalo 
laikytis saugaus atstumo. Bus 
dalinama po 1 vienetą :

maisto prekės
saldintas sutirštintas pie-

nas 0,397 kg;
grikių kruopos 0,5 kg;
greito paruošimo avižų 

košė su džiovintomis uogo-
mis 0,06 kg;

rapsų aliejus 0,915 kg;
kiaulienos konservai 0,4 

kg;
vištienos konservai 0,4 

kg;
keptos pupelės pomidorų 

padaže 0,4 kg;
konservuota raugintų 

agurkų sriuba 0,48 kg;
avižiniai sausainiai su šo-

kolado gabaliukais 0,185 kg.
maisto paketo svoris 

3,737 kg
higienos prekės
dantų šepetėlis

Rajono savivaldybės
inform.

Kviečia prisiminti
Rugpjūčio 16 d. 15 val. prisi-

minkime holokausto tragedijos 
aukas. Jas pagerbti Rokiškio 
krašto muziejus kviečia daly-
vaujant pėsčiųjų žygyje „Mir-
ties kelias“.

„Mirties kelias“ – tai kelias, 
kuriuo grupėmis po 200 asme-
nų buvo varomi pasmerktieji į 
egzekucijos vietą nuo Rokiškio 
dvare veikusios laikinosios žydų 

koncentracijos stovyklos iki Vel-
niaduobės miško.

Žudynių vietoje bus skaitomi 
istoriniai dokumentai, nužudy-
tųjų Rokiškio apskrities žydų 
vardai.

1941 m. rugpjūčio 15–16 d. 
koncentracijos stovykla buvo li-
kviduota. Netoli Rokiškio esan-
čiame Velniaduobės miške, prie 
Bajorų kaimo, buvo nužudyti 
3207 žmonės, iš jų 3200 žydų 

tautybės.
Kita laikinoji žydų koncentra-

cijos stovykla buvo įkurta šalia 
Antanašės dvaro (Obelių sen.), 
kur buvo kalinami pagyvenę vy-
rai, moterys ir vaikai. Laikinoji 
stovykla likviduota rugpjūčio 
25-ąją. Tą dieną netoli dvaro 
esančiame Degsnynės miške 
buvo nužudyta 1 160 žmonių.

Rokiškio krašto muziejaus
inform.
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BRYDĖS

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Nebaidytų idiotų kraštas-11: apie katę, skambalėlį ir garstyčias

Kad nebūtų bereikalingų 
insinuacijų, iš karto dekla-
ruoju, kaip sakant, viešus 
ir privačius interesus. Skie-
pytis užsiregistravau sau-
sio mėnesį, vos Pirminiam 
asmens sveikatos priežiū-
ros centrui paskelbus apie 
registraciją. Dėl rizikos 
faktoriaus – viršsvorio, ga-
lėjau reikalauti skiepo be 
eilės. Kai skiepų trūko, ne-
norėdama atimti galimybės 
skiepytis iš vyresnių žmo-
nių, kuriems skiepo reikėjo 
labiau, sąžiningai sulaukiau 
savo eilės, ir gegužės 7-ąją 
buvau pakviesta skiepytis 
Astra Zeneca. Liepos pa-
baigoje pasiskiepijau an-
trąjį kartą. Ir turiu teisę 
gauti galimybių pasą. Tik 
kažkodėl labai nesinori. Ne-
sinori dėl to, kaip elgiama-
si su tais, kurie abejoja ar 
bijo skiepytis. Kuo skiriasi 
demokratija nuo autokra-
tijos ar totalitarinio reži-
mo? Demokratijoje žmonės 
įtikinėjami rinktis didesnį 
gėrį. Autokratijoje ar tota-
litariniame režime žmogus 
priverčiamas. Ir kur tos 
prievartos ribos?

Kalbėjimas apie skiepi-
jimą man labai primena dvi 
mėgiamas istorijas. Pirmoji 
– apie nūdienos aktualijas. 
Tiksliau vyriausybės berg-
džius bandymus grasinti tau-
tai sankcijomis, jei ši nesi-
skiepys. Istorija yra apie katę 
ir skambalėlį. Štai gyveno 
vienuose namuose kvailiau-
sybė, tiksliau – pelių kolo-
nija. Gerai gyveno: ėdė – ką 
norėjo, graužė – ką norėjo, 
dergė ir gadino – ką norėjo. 
Ir, žinoma, veisėsi neregėtais 
tempais. Aptikęs nusiaubtus 
namus, žmogus griebėsi už 
galvos, ir atsinešė patikimiau-
sią pelių naikinimo priemonę 
– katę. Katė, kaip ir mūsų vi-
suomenė, ne tik kad dėmesio 
į pelių cypčiojimus nekreipė, 
ji pelėms paskelbė tikrą karą. 
Ir vos iškišę nosis iš pačių 
pragraužtų urvelių, pelės 
kaip mat atsidurdavo jos nas-
ruose. Matydamos sparčiai 
prastėjančius reikalus, pelės 
nusprendė siųsti delegaciją 
pas pelėdą (baisu, bet nėra 
ką daryt, reikia protingo pa-
tarimo klausti). Pelėda, priža-

dinta iš miego, nusižiovavusi 
ir išklausiusi pelių skundą, 
patarė: „Jums reikia katei ant 
kaklo skambalėlį pakabinti. 
Kai ji priartės prie urvelio, 
kaipmat išgirsit“. Laimingai 
cypaudamos „Skambalėlis! 
Skambalėlis!“ pelės par-
virveno į urvelį. Nudžiovė 
skambalėlį, ir netgi pavogė 
jam virvutę. Kai viskas buvo 
paruošta, teliko mažmožis: 
pakabinti tą skambalėlį ka-
tei ant kaklo... Tik kuris bus 
tas drąsuolis? Kvailiausybei 
reikia atminti, kad ir po šiai 
dienai katė skambalėlio nene-
šioja. Bet bandymų pakabinti 
skambalėlį yra. Paskutinis – 
galimybių pasas.

Taip ir mūsų vakcinavimo 
kampanija: tiek buvo džiaugs-
mo, klegesio, alaso. Tas be ei-
lės pasiskiepijo, anas be eilės 
pasiskiepijo – cancel, cancel 
juos! O dabar ir skambalėlis, 
ir virvelė, tfu, bent kelios vak-
cinos yra, bet paskiepyti liau-
dies neišeina.

Kodėl nesiseka? Nes mūsų 
kvailiausybė ir jų pakalikai 
dvaro poetai ir influenceriai 
ėmėsi pačios kvailiausios 
iš galimų taktikų. Prisime-
nat istoriją, kaip sušerti katei 
garstyčias. Anglai norėjo jas 
įmaišyti į kotletą. Tai apga-
vystė. Vokiečiai norėjo su-
kišti jas tiesiog katei į gerklę. 
Tai prievarta. O štai rusai jo-
mis ištepė katės pasturgalį. Ir 
katė, miaugzdama iš skausmo, 
garstyčias nusilaižė „dobrovo-
lno i s pesnej“ (savanoriškai ir 
su daina).

Bandymai paskiepyti vi-
suomenę tokiomis priemo-
nėmis, kokios siūlomos da-
bar, primena katės maitinimą 
garstyčiomis brukant jas gy-
vulėliui į gerklę. Kas bandė 
sumaitinti katei tabletę (ne-
kalbant apie garstyčias), žino, 
kad paprastai rezultatas būna 
toks – šeimininko rankos, krū-
tinė ir veidas išakėti aštriais it 
skustuvas nagais. O tabletė? O 
tabletė – vis dar saujoje, ir ėsk 
ją pats, kvailas dviaukoji, kad 
tau reikia.

Taip yra ir su vakcinavimu. 
Jei atvirai, tai vakcinavimo 
kampanija patyrė akivaizdų 
fiasko. Nes negali, tiesiog 
fiziškai negali būti 49 proc. 
šalies gyventojų piktybiniais 
antivakseriais. Tačiau kvaila 

valdžios politika ir desperatiš-
kas elgesys, papildomas mil-
žiniška patyčių banga, kurią 
tesugeba generuoti žmonės, 
pretenduojantys tapti visuo-
menės nuomonės formuoto-
jais, davė katastrofiškus rezul-
tatus. Ir sužlugdyta skiepijimo 
kampanija, ir visiškai suskal-
dyta ir supriešinta visuome-
nė. O jei šie vasaros vidurio 
besmegeniai neapsigalvos, tai 
rugsėjo viduryje šalyje turėsi-
me dar ir visišką chaosą. Ir kas 
dėl to kaltas, a?

Kad suvoktume, kokioje 
situacijoje, tiksliau, pauode-
gyje atsidūrėme, reikalinga 
elementari analizė. Koks yra 
tikslas? Saugi visuomenė. 
Kokia priemonė tam pasiekti? 
Kad pasiskiepytų kuo daugiau 
žmonių. Tikslas ir uždavinys – 
paskiepyti kuo daugiau žmo-
nių. Ir jei dabar paskiepytų yra 
51 proc., ir skiepijamųjų skai-
čius kas savaitę didėja procen-
tu, vadinasi, priemonės, ku-
riomis siekiama vakcinacijos, 
yra neveiksmingos. Supran-
tate? NE-VEIKS-MIN-GOS. 
Viskas, ką jūs darėte, ponai 
valdžios vyrai, ir jiems apie 
pakinklius besitrinantys dvaro 
poetai, yra neveiksminga. Jūs 
ne tik nepadedat siekti tikslo, 
jūs kenkiate. Atvirai kenkiate.

Dar gerokai prieš atsiran-
dant skiepams nuo covid-19, 
atsirado mistinės grupės: anti-
vakseriai-antikvakseriai, kurie 
kažkodėl buvo sutapatinti su 
vatnykais. Tiksliau, tarp šių 
grupių buvo padėtas riebus ly-
gybės ženklas. Ir dar prikabin-
tas riebus užrašas „durniai“. 
Kaip tik nesityčiota iš tų žmo-
nių. Dar skiepų nebuvo, o vi-
suomenė jau kalėsi feisbuke, 
kaip netikusi sutuoktinių pora, 
paskutiniais žodžiais ūdydami 
vienas kitą.

Ko šituo buvo siekiama? 
Visuotinės vakcinacijos? Kur-
gi ne. Dvaro poetai, influense-
riai siekė ne įtikinti žmones, 
o „durnių“ fone pasirodyti 
teisuoliais, šviesuoliais, biur-
gerių valgytojais, restoranų 
lankytojais ir kitokiais -ytojais 
beigi -uoliais. Žodžiu, skiepų 
kampanijos tikslas, įvardin-
kime tiesiai šviesiai, nebuvo 
įtikinti abejojančius. Anaiptol. 
Kampanija buvo priemonė sa-
vųjų sėdmaišininkų burbuluo-
se maloniai pasikasyti menkas 
sieliūkštes, skaitant komenta-
rus: „Gerai pavarei“. O rezul-
tatas?

Įsivaizduokite situaciją: 
einat sau gatve, nieko ne-
kliudot. Staiga išvaro kos-
tiumuotas ponaitis ir rėžia 
jums: „Durnius! Vatnykas! 
Tamsuolis!“. Geriausiu atve-
ju, jūs pagūžčiosit pečiais ir 
paskambinsit bendruoju pa-
galbos telefonu dėl visa ko 
pasiklausti, ar Rokiškio gale 

esanti įstaiga nepasigedo vie-
no paciento? Blogiausiu atve-
ju, durnintojas gaus bliuskon. 
Bet kokiu atveju, niekas nė 
nesiruošia klausyti, ką jis 
pasakys. Ir kai kitą kartą tas 
pats ponaitis prieis prie jūsų 
pakalbėti, kur jūs jį pasiųsite?

Bet kokie santykiai prasi-
deda nuo pagarbos. Štai mano 
vienas pažįstamas, sėkmingai 
vedęs, santuokos pradžioje 
padarė lemtingą klaidą: iš-
vadino žmonelę va tuo pačiu 
žodžiu, kuriuo taip mėgsta 
mūsų influenseriai apibūdin-
ti, jų manymu, tamsią liaudį. 
Sekundės užteko, kad pora 
atsidurtų ant skyrybų ribos. 
Bičiulis atsiprašinėjo ilgai ir 
nuobodžiai. Spėkit, ar jam 
dar kilo pagunda per daugiau 
nei dvidešimt metų santuokos 
pavadinti žmoną „durne“? 
Nesakau, kad nenorėjo. Bet, 
kaip sakant, galimos pase-
kmės privertė tvirčiau sukąsti 
liežuvį.

Kai apie tai, kad nedera 
durnintų tų, nuo kurių ma-
lonės priklausai, parašiau 
vienam labai žinomam influ-
enceriui (jis parašė man ko-
mentarą), tai jis atrėžė, kad 
durninti savo bendrapiliečius 
yra visai legali priemonė. 
Niekas nesiginčija – legali. 
Bet ar paveiki? Koks rezul-
tatas?

Rezultatas toks, kaip vie-
toj merginos į kiną nusivesti 
seserį. Esmė tame, kad dur-
nindami kitaminčius, skiepų 
entuziastai mobilizuoja savo 
bendraminčių grupę. Bet 
bendraminčiai jau pasiskiepi-
jo, jų agituoti nebereikia. Tai 
visiškai netikslinė auditorija. 
Čia tas pat, kaip Gyvojo Ro-
žinio draugijos narius agituo-
ti kalbėti „Sveika Marija“: jie 
ir be jūsų priminimo tą daro.

Atminkite, mūsų  interesas 
ne įbauginti, ne pažeminti, 
ne paniekinti tuos žmones, 
ne pakasyti menkas žvaigž-
delių savivertes, o pasiekti, 
kad  žmonės skiepytųsi.  Kiek 
buvo padirbėta, kad tas tiks-
las būtų pasiektas? Padirbėta 
po procentą per savaitę. Iki 
šiol nežinome, nei kas, nei 
kodėl nesiskiepija. O kam 
tai žinoti, jei galima tiesiog 
visiems užkabinti „durniaus“ 
etiketę. Pastaruoju metu labai 
paplitusi praktika. Gi žinoda-
mi, galėtume su tais žmonė-
mis kalbėtis, diskutuoti, ban-
dyti įtikinti.

Tik kas tą darys? Valdžia, 
kuri bijo savo pačios pilie-
čių? Žmonių, kurie ją ir išrin-
ko?   Influenseriai, kurie tesu-
geba išerzinti, bet ne įtikinti? 
Reklaminės kampanijos, kai 
renkantis cukrų ar katmaistį 
transliuojamos pasenę rekla-
mos tampa foniniu triukšmu?

Visi influencerių straips-

niai ir postai feisbuke ver-
ti daug mažiau nei Obelių, 
Kriaunų ir Aleksandravėles 
klebono Laimono Nedvec-
ko viešas pasiskiepijimas. 
Jo be pykčio, be   priekaištų, 
pagarbus kalbėjimas rajono 
žmonėms.   Daugiau už vi-
sus influencerius kartu sudė-
jus skiepytis žmones įtikino 
mažų ir didelių parapijų dva-
sininkai.  Pagarbos nusipelnė 
ir rajono verslas  – AB „Ro-
kiškio Sūris“, AB  Rokiškio 
mašinų gamykla, adekvačiai 
ir operatyviai reagavę į ka-
rantino iššūkius.  Pagarbos 
nusipelno ir Lietuvos kariuo-
menė: dar prieš vakcinavimo 
pradžią kalbėti apie skiepus 
su mūsų kariais nepasidi-
džiavo atvykti rinktinės va-
das. Pagarba ir  Pirminės 
asmens sveikatos priežiūros 
centro medikėms, sausį pra-
dėjusioms registraciją, o po 
to asmeniškai skambučiais 
kvietusias vakcinuotis žmo-
nes, kad nė viena doze ne-
būtų išpilta į šiukšlių kibirą. 
Pagarba savivaldybei, siun-
čiančiai komandas skiepyti 
žmonių į atokesnius kaimus, 
miestelius, kad jie kuo pa-
togiau, greičiau, paprasčiau 
gautų vakciną. Užtai rajono 
rezultatai gerokai lenkia ša-
lies vidurkį.

Aš pati vežiau žmones skie-
pyti į Panevėžį, mano artimieji 
iš didmiesčių važiavo skiepy-
tis ten, kur vakcina buvo priei-
nama greičiau. Pažįstu daug 
žmonių, bet dar nesutikau nė 
vieno antivakserio. Abejojan-
čių, klausiančių buvo. Ir nerei-
kia pirštais badyti į senukus, 
kad jie čia silpnoji grandis. 
Visi mano aplinkos vyresni 
žmonės pasiskiepijo pirmieji. 
Pati svarbiausia mano girdėta 
priežastis, dėl kurios žmonės 
skiepijosi – ne burgerių paval-
gyt ar koncerte pasitūsinti, o 
pagaliau atsisveikinti su savo 
mirusiu artimuoju. Kiti norėjo 
pamatyti anūkus, gyvai daly-
vauti šv. Mišiose. Daugeliui 
jaunimo tai nesuvokiama.

Žinoma, yra ir abejojančių, 
ir klystančių. Bet tiesiog negali 
būti 49 proc. gyventojų pikty-
biškai nusiteikę skiepų atžvil-
giu. Nereikia iš jų daryti liau-
dies priešų. Nereikia žmogaus 
priešinti su savo valstybe. Vie-
ninteliu turtu ir pasididžiavi-
mu, kurį branginame, giname, 
kurį paliksime savo vaikams. 
Atminkite, kad valdžios ateina 
ir praeina: vienos kaip klestėji-
mo simbolis, kitos – kaip visa 
deginantis gaisras ar maras. 
Lieka valstybė, mūsų pačių kū-
rinys. Ir jei beveik pusę žmo-
nių valdžia žemina, atstumia, 
nenuostabu, kad įskaudinti jie 
išleidžia nagus.

Iki rugsėjo 13-osios dar 
mėnuo. Tikiuosi, kad mūsų 

kvailiausybė apsigalvos ir 
liausis kiršinti žmones. Ar ji 
bent suvokia, ką reiškia ne-
skiepytiesiems apriboti pla-
nines medicinos paslaugas? 
Štai Higienos instituto pra-
ėjusių metų statistika. 2020 
m. mirė 43 547 žmonės. Nuo 
kraujotakos sistemos ligų 
mirė daugiau kaip pusė, t. 
y. 52,7 proc. visų  mirusių-
jų (9,8 proc. daugiau negu 
2019 m.), nuo piktybinių na-
vikų – 18,9 proc., dėl išori-
nių mirties  priežasčių – 5,8 
proc., nuo COVID-19 ligos 
– 5,2 proc. ir nuo virškinimo 
sistemos ligų – 5 proc. visų 
mirusiųjų. Suvokiate? Nuo tų 
ligų, kurioms būtinos planinės 
medicinos paslaugos (kraujo-
takos sistemos, onkologinės) 
mirė virš 70 proc. asmenų. Ir 
tik 5,2 proc. nuo covid-19. Ar 
jums, valdžios dundukai, ne-
kyla švelnus įtarimas, kad jūsų 
priemonės nuo covid-19 nusi-
neš daugiau aukų nei pati liga? 
Ką nuo ko saugot? Kaip jūs ga-
lit neteikti medicinos paslaugų 
už jas mokesčius mokančiam 
žmogui? Jums visi namie?!

Ir kokiais, atsiprašant, 
resursais jūs autobusuose, 
troleibusuose, krautuvėse ti-
krinsit galimybių pasus, jei 
miestą tesugebat dviem poli-
cijos ekipažais aptvert? Kaip 
jūs priversite žmones, naudo-
jančius mygtukinius telefo-
nus, tuos galimybių pasus au-
tobuse rodyt? Kokia iškreipta 
forma? Kur įmonės ras pakai-
tinius darbuotojus nuo darbo 
nušalintiems? O kur dar ky-
lantis sergamumas, kuris ir 
taip darbuotojų gretas sekins. 
Jau dabar prekybininkai, pa-
matę valdžios sprendimus, 
atviru tekstu prognozuoja 
visuotinį chaosą ir riaušes, 
kitaip sakant, sukioja pirštu 
apie smilkinį. Kvailiausybei 
nekyla kvailas klausimas, kas 
išlaikys nuo darbo nušalin-
tus ir nedirbančius žmones? 
Valstybė? Mokesčių mokė-
tojai? Net akliausiems ka-
tukams jau atsiveria akys ir 
pradeda matytis, kad didysis 
konservatorių pasiekimas – 
suvaldyta epidemija – tėra 
mitas, ir rezultatai rudeniop 
bus nė kiek ne geresni, nei 
jų ir žiniasklaidos juodinto 
Aurelijaus Verygos vadova-
vimo metu. Atminkite, kad 
A. Veryga net neturėjo tokių 
resursų, kaip skiepai. Dabar 
gi kaip ne kaip paskiepyta jau 
pusė visuomenės, o situacija 
klostosi nekokia.

Aš suprantu, kad ant sė-
dmaišio stikliniame urvelyje 
sėdint, daug fix idėjų galima 
prigalvot. Va ir grįžtam prie 
katės su skambalėliu. Gerai 
pelėda sugalvojo, tik kai rei-
kia tai įgyvendinti praktiškai, 
tai išėjo šnipštas.
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Penktąjį Samsonas Rally Rokiškis laimėjo 
200-uoju numeriu pažymėtas automobilis

Šeštadienio vakarą Ro-
kiškyje pasibaigė trečiasis 
Lietuvos ralio čempionato ir 
trečiasis Lietuvos ralio sprin-
to čempionato etapas „Sam-
sonas Rally Rokiškis“. Penk-
tą sykį rengiamos varžybos 
čia buvo išties dramatiškos 
ir gniaužė ralio aistruoliams 
kvapą, kadangi nugalėtojai 
čia paaiškėjo tik paskuti-
niame greičio ruože. Prieš jį 
Martyną Samsoną ir Valerijų 
Gorbaną rikiuotės viršūnėje 
skyrė vos trečdalis sekundės. 
Pergalę išplėšė jubiliejinių, 
200-ųjų lenktinių garbei 200-
uoju numeriu pažymėto auto-
mobilio ekipažas.

Absoliučioje ralio rikiuotėje 
intriguojantys įvykiai prasidėjo 
Vaidoto Žalos ir Andrio Mal-
nieko nesėkme. Ekipažas antrą 
sykį važiuojamame Stelmužės 
greičio ruože kliudė šieno kūgį 
ir apgadino automobilį bei buvo 
priversti sudėti ginklus kovoje 
dėl trofėjų. Tačiau tuomet ini-
ciatyvą į savo rankas perėmė 
Martynas Samsonas, kuris pir-
mąją ralio dieną pabaigė turė-
damas 24,7 sek. persvarą prieš 
antroje vietoje klasifikuotus 
Vladą Jurkevičių su Aisvydu 
Paliukėnu. 31,3 sek. atsilikęs 
nuo lyderių rikiavosi ukrainie-
čių su WRC „Mini“ ekipažas – 
Valerijus Gorbanas ir Sergejus 
Larensas.

Tačiau antrąją ralio dieną 
būtent Ukrainos ekipažas atver-
tė visas savo kortas ir gerokai 
nustebino solidžiai ūgtelėjusiu 
tempu. Tiesa, jiems gyveni-
mą palengvino paties Martyno 
Samsono klaida. Septinto grei-
čio ruožo starte jis užsidirbo 
dešimties sekundžių baudą už 
„False Start“.

Valerijus Gorbanas ir Serge-
jus Larensas antrąją ralio dieną 
laimėjo net šešis greičio ruožus 
iš eilės ir į paskutinę serviso 
zoną atvyko jau turėdami 3,2 
sek. persvarą prieš Martyno 
Samsono ir Ervino Snitko du-
etą.

Paskutinė ralio dalis buvo 
dramatiškiausia. Greičio rezer-
vų dar suradęs Martynas Sam-
sonas laimėjo tris iš eilės pasku-
tinės sekcijos greičio ruožus, 
tad į lemiamą, šešioliktą greičio 
ruožą Martynas Samsonas su 
Ervinu Snitku atvyko lyderių 
vaidmenyje.

Tačiau jų persvara siekė vos 
0,3 sek. Tapo aišku, kad pa-
skutinis greičio ruožas ir bus 
ta vieta, kurioje svarstyklės 
pakryps į vieną ar kitą pusę. 
Paskutiniame greičio ruože šal-
tesnius nervus pademonstravo 
Ukrainos ekipažas. Jie 3,6 sek. 
čia aplenkė Martyną Samsoną 
su Ervinu Snitku. „Samsonas 
Rally Rokiškis“ varžybų vardo 
partneriui Martynui Samsonui 
svečių pergalę teko pripažinti 
vos 3,3 sek. skirtumu galutinėje 
rikiuotėje.

Trečiosios vietos nugalėtojais 
tapo Vladas Jurkevičius su Ais-
vydu Paliukėnu. Jie galutinėje 
įskaitoje nuo lyderių atsiliko 
38,4 sek., sykį laimėdami grei-
čio ruožą, tris kartus parodydami 
antrą laiką ir aštuoniuose greičio 
ruožuose būdami treti.

Greičiausiu viena ašimi va-
romų automobilių įskaitos eki-
pažu be didesnės konkurencijos 
tapo Justo Tamašausko ir Vaido 
Šmigelsko duetas. Jie prieš ar-
timiausią varžovą įgijo beveik 
trijų minučių pranašumą, o ab-
soliučiai finišavo net aštunto-
je vietoje, už savęs palikdami 
nemažai ekipažų, važiavusių 
visais ratais varomais automo-
biliais.

Lietuvos automobilių ralio 
sprinto čempionato dalyviai 
važiavo ne 140 kilometrų, ku-

riais lėkė A lygos dalyviai, bet 
per pus trumpesnę distanciją. 
Tačiau ir čia netrūko dramos 
žvelgiant į neoficialią absoliu-
čios LARSČ įskaitos galutinę 
lentelę.

Įpusėjus raliui čia kova už-
simezgė tarp dviejų ekipažų – 
Irmanto Buivydo, važiuojančio 
su Deividu Palubinsku bei Pau-
liaus Baltrukėno, kuriam steno-
gramą skaitė Mantas Kutka. Po 
penkių greičio ruožų Irmantas 
Buivydas Paulių Baltrukėną 
lenkė kiek daugiau nei 13 se-
kundžių, tačiau tuomet intriga 
tik prasidėjo.

Jau kitame greičio ruo-
že lyderis Irmantas Buivydas 
iššvaistė beveik visą turėtą 
persvarą, tad iki finišo likus 
dviem greičio ruožams Paulius 
Baltrukėnas jau buvo priartė-
jęs per 3,4 sek. Po kito greičio 
ruožo lyderių rikiuotėje skirtu-
mas tarp tuomet vis dar pirma-
vusio Irmanto Buivydo ir ata-
kuojančio Pauliaus Baltrukėno 
ištirpo iki 1,3 sek., tad visi taš-
kai buvo sudėlioti būtent pasku-
tiniame greičio ruože.

Viskas čia vyko panašiu sce-
narijumi, pagal kurį susiklostė 
Valerijaus Gorbano ir Martyno 
Samsono kova  absoliučioje 
„Samsonas Rally Rokiškis“ 
įskaitoje. Būtent paskutiniame 
greičio ruože Paulius Baltru-
kėnas su Mantu Kutka ir išplė-
šė pergalę, kai už savęs paliko 
Irmantą Buivydą su Deividu 
Palubinsku. Jie galutinėje ri-
kiuotėje įgijo 8,4 sek. persvarą 
ir tapo greičiausiu LARSČ eki-
pažu.

„Rokiškio Sirenos“
inform.

Kaip rokiškėnai pasitiko ralį
Ralis karaliavo Rokiš-

kyje: nuo miesto prieigas 
puošiančių plakatų ir ten-
tų, iki automobiliais užkiš-
tų miesto centro prieigų. 
Dar ketvirtadienio vakare 
dūsavę, kad ralio mieste-
lis – mažesnis nei ankstes-
niais metais, penktadienį 
rokiškėnai galėjo mėgau-
tis juo visame gražume. 
Pasitaikė ir keistų įdomy-
bių: štai miestą užplūdus 
sirgaliams bei esant už-
darytoms pagrindinėms 
miesto eismo arterijoms 
ir eismą nukreipiant 
aplinkkeliu, kažkokiems 
„gudručiams“ šovė į galvą 
„geneali“ mintis, kad tai 
pati tinkamiausia diena... 
perdažyti Vilties gatvės 
iškiliąsias perėjas. Taip 
suformuojant nemenkus 
kamščius kaip tik skuban-
tiems į atidarymo ceremo-
niją.

Svarbiausias 
uždavinys – 
pastatyti automobilį
Ralis yra viena iš kelių 

dienų, kurių metu rokiškė-
nai pasijunta tarsi didmies-
tyje, kai reikia sukti ratus, 
ieškant, kur įsprausti auto-
mobilį. Juolab, kad vietos, 
kur centre statoma dauguma 
automobilių – Nepriklauso-
mybės aikštėje, Respublikos 
gatvėje, buvusio turgelio te-
ritorijoje ir namų kiemuose, 
prie bažnyčios – visa tai ap-
tverta ir ten patekti neįma-
noma. Ralio atidarymo metu 
stovėjimo aikštelė prie mies-
to pirties – arčiausiai rengi-
nio centro, tad ji buvo spar-
čiai užkišta, ir automobilių 
eilės siauromis senamiesčio 
gatvelėmis nusidriekė iki 
pat senųjų kapinių.

Įdomu ir tai, kad ralio 
metu neveikė kai kurios ro-
kiškėnų pamėgtos krautuvės 
miesto centre. Kaip sakė jų 
pardavėjai, kadangi automo-
biliai iki parduotuvių nepri-
važiuoja, o pačios jos nuo 
pirkėjų akių atitvertos dar ir 
sportininkų miestelio, dirbti 
nėra prasmės.

Prie turizmo centro –
 gyva prekyba
Nelepina rokiškėnų ir 

oras. Stiprus vėjas daugiau-
siai pakenkė prekybinin-
kams. Jie buvo susiradę kitas 
vietas prekiauti papuošalais, 
Bajorų moterys – rankdar-
biais, o Kotryna Laucytė 
– savo ūkio produkcija: le-
vandų kvepalais, muilais, 
puokštelėmis. Tačiau stiprus 
vėjas visus suginė prie spor-
tininkų miestelio prie Rokiš-
kio turizmo informacijos ir 
tradicinių amatų koordinavi-
mo centro, po jaukiu jo sto-
geliu ir kolonomis. Prekyba 
sekėsi neblogai. O ir centras 

turi ką pasiūlyti Rokiškio 
atributikos prisiminimui apie 
ralį norintiems įsigyti: yra ir 
naujo dizaino puodelių, šrati-
nukų, užrašinių.

Darbo netrūko ir ralio 
atributikos prekeiviams: vie-
ni pirkėjai derėjo kepurėles, 
marškinėlius, kiti vaikams 
pirko mielus meškučius. Ne-
mažai besiteiraujančių ralio 
bilietų domėjosi, kurgi rasti 
tuos Žalos tramplinus.

Ralio šventėje – 
rokiškėniški 
akcentai
Žinoma, rokiškėnai nekan-

triai laukė, kada nuo pakylos 
išriedės pirmieji automobi-
liai. Šventinę nuotaiką sma-
giais pokštais, dovanomis 
kėlė vedantieji. Štai vienas jų 
klausimų – kodėl pirmajame 
dešimtuke išriedės automobi-
lis, pažymėtas 200-uoju nu-
meriu? Atsakymas paprastas 
– ukrainiečių ekipažui tai jau 
200-osios lenktynės. Kokiu 
numeriu pažymėto automobi-
lio nėra ralyje? Teisingas at-
sakymas lengvai nuspėjamas 
– 13-uoju. Vertingas patari-
mas ir tiems, kurie medžios 
nuotraukas su ralio žvaigž-
dėmis: kadangi kompiuterio 
ekranas ne šaldytuvo formos, 
todėl ir fotografuojant ekraną 
reiktų laikyti ne vertikaliai, o 
horizontaliai.

Rokiškėnai, pradžiuginti 
pokštų, smagiai mojuodami 
palydėjo į startą pirmuosius 
sportininkus. Pirmasis į 
Zarasų pusę išbandyti Stel-
mužės apylinkių tramplinų 
išvažiavo Vaidoto Žalos 
ir Andriaus Malnieks eki-
pažas. Pirmųjų dešimtuką 
užbaigė Giedriaus Firanto 
ir kraštiečio Mato Valiulio 
ekipažas.

Rokiškėnai tarp lenkty-
nininkų nesunkiai atpažino 
ir ūkininką Petrą Šiaučiūną, 
išgarsėjusį savo smagiomis 
laidomis apie ūkio reikalus 
ir darbus. Jiems rūpėjo ne tik 
tai, kokius planus puoselėja 
„Avela racing team koman-
da“, bet ir ar laidų žiūrovų 
numylėtinis smalsus ir įžū-
lus ėriukas Šonas, kuris jau 
turėjo išaugti į visai neblogą 
aviną, dar nevirto... šonine. 
Susirūpinusiems Šono li-
kimu, ūkininkas sako, kad 
šis aviukas dar gyvas, nors 
ir perspektyva tapti šonine 
visai tikėtina. O kaip seksis 
ralio ruožuose, patirtis rodo, 
kad sunku prognozuoti. Bet, 
žinoma, sieksiąs geriausio 
rezultato.

Rokiškėnai smalsiai 
skaičiavo, kiek gi šiemet 
„gazelkų“ išvažiuos į trasą. 
Jų suskaičiuota dvi.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Judriausioje miesto arterijoje... suformuoime kamštį.

Su  Petru Šiaučiūnu rokiškėnai kalbėjo ne tik apie ralį.
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Atraskime regionų šaknis iš naujo! 
Rokiškio krašto muzie-

jus kartu su Vilniaus rajo-
no savivaldybės administ-
racija bei kitais projekto 
partneriais vykdo projek-
tą „Nematerialios kul-
tūros ir vietinio istorijos 
paveldo išsaugojimas, 
prieinamumas ir plėtra, 
gerinant darnų turizmo 
konkurencingumą Latvi-
joje, Lietuvoje ir Balta-
rusijoje“: „Atraskime re-
gionų šaknis iš naujo!“. Į 
pagal projektą numatytą 
turizmo maršrutų prista-
tymo kelionę po Rokiškio 
ir Vilniaus rajonų lankyti-
nas vietas kartu su kelionų 
organizatoriais ir gidais 
pakvietė ir mus – žurna-
listus.

Kelionė truko 3 dienas. 
Apie kiekvieną dieną galė-
site skaityti straipsnius, o 
vėliau – pristatysime video 
apie visą kelionę.

Pirmą dieną lankėme Vil-
niaus rajono lankytinas vie-
tas.

Keturiasdešimties 
totorių kaimas
Pirmieji totoriai Vilniaus 

rajone esančiame kaime ap-
sigyveno dar Vytauto  Di-
džiojo laikais, kai 1397 
metais kunigaikštis, po per-
galingo karo žygio, grįžo su 
karo belaisviais. Sakoma, 
kad dabartinio kaimo terito-
rijoje Vytautas apgyvendino 
40 totorių belaisvių. Iš to ir 
kilęs kaimo pavadinimas.

Kaimas turtingas viena 
iš keturių, seniausia mečete 
Lietuvoje ir vienomis se-
niausių kapinių. Iš viso kai-
me gyvena apie 500 žmonių, 
daugiau nei 100 iš jų yra to-
toriai.

Čeburekai, šimtalapis, 
šurpos sriuba, koldūnai, plo-
vas ir balandėliai – visi šie 
patiekalai yra tradicinis to-
torių maistas. Totorių patie-
kalai reikšmingai prisidėjo 
prie Lietuvos kulinarinio pa-
veldo raidos. Šiandien toto-
rių bendruomenės namuose 
siūlomos įvairios edukaci-
nės programos apie totorių 
kulinarijos paveldą, tradici-
jas bei kultūrą. Padedamas 
vietos totorių, kiekvienas 
lankytojas gali išmokti savo 
rankomis pasigaminti au-
tentiškų totoriškų koldūnų, 
šimtalapio, chalvos, moliūgų 
pyrago ar uogienės.

Informacija:
Vytauto g. 9, Keturias-

dešimt Totorių kaimas, 
Vilniaus rajonas, Lietuva 
54.561440, 25.169833

www.fortytatarsvillage.lt
+370 67600250

Vladislovo Sirokomlės 
muziejus

Mažame Bareikiškių kai-
me stovi XIX a. medinis 

pastatas, kur 1853–1861 m. 
gyveno ir dirbo garsus poe-
tas – Vladislavas Sirokomlė 
(1823–1862). Mediniame 
dvarelyje prieš keliolika metų 
buvo įsteigtas Vilniaus rajono 
turizmo informacijos centras 
bei muziejus, pasakojantis 
apie Sirokomlę – literatą ir 
pirmo turistinio vadovo po 
Lietuvą autorių. Leidėjai kon-
kuruodavo dėl jo naujų darbų 
ir už jo eilėraščius mokėdavo 
net pusę rublio – tais laikais 
tai buvo labai nemaži pinigai. 
Muziejaus lankytojai gali ap-
žiūrėti baldus, portretus, kny-
gas ir kitus asmeninius poeto 
daiktus. Be to, siūloma suda-
lyvauti edukaciniuose užsiė-
mimuose: paklausyti poezijos 
paskaitų ar apsilankyti kali-
grafijos pamokose.

Informacija:
Vladislovo Sirokomlės 

g. 5, Bareikiškių kaimas, 
Vilniaus rajonas, Lietuva 
54.616530, 25.463377

www.vrtic.lt
+370 52436402

Liubavo 
dvaras
ir malūnas
Liubavo dvaro vandens 

malūnas buvo pastatytas ant 
Žalesos upelio kranto XVI 
a. ir nuo to laiko buvo kelis 
kartus atstatytas. Tai unikalus 
techninio, istorinio ir nema-
terialaus kultūrinio pavel-
do objektas, iliustruojantis 
ne vieną šimtmetį veikusio 
malūno technologinę raidą. 
Siekiant tai atskleisti, ma-
lūno techninė įranga buvo 
kruopščiai restauruota, sė-
kmingai išsaugant net smul-
kiausias autentiškas detales. 
Praėjus vieneriems metams 

Keturiasdešimties totorių kaimas

po restauravimo, organizaci-
ja „Europa Nostra“ paskelbė 
malūną-muziejų pavyzdiniu 
Europos kultūrinio paveldo 
išsaugojimo projektu. Liuba-
vo dvaras yra vienas seniau-
sių Lietuvoje. Be malūno, dar 
galima aplankyti ekspoziciją, 
skirtą 12 šeimų, kurios gyve-
no Liubave iki Antrojo pa-
saulinio karo, pasivaikščioti 
dvaro parku ir atsipalaiduoti 
klausantis čiurlenančio van-
dens garsų.

Informacija:
Liubavo kaimas, Vilniaus 

rajonas, Lietuva 54.850663, 
25.341254

www.liubavas.lt
+370 52377077

Muilo gamyba
Lietuvos amatininkų šeima 

užsiima nedideliu tradiciniu 
verslu – muilo gamyba. Nuo 
2009 m. jų gaminamas seno-
vinis muilas yra sertifikuotas 
tautinio paveldo gaminys, 
pagamintas pagal senąsias re-
ceptūras.

Atvykusius nakvoti į sody-
bą „Vila Nora“ mus pasitiko 
muilo amatininkas.

Muilo gamybos procese 
naudojamos tik natūralios 
medžiagos. Muilas dažomas 
tik gėlių žiedais ir augalų sė-
klomis. Ūkio laukuose žydin-
tys įvairūs laukiniai augalai 
(erškėtrožės, medetkos, ra-
munėlės, mėtos, šalavijai, le-
vandos) yra paverčiami gėlių 
hidrolatais, eteriniais aliejais. 
Senoviniai receptai ir natūra-
lios medžiagos, naudojamos 
muilo gamybai, turi ypatin-
gos naudos mūsų odai. Jei 
norite pamėginti pasigaminti 
muilą patys – tai geriausia 
proga!

Informacija:
Staikiškių kaimas 1, 

Vilniaus rajonas, Lietuva 
54.821981, 25.096542

www.muiloukis.lt
+370 68720501

Po nakvynės sodyboje 
“Vila Nora” antra dieną tę-
sėme kelionę Vilniaus rajo-
ne ir pajudėjome Rokiškio 
rajono link.

Tradicinių amatų 
centras Houvalto dvare
Šiame centre tautodaili-

ninkai ir Lietuvos tautinio 
paveldo sertifikatus turintys 
amatininkai siūlo lankyto-
jams įvairius edukacinius 
užsiėmimus. Medžio drožė-
jas, karpinių meistras, muilo 
gamintojas, dailidė ir kiti pa-
tyrę amatininkai noriai dali-
jasi savo amato paslaptimis. 
Lankytojai taip pat kviečiami 
susipažinti su žvakių gamy-
ba, pynimu iš šiaudų, vilnos 
vėlimu ir puodininkyste, iš-
mokti lietuviškų verbų rišimo 
meno, puoselėjamo išskirti-
nai Vilniaus krašte.

Informacija:
Algirdo g. 4, Maišiaga-

la, Vilniaus rajonas, Lietuva 
54.867074, 25.062340

www.vrtic.lt +370 
67290225

Kunigo prelato 
Juzefo Obremskio
 muziejus
Monsinjoras Józefas 

Obrembskis (1906–2011) yra 
vadinamas Vilniaus krašto 
patriarchu. Tai vienas vyriau-
sių katalikų kunigų Lietuvoje 
ir Europoje. Jis gyveno ilgus 
105 metus! Per savo gyve-
nimą Józefas Obrembskis 
rūpinosi ne tik parapijiečių 
dvasiniu gyvenimu, bet ir 
teikė pagalbą nuo bolševi-
kų besislapstantiems arba iš 
tremties Sibire grįžtantiems 
kunigams. Nacių okupacijos 
metu jis išgelbėjo keletą kai-
mų nuo visiško sunaikinimo. 
Paskutinis monsinjoro noras 
buvo įkurti atminimo vietą 
visiems kunigams ir vienuo-
liams, persekiotiems ir net 
paaukojusiems savo gyvybes 
už savo tikėjimą. Muziejaus 
lankytojai galės susipažinti 
su šio nuostabaus žmogaus 
gyvenimu ir sužinoti apie Ro-
mos Katalikų Bažnyčios po-
grindinę veiklą sovietmečiu. 
Vaikai galės žaisti įvairius 
žaidimus ir spręsti užduotis.

Informacija:
Šv. Antano g. 5, Maišiaga-

la, Vilniaus rajonas, Lietuva 
54.869240, 25.065837

www.vrtic.lt +370 
60184102

Dusetų amatų centras
Medžio drožėjas Erikas 

Čypas – sertifikuotų tradi-
cinių tautinio paveldo pro-
duktų amatininkas, senųjų 
amatų – žaislininkystės ir 
kubilininkystės – puoselė-
tojas, drožyba užsiimantis 
jau daugiau nei 30 metų. 
Savo įkurtame amatų cen-
tre Čypas kuria vienetinius 
medžio drožinius ir organi-
zuoja edukacines programas 
norintiesiems išmokti drožti. 
Lankytojai kviečiami ap-
lankyti amatų centre įkurtą 

muziejų, dalyvauti eduka-
cinėje programoje „Medžio 
paslaptys“, kurioje gali patys 
išmokti drožti paukštelį arba 
geldelę, kaušą, o savo dro-
žinius dekoruoti senąja lie-
tuvių simbolika, senoviniais 
ženklais: žalčiukais, sauly-
tėmis, gyvybės medžiais. 
Originalių medžio drožėjo 
dirbinių galima ir įsigyti.

Informacija:
Kazimiero Būgos g. 1, 

Dusetos, Zarasų rajonas, Lie-
tuva 55.74733, 25.840215

www.visitzarasai.lt +370 
61026296

Juodupės „baravykų“
 ir šakočių namai
Čia vykdomos dvi edu-

kacinės programos: „bara-
vykų“ ir šakočių kepimas. 
Šie saldūs kepiniai Rokiškio 
ir Juodupės krašte per svar-
biausias šeimos šventes tra-
diciškai puikuojasi ant stalo 
jau beveik šimtą metų, todėl 
abu produktai turi Lietuvos 
tautinio paveldo sertifikatus. 
Juodupės „baravykų“ ir ša-
kočių namuose galima suži-
noti apie kulinarinio paveldo 
gaminius ir jų kepimo proce-
są: šakočio kepimo edukaci-
joje lankytojai išgirs šakočio 
atsiradimo istoriją, pamatys, 
kaip ant malkomis kūrena-
mo pečiaus gimsta tradicinis 
lietuviškas šakotis, patys jį 
keps bei ragaus, o „baravy-
kų“ edukacijos metu dalyviai 
iš tešlos pasigamins „grybu-
kų“, išsikeps juos ir išpuoš 
norimomis spalvomis.

Informacija:
Pergalės g. 2, Juodupė, 

Rokiškio rajonas, Lietuva 
56.089812, 25.603953

www.facebook.com/lsa-
dauskiene +370 65680373

Vyndario kaimo 
turizmo sodyba
 „Roksala“
Raimundo Nagelės šeima 

turi senas naminio vyno da-
rymo tradicijas. Jau penkta 
vyndario šeimos karta gami-
na uogų ir vaisių vyną. Net 
devyni sodyboje gaminami 
lietuviški naminiai vynai turi 
Lietuvos tautinio paveldo 
sertifikatus. Apsilankiusieji 
sodyboje apžiūrės šiauriau-
sią Lietuvoje vynuogyną, 
susipažins su vyno gamy-
bos subtilybėmis. Lietuviško 
vaisių ir uogų vyno degusta-
cijos metu, ragaujant šeimos 
vyninės gėrimus, pats vyn-
darys papasakos apie vyno 
istoriją, gamybą ir šiandieni-
nes tendencijas.

Taručių kaimas 8, Pan-
dėlio seniūnija, Rokiškio 
rajonas, Lietuva 56.145887, 
25.279400

www.roksala.lt +370 
62661510

Augustinas 
SIMONAITIS

Tradicinių amatų centras Houvalto dvare

Juodupės šakočiai.
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Ietės metikė Liveta Jasiūnaitė 
Tokijo olimpiadoje užėmė 7-ąją vietą

Ietės metikė Liveta Ja-
siūnaitė Tokijo olimpiadoje 
užėmė 7-ąją vietą. 27-erių 
lietuvė rungtynies finale 
penktadienį įrankį nusviedė 
60,06 m. Tai jai pavyko pa-
daryti pirmuoju bandymu, 
likę penki metimai buvo 
prastesni.

Olimpinį auksą laimėjo 
kinė Liu Shiying, pirmuoju 
ir geriausiu bandymu ietį nu-
metusi 66,34 m. Sidabras ati-
teko lenkei Maria Andrejczyk 
(64,61 m), bronza – australei 
Kelsey-Lee Barber (64,04 m).

Į finalą aštuntu rezultatu 
(61 m 96 cm) patekusi lietuvė 
po atrankos varžybų atskleidė, 
kad pagrindinis tikslas buvo 
patekti į dvyliktuką. Bet atsi-
palaiduoti ji neketina: „Apeti-
tas auga bevalgant, tad pasie-
kus vieną tikslą laukia kiti.“

Šių varžybų reglamentas 
paprastas: pradžioje visos 12 
metikių ietį skraidins 3 kar-
tus ir 4 blogiausius rezultatus 
parodžiusios sportinikės pa-
sitrauks iš kovos, o likusios 

8 ieties metikės turės dar tris 
metimus, po kurių paaiškės 
medalininkės.

Pirmuoju metimu L.Jasiū-
naitė metė ietį 60 m 6 cm ir tai 
buvo penktasis rezutatas.

Pirmosiose olimpinėse žai-
dynėse dalyvaujančios Live-
tos Jasiūnaitės talentas ieties 
metimo sektoriuje atsiskleidė 
gana anksti. Dar 2011 metais 
ji laimėjo Europos jaunimo 
olimpinio festivalio sidabro 
medalį, o 2015 metais rokiš-
kėnė apdovanojimų kolekciją 
papildė Europos jaunimo (iki 
23 m.) pirmenybių bronzos 
medaliu.

Didžiausią laimėjimą L.Ja-
siūnaitė pasiekė 2018 metais, 
kai bronzos medalį iškovojo 
ir Europos suaugusiųjų pirme-
nybėse. L.Jasiūnaitė yra viena 
iš septynių Lietuvos lengvaa-
tlečių ir viena iš keturių lietu-
vių moterų laimėjusių Euro-
pos pirmenybių medalį.

L.Jasiūnaitė gali pasigirti ir 
2019 metų Neapolio univer-
siados čempionės vardu. Bū-
tent 2019 metais L.Jasiūnaitės 

mesta ietis skriejo toliausiai. 
Ji per Uogrėje vykusias varžy-
bas ietį numetė 63,98 metro ir 
pasiekė asmeninį karjeros re-
kordą. Tarp geriausių pasaulio 
sezono rezultatų šis metimas 
buvo 12-as.

Šio sezono pasaulio lyderių 
sąraše L.Jasiūnaitė užima 16-
ąją vietą. Jos asmeninis sezo-
no rekordas – 62,73 metro.

Antradienį per Tokijo 
žaidynių atrankos varžybas 
septyniskart Lietuvos čempi-
onė L.Jasiūnaitė ietį numetė 
61,96 metro, užėmė aštuntąją 
vietą ir iškovojo teisę penkta-
dienį atlikti dar bent tris me-
timus.

Lietuvei nepavyko įvyk-
dyti atrankos normatyvo (63 
metrai), bet tą padarė vos dvi 
sportininkės: lenkė Maria An-
drejczyk ir amerikietė Maggie 
Malone.

Šio sezono pasaulio lyderė 
yra 25 metų lenkė Maria An-
drejczyk. Ji gegužės mėnesį 
per Splite vykusias varžybas 
ietį numetė 71,40 metro.

lrytas.lt inform.

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Dvi pieninės veislės telyčias. 
Juodmargė 13 mėn., žala 16 mėn. 
Kaina 550 Eur/vnt., perkant abi 
už 1000 Eur. Tel. 8 670 18 086. 
Kupiškis
• 4 mėnesių gaidžiukus. Kaina 5 
Eur. Tel. 8 695 68 560.  
Rokiškis
• Juodą telyčaitę. Tel. 8 602 87 024. 
Rokiškis
• Mėnesio amžiaus poviukus, 5 
savaičių kaimiškus kalakučiukus. 
Tel. 8 686 99 116. Rokiškis

DOVANOJA

• Atiduodu akmenis. Pasiimti 
patiems. Tel. 8 600 52 857. 
Rokiškis
• Trys nuostabūs kačiukai ieško 
naujų namų. Jie labai meilūs, 
žaismingi, draugiški, švelnūs. Tikri 
murkliukai. Gamtinius reikalus 
atlieka kraiko dėžutėje (kačių 
tualete). Kačiukai - skiepyti, 

sučipuoti, nukirminuoti. Tel. nr. 
+37063004633. Tel. 8 616 80 163. 
Rokiškis
• Neatsiradus šeimininkams 
dovanojamas žaismingas, 
draugiškas su vaikais, gražus šuo. 
Tel. 8 618 36 390. Rokiškis
• Dovanoju dviejų mėnesių 
kačiukus. Maistui neišrankūs. 
Nukirminti. Tel. 8 687 85 075. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau bet kokio darbo. Galiu 
dirbti pagalbinius darbus. Gali būti 
ir vienai dienai darbai.  
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis
• Vyras ieško darbo. Gali būti 
komandiruotės. Tel. 8 608 28 256. 
Rokiškis
• Ieškau slaugės darbo. Galiu dirbti 
ir savaitgaliais. Tel. 8 677 22 553. 
Rokiškis
• Ieškau darbo vasaros laikotarpiu. 
Esu darbšti ir atsakinga, turiu darbo 
su vaikais patirties. 16 m. 

Tel. 8 647 47 885. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu prižiūrėti 
seną, jauną ligotą žmogų. Darbo 
ir savaitgalio dienomis. Kaina 
sutartinė. Esu iš Obelių, Rokiškio 
raj. Tel. 8 646 25 082.  
Rokiškis
• Ieškau darbo. Skaldau malkas. 
Dirbu gerai ir greitai. Įvairius 
darbus. Kaina sutartinė. Obeliai, 
Rokiškio raj. Tel. 8 676 70 405. 
Rokiškis

• Skubiai reikalingi  maisto 
gamybos darbuotojai darbui 
Norvegijoje, Trondeim mieste. 
Reikalinga panašaus darbo patirtis. 
Atlyginimas – 193,55 NOK/h 
(bruto). Atlyginimas mokamas 
kas mėnesį. Pirmenybė teikiama 
poroms. Tel. 8 629 97 089.  
Rokiškis
• Reikalingas žmogus padaryti 
lauko tualetą. Tel. 8 658 99 565. 
Rokiškis
• Reikalingas žmogus išklijuoti 
vonią plytelėmis ir virtuvę. Kaina 
300 Eur. Tel. 8 692 86 337. 
Rokiškis
• Sauliaus Jasinevičiaus ūkis siūlo 
darbą melžėjai. Tel. 8 614 72 449. 
Rokiškis
• Ieškau kas galėtų nusmulkinti 2,1 
ha. Vienas sklypas yra Spiečiūnų 
k., netoli Sėlynės k., kitas Diliškių 
k., Ruopiškis. Tel. 8 675 00 229. 
Rokiškis
• Skubiai reikalingi betonuotojai, 
klojinių montuotojai darbui 

SIŪLO DARBĄ

Grybaudami ir uogaudami miškuose 
elkitės atsakingai

Vasara į miškus kviečia ne 
tik uogautojus, bet ir grybau-
tojus. Todėl Aplinkos apsaugos 
departamentas primena, kaip 
miško gėrybes rinkti atsakin-
gai, kad nedarytumėte žalos 
gamtai ir negautumėte baudos.

„Jeigu išsiruošėte grybauti 
ar uogauti, reikėtų nepamirš-
ti laikytis Lankymosi miške 
taisyklių ir reikalavimų, kaip 
tinkamai rinkti laukinę auga-
liją“, – sako Miškų kontrolės 
departamento Vilniaus miškų 
kontrolės skyriaus vedėjas Be-
nas Bitauskas.

Ką svarbu žinoti 
renkant grybus ir uogas
Pasak aplinkosaugininko, gry-

baujant ir uogaujant miške suren-
kamos gėrybės neribojamos. Tie-
sa, svarbu prisiminti, kad renkant 
uogas draudžiama naudoti spe-
cialias šukas ir kitas mechanines 
priemones (įskaitant ir savadarbes 
šukas).

B. Bitauskas primena, kad 
miško svečiai turi atsiminti, jog 
draudžiama rauti, laužyti ar kitaip 
niokoti augalus. Renkant medžių 
ir krūmų uogas bei vaisius (įskai-
tant sėklas), draudžiama pjaustyti, 
kapoti, laužyti ar kitaip žaloti šių 
medžių ar krūmų šakas ir kamie-
nus. O grybaujant privaloma va-
dovautis Lankymosi miškuose 
taisyklėmis.

Kur galima grybauti
 ir uogauti
„Fiziniai asmenys gali gry-

bauti, rinkti vaisius, vaistažoles 
ir vaistinę žaliavą visuose Lietu-
vos miškuose, išskyrus rezervatų 
miškus ir kitus miškus, kuriuose 
jų veikla ar lankymasis laikinai 
uždraustas ar apribotas savivaldos 
institucijų sprendimais.

Taip pat kai kur lankymąsi ri-
boja Lietuvos Respublikos saugo-
mų teritorijų įstatymas ir saugomų 
teritorijų nuostatai ar kiti teisės 
aktai“, – atkreipia dėmesį Vilniaus 
miškų kontrolės skyriaus vedėjas 
B. Bitauskas.

Svarbu nepamiršti, kad drau-
džiama lankytis miško plotuose, 
kuriuose vyksta medienos ruošos 
darbai arba naudojamos cheminės, 
biologinės ar kitos miško apsau-
gos priemonės. Taip pat pastatyti 
informaciniai (įspėjamieji) ženklai 
arba jie pažymėti aiškiai matomo-
mis „Stop“ juostomis.

Fizinių asmenų lankymasis, 
vaistažolių, grybų, uogų ar kitų 
miško išteklių naudojimas miš-
kuose kartais gali būti uždraustas 
ar apribotas dėl svarbių priežasčių, 
tokių kaip didelis miško gaisrų pa-
vojus, miško kirtimai, specializuo-
to ūkio plotai, saugomi objektai, 
būtinumas išsaugoti miško ište-
klius, miško verslai ir pan. Pasak 
Vilniaus miškų kontrolės skyriaus 
vedėjo, svarbiausia lankantis miš-
kuose vadovautis principu „ką at-
sivežiau, tą ir išsivežu“, t. y. nepa-
likti šiukšlių, o radus jų pasirūpinti 
mišku ir jas išvežti į artimiausią 
atliekų konteinerį.

Kur statyti motorinę 
transporto priemonę miške
Dažnas miško svečias atvyksta 

motorine transporto priemone, tad 
raginame nepamiršti, kad moto-
rinėmis transporto priemonėmis 
įvažiuoti į mišką ir po jį važinėti 
galima tik keliais. Statyti transpor-
to priemones miškuose galima tik 
tam skirtose transporto priemonių 
stovėjimo (parkavimo) aikštelėse 
arba kelio pakraštyje, užtikrinant 
galimybę keliu važiuoti kitoms 
transporto priemonėms. Statant 
transporto priemonę kelio pakraš-

tyje, būtina stengtis neužvažiuoti 
ant samanų, kerpių, uogienojų.

Pasak B. Bitausko, vairuotojai 
turi žinoti, kad teritorija, kurioje, 
sprendžiant iš tam tikrų požymių, 
dažnai važinėjama ar statomos 
motorinės transporto priemonės, 
nėra laikoma keliu ar aikštele. Tai-
gi išvažinėta pieva ar miško paklo-
tė nėra kelias.  

Kokia atsakomybė gresia
Už lankymosi miške reglamen-

tuojančių teisės aktų reikalavimų 
pažeidimą taikomas įspėjimas 
arba 20–50 eurų bauda.  Juridinių 
asmenų vadovams ar kitiems atsa-
kingiems asmenims 50–120 eurų 
bauda.

Už transporto priemonių sta-
tymą miške arba važiavimą trans-
porto priemonėmis miškais ten, 
kur tai daryti draudžiama, taikoma 
20–50 eurų bauda.  

Už laukinės augalijos išteklių 
naudojimą pažeidžiant nustatytą 
tvarką taikoma 10–30 eurų bau-
da. Juridinių asmenų vadovams ar 
kitiems atsakingiems asmenims – 
30–60 eurų bauda.

Už prekyba laukiniais augalais 
(ar jų dalimis) pažeidžiant nustaty-
tą tvarką taikoma 10–30 eurų bau-
da.  Juridinių asmenų vadovams ar 
kitiems atsakingiems asmenims – 
70–140 eurų bauda.  

Už laukinės augalijos išteklių 
naudojimas neturint leidimo, kai 
leidimas reikalingas, taikoma 10–
30 eurų bauda.  Juridinių asmenų 
vadovams ar kitiems atsakingiems 
asmenims – 30–60 eurų.

Taip pat už administracinius 
nusižengimus gali būti skiriamas 
pažeidimo padarymo įrankių ir 
priemonių konfiskavimas.

Aplinkos apsaugos
departamento

inform.
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Rokiškio rajono savivaldybės admi-
nistracija skelbia atranką į Rokiškio 
rajono savivaldybės administracijos 
Turto valdymo ir ūkio skyriaus pa-
kaitinio vyriausiojo specialisto (nuo-
latinio darbuotojo vaiko priežiūros 

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

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

Užs.1412

Norvegijoje, Stavanger mieste.  
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
• Reikalingas elektrikas, 
santechnikas smulkioms 
paslaugoms. Tel. 8 659 64 181. 
Rokiškis
• Kavinė Rokiškio miesto centre 
ieško virėjo (-os). Patirtis  - didelis 
privalumas. Kreiptis nurodytu 
telefonu. Tel. 8 699 58 377. 
Rokiškis
• Reikalingi pagalbiniai 
darbuotojai. Tel. 8 647 49 235. 
Rokiškis
• Darbas vyrams ir moterims. Žolę 
ir kai kuriuos krūmus būtina gerai 
nupjauti specialiu aparatu, 20 a. 
Namuose atlikti drėgną valymą. 
Sodyba yra 15 km Rokiškis, 5 
km - Lukštai. Tel. 8 602 73 755. 
Rokiškis
• Skubiai reikalingi padavėjai 
darbui Vokietijoje, Dresden mieste. 
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
• Kavinė “Senas grafas” ieško 
barmeno (-ės) nuolatiniam darbui. 
Kreiptis nurodytu telefonu.  
Tel. 8 699 58 377. Rokiškis
• Reikalingas pagalbinis 
darbininkas trinkelėms kloti. 
Būtinas B kategorijos vairuotojo 
pažymėjimas. Tel. 8 620 31 722. 
Rokiškis

KITA

• Naują kieto kuro katilą Viadrus 
U-22. Kaina 750 Eur.  
Tel. 8 625 95 306. Rokiškis
• Ūkininko ūkis parduoda 
kokybiškai pagamintus šieno ir 
šienainio ritinius. Yra pašarų, 
tinkamų arkliams. Dideliais 
ir mažais kiekiais. Galimas 
pristatymas. Tel. 8 604 86 441. 
Rokiškis
• Puikiai veikiantį elektrinį vandens 
šildytuvą, 15 l talpos.  
Tel. 8 605 62 404. Rokiškis
• Naują skalbinių džiovyklę. Pirkta 
už 110 Eur, parduodu už 50 Eur. 
Tel. 8 600 30 766. Rokiškis
• Sausas skaldytas lapuočių malkas. 
Išsivežti patiems. Kaina 17 Eur. 
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• 30 m beržinių, sausų malkų. 
Suskaldytos, ilgis 43 cm. Naują 
savaeigę žaliapjovę Mcculloch, tik 
išbandyta, 56 cm darbinis plotis. 
Tel. 8 616 92 745. Rokiškis
• Veikiančius, verpimo ratelius. 2 
vnt. Kaina 20 Eur. Tel. 8 610 17 
627. Rokiškis
• Arklinį vežimą guminiais ratais . 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 610 17 627. 
Rokiškis
• Dirbtinių žuvyčių akvariumą. 
Keičia spalvas. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• Arklinį vežimą guminiais ratais. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 600 68 655. 
Rokiškis
• Skaldytas malkas. Kaina 220 Eur. 
Tel. 8 696 19 043. Rokiškis
• 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. 8 610 29 487. Rokiškis
• Elektros variklį 7,5 kW, 930 
apsukų. Zid varklį.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Naujus, kraunamus, įvairius 
klausos aparatus. Pagaminti 
Čekijoje, Vokietijoje. Siunčiu nuo 
50 Eur. Tel. 8 678 66 028.  
Rokiškis
• Naujus, įvairius žvejybos tinklus. 
Pristatome. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Greitpuodį (autoklavą). 
Savadarbis. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Kviečius. Kviečių, miežių, žirnių 
miltus. Galiu atvežti.  
Tel. 8 683 50 716. Rokiškis
• Šieną ir šiaudus ritiniais.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Sausas malkas, medienos atraižas. 

Atvežu. Tel. 8 671 89 551.  
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Domicelės daržovių ūkis šviežias 
bulves Vineta, didelės 1 Eur/kg, 
vidutinės 0,60 Eur/kg. Bulvės 
augintos be trąšų. Pristatome į 
Rokiškį ir aplink. Skambinti tel. 
nr. 862863811. Tel. 8 662 39 632. 
Skuodas
• Domicelės daržovių ūkis 
ekologiškai augintus žieminius 
česnakus. Dideli 4 Eur/kg, 
vidutiniai 2,5 Eur/kg, maži 1 Eur/
kg. Pristatome į Rokiškį ir aplink. 
Galimas siuntimas ir į kitus 
miestus. Tel. nr. 862863811.  
Tel. 8 662 39 632. Rokiškis
• Žieminius česnakus. Kaina nuo 
2 Eur iki 5 Eur priklausomai nuo 
dydžio ir kiekio. Rokiškis.  
Tel. 8 605 48 810. Rokiškis
• Kaimiškus vištų kiaušinius.  
Tel. 8 681 42 942. Rokiškis
• Raudonuosius serbentus. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 678 81 317. 
Rokiškis
• Medų. Atvežu. Tel. 8 609 95 180. 
Rokiškis
• Šviežią medų. Atvežu. 1 kg 3,80 
Eur. Tel. 8 671 89 551.  
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Naują Redmi Note 10, 4/128 GB, 
žalias. Kaina 175 Eur.  
Tel. 8 601 14 335. Rokiškis
• Laikrodį Xiaoni Smart Band 5. 
Mažai naudotas, yra kroviklis, 
baterija laiko ilgai. Pulso 
matavimas, miego fazių stebėjimas, 
skambučių ir žinučių rodymas, 
treniruotės ir t.t. Tel. 8 613 78 364. 
Rokiškis
• Telefoną LG. Programėlės veikia 
gerai. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 692 91 683. Rokiškis
• Geros būklės Sony liečiamąjį 
telefoną. Akumuliatorius laiko 
gerai. Turiu kelis vnt. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 692 91 683. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 2 kambarių butą Juodupėje, 
Prūdupės g. 3 aukštas, namas 
renovuotas. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 604 18 595. Rokiškis
• Namą Čedasų mstl., Rokiškio r.  
Gyvenamojo namo bendras plotas 
84 kv. m. Yra ūkinis pastatas. 
Bendras žemės sklypo plotas 0,14 
ha. Kaina 4000 Eur.  
Tel. 8 605 22 306. Rokiškis

• Namą Kamajuose. Vilniaus 
g. 10. Sklypo plotas 20 a. Visa 
infrastruktūra, atlikti geodeziniai 
matavimai. Šulinys. Paruoštas 
naujo namo projektas su kiemo 
statiniais. Kaina 16000 Eur.  
Tel. 8 604 86 441. Rokiškis
• Du sklypus greta, soduose už 
miškų ūkio. Pirmasis įvažiavimas. 
Aplink vyksta gyv. namų statybos, 
įvestas elektros įvadas, šulinys, 
yra vaismedžių. Tel. 8 601 80 804. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Kauno g. 2 
aukštas. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 673 56 283. Rokiškis
• Skubiai parduodu sodybą. 
Juodupės sen., 2 km į Onuškio 
pusę. 0,6 ha žemės. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 673 56 283. Rokiškis
• Dalį namo. Kavoliškis. Kaina 

4200 Eur. Tel. 8 620 36 442. 
Rokiškis
• Dviejų kambarių butą P. Širvio 
g. 9. Penktas aukštas, 49,35 kv. 
m. Patogus buto išplanavimas, 
kambariai nepereinami. Du rūsiai. 
Butas šiltas, šviesus. Šalčiausiu 
žiemos mėnesiu šildymas iki 40 
Eur. Arti mokyklos, darželiai, 
parduotuvės. Kaina 29500 Eur.  
Tel. 8 687 55 242. Rokiškis
• Erdvų, 80 kv. m, 4 kambarių butą, 
5 aukšte. Patogioje vietoje: arti 
mokyklos, darželiai, parduotuvės, 
medicinos klinika, autobusų stotis, 
turgus, baseinas. Nėra pereinamų 
kambarių, didelis balkonas, 
priklauso rūsys. Tel. 8 655 04 628. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Obeliuose. 46,87 
kv. m, šalia sodo sklypas 0,046 ha. 
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05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
08:55 Įstatymas 
ir tvarka
09:40 Komisaras Reksas 
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 (Ne)emigrantai
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 Nacionalinė 
ekspedicija
19:30 Istorijos perimetrai
20:30 Panorama

21:00 Dienos tema
21:30 Dviračio žinios
22:00 Nuostabioji draugė
23:00 Skyrybų vadovas 
draugėms
23:45 Įstatymas ir tvarka
00:30 Euromaxx
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Nacionalinė ekspedicija
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Istorijos perimetrai
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 Madagaskaro 
pingvinai
07:35 Tunelis
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 Tunelis
20:30 Meilė be sienų
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Antrasis šansas
22:25 Vikinglotto
22:30 Antrasis šansas
23:15 Jėga ir Kenoloto
23:18 Antrasis šansas
00:10 Bulis
01:10 Havajai 5.0
02:10 Rouzvudas

06:30 Balta - meilės 
spalva 

08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
10:00 Du gyvenimai 
11:10 Keičiu žmoną
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva
18:30 Žinios
19:30 Stebuklas 
20:30 Turtuolė varguolė 
21:30 Žinios
22:30 Rizikinga erzinti diedukus
00:45 Strėlė
01:45 Laiškai iš Ivo Džimos
04:05 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:05 CSI. Majamis 
07:05 Mano virtuvė geriausia 
08:20 Šuo 
09:30 Pėdsakas 
10:25 Herbas ar skaičius. 
Merginos 

11:25 Mentalistas 
12:20 CSI. Majamis 
13:20 Mano virtuvė 
geriausia 
14:50 Šuo 
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:30 Herbas ar skaičius. 
Merginos 
19:30 FTB. Ieškomiausi 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Nepaklūstantis įstatymui
22:55 Snaiperis. Tobulas 
šūvis
00:50 Greitojo reagavimo būrys
01:50 FTB. Ieškomiausi

05:30 Nauja diena
06:30 Mūsų gyvūnai
07:00 „Netikėtas teisingumas“ 
08:00 „Žiedas su rubinu“ 
09:00 „Triguba apsauga”
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 Baltijos kelias
17:00 „Netikėtas teisingumas“ 
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19:30 Mūsų gyvūnai
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
22:30 Reporteris
23:00 Baltijos kelias
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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13 05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
08:55 Įstatymas ir tvarka 
09:40 Komisaras Reksas 
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius
13:00 Įdomiosios atostogos
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:20 Kaip atsiranda 
daiktai 
16:45 Kalnų daktaras 
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Nacionalinė 
ekspedicija
19:30 Beatos virtuvė

20:30 Panorama
21:00 Auksinis protas
22:15 Greiti ir įsiutę 4 
00:00 Kristin 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Nacionalinė ekspedicija
03:00 Panorama 
03:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
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 Madagaskaro pingvinai 
07:35 Tunelis 
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 Ratai 2
21:50 Keršytojai
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Keršytojai
00:35 Tasmanijos velniai
02:25 Antrasis šansas
04:40 Rouzvudas 
05:30 Havajai 5.0

06:30 Balta - meilės spalva 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
10:00 Du gyvenimai 

11:10 Keičiu žmoną 
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva
18:30 Žinios
19:30 Stebuklas 
20:30 Turtuolė varguolė 
21:30 Ekvalaizeris
00:15 Matrica. Perkrauta
03:05 Stebėtojai

06:10 CSI. Majamis 
07:05 Mano virtuvė geriausia 
08:20 Šuo 
09:30 Pėdsakas 
10:25 Herbas ar skaičius. 
Merginos 
11:25 Mentalistas 
12:20 CSI. Majamis 
13:20 Mano virtuvė geriausia 

14:50 Šuo 
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:30 Herbas ar skaičius. Merginos 
19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Stalingradas
00:05 Deimantų vagys
02:00 Greitojo reagavimo būrys

05:30 Nauja diena
06:30 TV Europa pristato. 
"Lietuvos gelmių istorijos"
07:00 „Netikėtas teisingumas“ 
08:00 „Žiedas su rubinu“
09:00 „Triguba apsauga”
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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12 05:15 Ponių rojus

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
08:55 Įstatymas ir tvarka 
09:40 Komisaras Reksas 
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Istorijos perimetrai
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 Nacionalinė 
ekspedicija
19:30 Gimę tą pačią 
dieną
20:30 Panorama

21:00 Dienos tema
21:30 Dviračio žinios
22:00 Nuostabioji draugė 
23:00 Skyrybų vadovas 
draugėms
23:45 Įstatymas ir tvarka
00:30 Veranda
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Nacionalinė ekspedicija
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Gimę tą pačią dieną
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 Madagaskaro pingvinai 
07:35 Tunelis 
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 Tunelis 
20:30 Meilė be sienų 
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Užsienietis
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Užsienietis
00:00 Bulis 
01:00 Havajai 5.0
02:00 Rouzvudas 
03:00 Vieniši tėvai
03:30 Bulis 
04:30 Ekstrasensai. Stipriausių 
mūšis 5

06:30 Balta - meilės 
spalva 

08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
10:00 Du gyvenimai 
11:10 Keičiu žmoną 
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius 
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 Stebuklas 
20:30 Turtuolė varguolė 
21:30 Žinios
22:30 Stebėtojai
00:15 Strėlė 
01:15 Rizikinga erzinti 
diedukus
03:10 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
04:40 Alchemija
05:10 RETROSPEKTYVA

06:05 CSI. Majamis 
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:30 Šuo 
09:40 Pėdsakas

10:35 Herbas ar skaičius. 
Merginos 
11:35 Mentalistas
12:30 CSI. Majamis 
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Šuo 
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:30 Herbas ar skaičius. Merginos
19:30 FTB. Ieškomiausi 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Deimantų vagys
22:55 Nepaklūstantis įstatymui
00:55 Greitojo reagavimo būrys 
01:55 FTB. Ieškomiausi

05:30 Nauja diena
06:30 TV Europa pristato. 
"Lietuvos gelmių istorijos"
07:00 „Netikėtas teisingumas“ 
08:00 „Žiedas su rubinu“ 
09:00 „Triguba apsauga”
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 Baltijos kelias
17:00 „Netikėtas teisingumas“ 
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19:30 Mūsų gyvūnai
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
22:30 Reporteris
23:00 Baltijos kelias
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

Pirmas aukštas. Rami vieta.  
Tel. 8 655 58 561. Rokiškis
• Garažą Pagojėje. Pakeistas 
stogas, trifazė elektros instaliacija. 
Kaina 2100 Eur. Tel. 8 616 31 345. 
Rokiškis
• 6 a sodo sklypą su plytiniu 
nameliu Saulėtekio g. Plotas ant 
kalnelio, nuo jo atsiveria gražus 
vaizdas. Netoli yra tvenkinys.  
Tel. 8 610 83 118. Rokiškis
• Plytinį garažą su rūsiu J. 
Gruodžio gatvėje.  
Tel. 8 610 83 118. Rokiškis
• Rokiškio m. Žiedo g. 98 kv. m 
(rūsys 34 kv. m) įrengtą 2 aukštų 
sodo namą. Galima gyventi. Rūsyje 
įrengtas dušas, pirtis. Tvarkingas 
sklypas, stiklinis šiltnamis. Nuo 
miesto centro tik 2 km. Kaina 
derinama. Kaina 21000 Eur.  
Tel. 8 614 99 302. Rokiškis
• 50 kv. m, 2 kambarių butą 
Juodupėje. Šviesus, saulėtas, 
suremontuotas. Lauko sienos 
apšiltintos, plastikiniai langai, 
balkonas, rūsys, tualeto, vonios 
kambariai atskiri. Laiptinėje yra 
balkonas - džiovykla.  

Tel. 8 650 93 123. Rokiškis
• Labai geroje vietoje, Panemunėlio 
gelež. st, namą su ūkiniais 
pastatais, pirtis. 0,28 ha žemės.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Dviejų kambarių butą Panevėžio 
g., ketvirtas aukštas iš devynių. 
Namas renovuojamas, butas ne 
kraštinis,  langai per abi puses.  
Tel. 8 600 26 451. Rokiškis
• 6 a sodą. Laukupys, sodininkų 
bendrija, Rokiškio r., Kavoliškis. 
Kaina 1000 Eur. Tel. 8 672 49 152. 
Rokiškis

NUOMA

• Skubiai ieškau išsinuomoti vieno 
kambario butą. Maži mokesčiai, 
su baldais ir buitine technika. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 676 42 194. 
Rokiškis

• Skubiai išsinuomosiu butą 
Rokiškyje, su baldais ir buitine 
technika. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 679 09 580. Rokiškis
• Šeima išsinuomotu butą arba 
namą. Domina ilgalaikė nuoma . 
Siūlyti įvairius variantus.  
Tel. 8 634 30 177. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti garažą prie 
autobusų stoties. Tel. 8 675 28 527. 
Rokiškis
• Išsinuomosiu garažą ilgesniam 
laikotarpiui prie autobusų stoties.  
Tel. 8 675 28 424. Rokiškis
• Išnuomojamos patalpos 
tinkančios auto elektrikui (keltuvas, 
duobė, diagnostikos įranga).  
Tel. 8 611 17 092. Rokiškis
• Išsinuomočiau žemę Rokiškio 
rajone. Tel. 8 606 07 881.  
Rokiškis
• Išnuomosiu 1 kambario butą 
Kaune, su visais patogumais 
(šaldytuvas, skalbimo mašina, 
baldai). Netoli KTU universitetas, 
PC Molas. Geras viešasis 
susisiekimas. Iki centro 10 min. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 626 38 881. 
Rokiškis

• Išnuomojamas dviejų kambarių 
butas. Renovuotame name, Taikos 
g. 1, trečias aukštas. Depozitas už 3 
mėn.. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 616 13 735. Rokiškis
• Išsinuomosiu žemės ūkio 
paskirties žemę Skemų, Lukštų, 
Veduviškio, Bajorų apylinkėse.  
Tel. 8 622 69 546. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Dviratį. Ratai 20. Kaina 85 Eur. 
Tel. 8 659 64 181. Rokiškis
• Geros būklės vaikišką vežimėlį. 
Kelių padėčių. Kaina 22 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Geros būklės dvynukų/
pametinukų vežimėlį Joie Evalite 
Duo. Pirkome naudotą vienos 
šeimos, panaudojome vos kelis 
kartus. Nuo stovėjimo truputį 
apdulkėjęs, tačiau didesnių defektų 
nėra. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 693 99 085. Rokiškis
• Geros būklės laikrodį Gudrutis 
R10. Nedaug naudotas, vieno 
vaiko. Pilna komplektacija. 
Atsparus vandeniui ir dulkėms 

modelis. Veikia kaip telefonas. 
Buvimo vietos nustatymas. 
10 telefono numerių, knygelė, 
integruotas žingsniamatis. Kaina 32 
Eur. Tel. 8 675 14 084.  
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Rokiškio turgaus teritorijoje rasti 
raktai. Savininkas žinos koks raktų 
pakabukas. Tel. 8 647 73 044. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Naudota žoliapjovę Styga. 
Kaina 130 Eur. Tel. 8 650 28 485. 
Rokiškis
• Trimeriui variklį. Kaina 35 Eur. 
Tel. 8 682 31 964. Rokiškis
• Nedaug naudotą, elektrinę 
žoliapjovę. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 682 31 964. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Tarybines tvirtas puikiai 
veikiančias gręžimo stakles. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 675 88 304. 

Kupiškis
• Ketaus radiatorius. 10 vnt., 
bendrai 100 sekcijų.  
Tel. 8 623 80 442. Rokiškis
• 2 metalines dėžes su dangčiais. 
Matmenys:1,5x2x1,25 m ir 
1x2x1,25 m. Metalas tinkamas 
priekabų remontui.  
Tel. 8 615 19 401. Kupiškis
• 2 žiedus gamybos formas.  
Tel. 8 615 19 401. Kupiškis
• Naudota, gerą krosnį. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 130 
Eur. Tel. 8 682 24 674.  
Rokiškis
• Savaitę naudotas skardos žirkles 
Makita. Kaina 200 Eur. Tel. 8 604 
81 874. Rokiškis
• Du šulinio dangčius, skersmuo 64 
cm, trys žiedus, skersmuo 62 cm. 
Kaina 12 Eur. Tel. 8 610 49 507. 
Rokiškis
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PERKA

PASLAUGOS

• Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, 
atsijas. Statybinio laužo, 
grunto išvežimas. Vežame 
mažais ir dideliais kiekiais, 
padidinto pravažumo transportu. 

Automobilių, krovinių, žemės 
ūkio technikos transportavimas. 
Savivarčio paslaugos.  
Tel. 8 604 86 441. Rokiškis
• Techninė pagalba kelyje. Avarinis 

automobilių atrakinimas. Sumaišyto 
kuro ištraukimas, išvalymas 
ir paruošimas eksploatacijai. 
Užvedimas išsikrovus 
akumuliatoriui. Tel. 8 604 86 441. 
Rokiškis
• Medžių genėjimas, žolės 
pjovimas, krūmų pjovimas, 
gyvatvorių formavimas, medžių 
kirtimas, malkų ruošimas, lapų 
grėbimas, obuolių surinkimas 
ir išvežimas, žemės dirbimas, 
buldozerio stumdymo, 
ekskavatoriumi kasimo, kelio 
formavimo darbai.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis

• Perka brokuotus spygliuočių 
rąstus. Arba eglės, pušies 
sausuolius, vėjovartas. Nusikerta, 
atsiskaito iš karto.  
Tel. 8 620 64 968. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Toyota Yaris, 2005 m., 1,4 l, 
dyzelinas, TA iki 2023-06. Taršos 
mokesčio nėra. Kaina 1100 Eur. 
Tel. 8 618 73 456. Rokiškis
• Yamaha Fazer. Galiojanti TA, 
600CC. Kaina 1350 Eur.  
Tel. 8 694 58 705. Rokiškis
• Seat Alhambra, 2002 m., 1,9 l, 
85 kW, dyzelis, TA iki 2022-03. 
Kaina 1200 Eur. Tel. 8 604 87 522. 
Rokiškis
• Tvarkingą dviratį iš Švedijos. 3 
bėgių. Galime pristatyti. Kaina 65 
Eur. Tel. 8 614 87 836.  
Rokiškis
• Opel Astra, 2,0 l, 60 kW, TA iki 
2021-11-05. Kuro siurblio defektas. 
Kaina derinama. Kaina 350 Eur. 
Tel. 8 633 01 255. Anykščiai

• Dviračius. 30 Eur/vnt. 
Nenaudojami jau kurį laiką.  
Tel. 8 677 08 896. Rokiškis
• Renault Vel Satis, 2004 m, 2,2 l, 
dyzelinas, TA iki 11 mėn. 6 bėgiai, 
odinis salonas, GPS. Kaina 1600 
Eur. Tel. 8 605 22 152.  
Rokiškis
• Dviratį. Ratai 26. Aliuminis 
rėmas. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 659 64 181. Rokiškis
• Dviračius. Tel. 8 623 56 254. 
Rokiškis
• VW Passat B5+, TA iki 2023 
m. Nuimamas kablys, šildomos 
sėdynės, 4 elektriniai langai, geros 
padangos. Kaina 1250 Eur.  
Tel. 8 629 04 406. Rokiškis
• 2002 m. VW Golf IV. 1,9 l, TDI, 
96 kW, 6 bėgiai. Visi el. langai, 
autopilotas, kritulių daviklis. Kartu 
žieminių padangų komplektas. 
Automobilis stovi nenaudojamas. 
Užsiveda, važiuoja. TA iki galioja 
iki 11 mėn. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 625 32 037. Rokiškis
• Motorinį dviratį Hudson Bike. 
Variklis Sahs. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis
• Toyota Verso, 2,2 l, dyzelis, 6 
pavarų dėžė. Geros būklės, tik iš 
Olandijos. Ekonomiška ir galinga. 
Nedidelė rida, tikra. Kaina 2999 
Eur. Tel. 8 614 48 746.  
Rokiškis
• Audi A4 B5. Sedanas, 1,6 l, 74 
kW, TA iki 2023-03, benzinas/
dujos. Kaina 530 Eur.  
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis
• Gero būklės Audi A6 C6. 2006 
m., 2,7 l, TDI, 132 kW., TA iki 
2023 m., Quatrro. Variklis, greičių 
dėžė be pašalinių garsų. Domina 
keitimas. Kaina 3500 Eur.  
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Tvarkingą VW Touran. 2004 
m., 1,6 l, FSI, benzinas. TA 2 m. 
Kaina 2100 Eur. Tel. 8 683 06 559. 
Rokiškis
• Subaru Legacy. 2004 m., 2 l, 
benzinas/dujos. R17, M+S, kablys, 
yra SDK. Kaina 2500 Eur.  
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• Opel Meriva 2004 m. Benzinas, 
1,6 l, 74 kW, mechaninė pavarų 
dėžė. TA iki 2022.09.  Rida 197 
000 km. Pakesti tepalai, filtrai, 
kondicionierius. Kaina derinama. 
Tel. 8 614 34 057. Rokiškis
• Bėginį dviratį. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• VW Passat B3. Dyzelis, TD, 
universalas, TA iki 2022-12-29. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 642 79 495. 
Rokiškis
• Tvarkingą dviratį iš Švedijos. 3 
bėgių. Galimas pristatymas. Kaina 
65 Eur. Tel. 8 614 87 836.  
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Atsargines padangas R14.  Du 
vienetai. Kaina 10 Eur vnt.  
Tel. 8 695 68 560. Rokiškis
• VW Golf 2 dalimis. 1,6 l, 44 kW, 
turbo dyzelis. Daug įvairių detalių. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 695 68 560. 
Rokiškis
• Audi A6 C5 dalimis. 2001 m., 
2,4 l, 121 kW, quattro, automatinė 
greičių dėžė. Galime pristatyti į 
visus miestus. Kaina 1 Eur. 
 Tel. 8 621 00 486. Rokiškis
• Motociklo ratus.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Lietus ratlankius su vasarinėmis 
padangomis BMW X5 R17. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• 1998 m. Audi A4 B5. Vairo 
kolonėlę, greičių dėžę, galinius 
žibintus, starterį ir kitas dalis.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, Žiguli dalis. 
Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• Audi A6 Avant, 1996 m., 2,5 l, 
TDI, nėra TA. Visą arba dalimis. 
Važiuojanti. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 682 10 035. Rokiškis
• Ratlankius 205/55 R16. 100 Eur. 
Tel. 8 604 99 145. Rokiškis
• VW Passat B5, B5+ dalimis. 1,9 
l, 96 kW, 85 kW, 81 kW.  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Dalimis 1997 m., Audi A4, 1,8 
l, sedanas, benzinas, spalva juoda. 
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Rugpjūčio 10-oji, 
antradienis, 
33 savaitė

Iki Naujųjų liko 143 dienos
Šv. Laurynas, 

Paskutinioji perkūno diena
Tarptautinė apatinių drabužių 

diena
Saulė teka 5.43 val., 
leidžiasi 21.05 val. 

Dienos ilgumas 15.22 val. 
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Aistė, Aurimas, Asterija, Astra, 

Filomena, Laura, Lauryna, 
Laurynas, Norimantas.

Rytoj: Filomena, Klara, Ligija, 
Visalgas, Visvilė, Zuzana.

Poryt:  Klara, Klaras, Laima, Laimė, 
Laimona, Laimonas, Laimutė, 

Laimutis, Tiberijus.

Dienos citata
„Nelaimė - geriausios 

svarstyklės draugui pasverti" 
(Plutarchas).

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

955 m. Vokietijos karalius 
Otonas I Lechfeldo mūšyje su-
mušė vengrus ir taip užkirto 
kelią jų invazijai į Vidurio Europą.

1627 m. Prancūzijos kardi-
nolas Rišeljė, pasitelkęs karaliaus 
armiją, pradėjo hugenotų tvirto-
vės La Rošelės apsiaustį. Tvirtovė 
buvo paimta tik po 14 mėnesių.

1792 m. suimtas Prancūzijos 
karalius Liudvikas XVI ir šalyje 
panaikinta monarchija.

1964 m. popiežius Paulius 
VI išleido pirmąją encikliką "Ec-
clesiam Suam", kurioje pareiškė 
esąs pasirengęs tarpininkauti 
sprendžiant tarptautinius konf-
liktus.

Šiandien 
Lietuvos 
istorijoje

1874 m. Užulėnyje, Taujėnų 
valsčiuje, gimė publicistas, ver-
tėjas, pirmasis Lietuvos Prezi-
dentas Antanas Smetona. Mirė 
1944 m. Klivlende (JAV).

1921 m. Juodbūdyje, Vei-
verių valsčiuje, gimė vienas 
pagrindinių pasipriešinimo an-
trajai sovietinei okupacijai vadų 
Juozas Lukša-Daumantas. Žuvo 
1951 m.

1990 m. Maskvoje vyko Lie-
tuvos ir TSRS komisijos narių 
pasirengimo deryboms tarp 
Lietuvos Respublikos ir TSRS su-
sitikimas..

Post scriptum
Obuoliai nuo alksnių nekrenta. www.rokiskiosirena.lt

Šparaginės pupelės žiemai su pomidorų tyre
Ingredientai: 
• 1 kg šparaginių pupelių
• 800 g pomidorai
• 20 g druskos
• 20 g cukraus
Gaminimas:
Kad nebereikėtų dar valandą 
kaitinti stiklainių, pertrintus 
pomidorus su druska ir cu-
krumi verta dar palaitinti iki 
užvirimo (neleisti užvirti) ir 
tada užpilti ant pupelių. Sti-
klainių nekaitinti, o tik įvynio-
ti į antklodę, kad kuo ilgiau 
išsilaikytų karštis ir laikau kol 
atvės.

Pupeles supjaustykite 2 - 3 cm ilgio gabaliukais ir 3 minutes palaikykite ver-
dančiame pasūdytame vandenyje. Nusausinkite ir sudėkite į stiklainius. Pomi-
dorus supjaustykite ir kaitinkite, kol suminkštės. Tada pertrinkite per tinklelį ir 
pertrintą masę suplakite plakikliu, pasūdykite, paskaninkite cukrumi ir užpil-
kite ant pupelių. Stiklainius kaitinkite 95 laipsnių temperatūroje apie valandą. 
Sandariai uždarykite.

www.rokiskiosirena.lt
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Rugpjūčio 10 d. Naktį 14

Dieną 25
PV,  
4-9 m/s

Rugpjūčio 11 d. Naktį 15
Dieną 22

PV,
3-8 m/s

Rugpjūčio 12 d. Naktį 14
Dieną 23

ŠV, 
4-9 m/s

Orų prognozė rugpjūčio 10-12 d.

2002 m. Opel Zafira 2 l, 74 kW, 
spalva žalia. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Dvi geras, žiemines padangas. 
Už abi 20 Eur. Tel. 8 682 31 963. 
Rokiškis
• VW Touran lietus ratlankius su 
padangomis R15 ir Audi lietus ratus 
su padangomis R16.  
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Geros būklės kuro siurblį T40. 
Tel. 8 630 53 487. Rokiškis
• Trivagį rusišką plūgą. Galima 
dalimis. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 610 19 607. Rokiškis
• Tvarkingą šieno rinktuvą 
Pottinger. Kaina derinama. Kaina 
550 Eur. Tel. 8 615 78 825. 

Rokiškis
• Priekabą su dokumentais. 
Atidaromi visi bortai. Tvarkinga. 
Neverčiama. Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 682 20 526. Rokiškis

Mažas mėlynių derlius augina jų kainą
Mėlynių supirkėjai pri-

pažįsta, kad šiemet jų der-
lius gerokai mažesnis nei 
pernai, todėl jos kainuoja 
pusantro karto daugiau 
nei pernai. Verslą trikdo ir 
eilės pasienyje bei akyliau 
bankų tikrinami atsiskai-
tymai su Baltarusijos tie-
kėjais. 

„Pernai buvo derlingi 
metai visoje Europoje, pa-
siūla buvo didesnė. Užtat 
šiemet kainos didesnės, nes 
yra uogų trūkumas. Maž-
daug vos ne pusantro karto 
pabrangusios mėlynes. Virš 
trijų eurų kainuoja dabar, o 
pernai buvo virš dviejų“, – 
BNS teigė vienos didžiausių 
Lietuvoje miško bei sodų 
uogų supirkimo įmonių „Gi-
rios“ vadovas ir savininkas 
Modestas Masevičius.  

Pasak jo, uogų verslui 
pandemija nepakenkė, nes 
restoranai jų paprastai ne-
perka. 

Anot verslininko, jau ne 
vienerius metus daugiau 
mėlynių importuojama – iš 
Ukrainos, Baltarusijos, Ru-
munijos, Rusijos, – negu 
surenkama vietos miškuose, 
nors prieš dešimtmetį pusė 
įmonės nupirktų mėlynių 
buvo lietuviškos.   

„Šiais metais ypač ma-
žai uogų mūsų miškuose dėl 
drėgno pavasario ir vasari-
nės kaitros ir, be to, nėra kas 
jas rinktų, todėl beveik pusė 
lieka miškuose. Jų plotai irgi 
mažėja, nes miškai kertami. 
Šiemet nusipirksime gal kele-
tą tonų“, – teigė jis. 

M. Masevičius sako, kad 
dėl pašlijusių Baltarusijos ir 
Lietuvos santykių mėlynių 
tiekimas nestringa, tačiau 
verslą trikdo eilės pasienyje.  

„Sunkvežimiai su produk-
cija jau porą mėnesių kaip po 
tris-keturias paras prastovi ei-
lėje, kol pravažiuoja sieną. Ir 
niekas tos problemos iš Lietu-
vos pusės nesprendžia. Ir per-
nai ta pati bėda, ir šiemet. Uo-
gos šaldytos, nesugenda, bet 
kiekvienas laukimas kainuo-
ja“, – teigė M. Masevičius.

Kita problema, anot jo, – 
Lietuvos bankai dabar aky-
liau tikrina atsiskaitymus su 
Baltarusijos tiekėjais.

„Bankai labai tikrina pa-
vedimus, visokių popierių 
reikalauja. Labai sunkiai pra-
leidžia pinigus, tiesiog reika-
lauja informacijos, kas ak-
cininkai, iš kokios aplinkos. 
Stebi šią situaciją“, – BNS 
teigė „Girių“ direktorius. 

Pasak jo, įmonė šiemet 
planuoja atsivežti kelis tūks-

tančius tonų uogų – maž-
daug tiek, kiek leidžia  įmo-
nės pajėgumai. 

„Pilnai apkrauname pajė-
gumus. Jų didinti neketina-
me. Mūsų tikslas – ne kie-
kis didesnis, o pelnas. Kai 
pradedi plėstis, tada pelnas 
nukenčia“, – tvirtino įmonės 
direktorius. 

„Apyvarta gali būti pana-
ši į pernykštę, nes tada buvo 
derliaus daug ir kainos ma-
žesnės. Pernykščiai metai 
įmonei buvo pelningi. Tas 
pelnas nėra didelis, bet sta-
bilus jau kelerius metus“, – 
pasakojo M. Masevičius. 

Jis, be kita ko, pabrėžė, 
kad esant didelei konkuren-
cijai pasaulyje kyla rizika, 
kad nebus uogų pirkėjų arba 
per pigiai pardavęs gali pa-
tirti nuostolių. 

Anot Lietuvos miško gry-
bų ir uogų verslininkų aso-
ciacijos vadovo Virginijaus 
Varanavičiaus,  kasmet mė-
lynių šalies miškuose lieka 
nenurenkama vis daugiau, 
bet jis nemano, kad situaci-
ja keisis – Lietuvoje nyksta 
tradicija rinkti uogas ir nešti 
jas į supirkimo punktus. 

Jo teigimu, per sezoną ša-
lyje surenkama nuo 500 iki 1 
tūkst. tonų mėlynių.

BNS inform.

Gyventojai dar gali 
pretenduoti į 11 mln. eurų 
netaršiam transportui

Mažiau taršias ar ekolo-
giškas transporto priemones 
norintys įsigyti gyventojai 
dar gali pretenduoti į beveik 
11 mln. eurų paramą.

Pasak Aplinkos ministe-
rijos, šiemet jau 4,5 tūkst. 
žmonių gavo daugiau nei 4 
mln. eurų paramos iš Klima-
to kaitos programos ir įsigijo 
elektrinį paspirtuką, dvira-
tį, mažiau taršų automobilį, 
elektromobilį, viešojo trans-
porto bilietus ar dalijimosi 
paslaugą, sunaikino taršų au-
tomobilį. 

Iš viso ministerija šiam 
tikslui jau skyrė 15 mln. eurų.

Populiariausi ir toliau iš-

lieka elektriniai paspirtukai ir 
paprasti dviračiai – jų įsigyta 
per 6 tūkst. Toliau seka elek-
triniai dviračiai (apie 800) 
ir viešojo transporto bilietai 
bei dalijimosi paslaugos (virš 
200). Be to, įsigyta beveik 
600 mažataršių ir per 300 
elektra varomų automobilių.

Be to, sunaikinta daugiau 
nei 4,3 tūkst. taršių automo-
bilių, už kiekvieną išmokėta 
1 tūkst. eurų kompensacija.

Paraiškas Aplinkos pro-
jektų valdymo agentūrai 
(APVA) dar galima teikti iki 
metų pabaigos arba, o kai ku-
rių kvietimų atveju, – kol už-
teks skirtų lėšų.

BNS inform.

Nedarbo lygis antrąjį 
ketvirtį Lietuvoje – 7,4 proc.

Nedarbo lygis Lietuvo-
je šių metų antrąjį ketvirtį 
buvo 7,4 proc. – 1,1 procen-
tinio punkto mažiau nei per-
nai balandį-birželį, rodo Sta-
tistikos departamento atlikto 
gyventojų užimtumo tyrimo 
duomenys. Per ketvirtį ne-
darbo lygis beveik nepakito.

Vyrų nedarbo lygis buvo 7,7 
proc., moterų – 7,1 proc. Jauni-
mo (15–24 metų amžiaus) ne-
darbo lygis siekė  19,4 procen-
to. Per ketvirtį jis padidėjo 6,9 
punkto, o per metus sumažėjo 

1,7 punkto. Ilgalaikio nedarbo 
lygis per ketvirtį šiek tiek padi-
dėjo ir antrąjį ketvirtį siekė 2,7 
procento. Per metus jis augo 
0,4 punkto.

Antrąjį ketvirtį Lietuvoje 
buvo 108,5 tūkst. 15–74 metų 
amžiaus bedarbių, iš jų 15–24 
metų amžiaus – 18,2 tūkst. 
Per ketvirtį bendras bedarbių 
skaičius sumažėjo 0,3 tūkst., o 
15–24 metų amžiaus – padidė-
jo 6,4 tūkst. Ilgalaikių bedar-
bių antrąjį ketvirtį buvo 39,2 
tūkst.

BNS inform.
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AVINAS. Įsi-
klausykite į save. 
Nedarykite to, kas 
sukelia vidinį neri-

mą. Neverskite save daryti to, 
kas netraukia, nedomina ir ne-
džiugina. Dabar puikus metas 
planuoti šių metų darbus, kelti 
tikslus. Savaitė labai aktyvi. Sa-
vaitės pradžioje bus labai daug 
darbų, svarbių projektų įgyven-
dinimas. Trečiadienį nepamirš-
kite pasirūpinti savo sveikata. 
Ketvirtadienį galite sulaukti 
skambučio iš toli, ar net iš užsie-
nio. Skambinantysis turės jums 
gerų ir svarbių naujienų. Savait-
galis bus ryškus, įsimintinas. 
Smagiai praleisite laiką su gerais 
žmonėmis. Šeštadienis – palan-
kus metas suplanuotoms kelio-
nėms, svarbiems pirkiniams. 
Sekmadienį skirkite laiko sau, 
savišvietai.    

JAUTIS. Su-
tvarkysite visus 
trūkumus, nebaig-
tus darbus, kuriuos 

kaupėte jau kurį laiką. Trečia-
dienį palankus metas tvarkyti 
apleistus finansinius reikalus. 
Atsisveikinkite su visais reika-
lais, kurie trukdo jums judėti į 
priekį. Jums seksis ne tik darbo, 
verslo reikalai. Pasiekimai ro-
mantinėje srityje teiks sparnus 
ir įkvėps naujiems žygiams. 
Nesibaiminkite nežinomybės. 
Jums viskas seksis puikiai. Pa-
tys geriausi dalykai jums nutiks 
tuomet, kai išmoksite nebijoti 
rizikuoti. Šeštadienį turėsite 
daug reikalų, kurie neleis atsi-
palaiduoti. O štai sekmadienį 
galite sau leisti šiek tiek patin-
gėti, skirti laiko savo malonu-
mui, poilsiui.  

D V Y N I A I . 
Ypač atsargiai el-
kitės su emociškai 
nestabiliais žmonė-

mis. Jie norės sukelti konfliktų, 
neramumų. Nepasiduokite pro-
vokacijoms. Jūsų taktiškumas, 
diplomatiškumas – geriausiai 
priemonė išvengti nemalonu-
mų. Pagaliau imkitės lyderio 
vaidmens. Kalbėkite apie savo 
planus, idėjas su reikalingais, 
žmonėmis, specialistais. Norė-
site pagerinti savo gyvenimą. 
Pagalbos iš šalies nesitikėkite. 
Pagalvokite, kas teikia malo-
numą, kokia veikla norėtumėte 
užsiimti ateityje. Savaitgalį ne-
užsiimkite skubiais ir svarbiais 
reikalais. Jei ieškote draugų, da-
bar tam palankus metas. 

VĖŽYS. Dar-
bo savaitė bus la-
bai sunki. Darbo 
grafikas bus labai 

įtemptas, teks spręsti daug svar-
bių klausimų. Nustatykite aiškų 
tikslą, ir darykite viską, kad iki 
savaitgalio jį pasiektumėte. An-
tradienis, ketvirtadienis ir penk-
tadienis – palankiausios dienos 
planui realizuoti. Teks daug 
bendrauti su menkai pažįstamais 
žmonėmis. Jie gali pateikti daug 
įdomios informacijos. Trečia-
dienis – puikus metas tvarkyti 

Astrologinė prognozė savaitei 
namus ir savo mintis. Išmeskite 
praeities dalykus, kurie kliudo, ir 
daugiau prie jų nebegrįžkite, jei 
tai kelia nemalonius pojūčius. 

LIŪTAS. Pasi-
telkite kantrybę, nes 
laukia daug svarbių 
darbų. Savaitės pra-

džioje teks spręsti sudėtingus 
klausimus darbe. O ir po to ne-
reiktų laukti galimybės pailsėti. 
Imkitės nedelsdami svarbiausių 
darbų. Svarbiausias savaitės 
tikslas – atsikratyti šlamšto gal-
voje ir ant darbo stalo. Nebijoki-
te priimti svarbius sprendimus, 
laukite geresnių laikų. Jūsų 
sėkmė daug priklausys nuo to, 
kaip pavyks sutvarkyti verslo ir 
buities darbus. Penktadienį gali-
te tikėtis naudingų pažinčių, ku-
rios atvers jums geras perspek-
tyvas. Savaitgalį aplinkybės keis 
jūsų planus, bet tai tik į gera. 

M E R G E L Ė .  
Išorinės aplinky-
bės stums atkakliai 
ir veržliai judėti 

tikslo link. Be noro praturtėti, 
pagerinti finansinę situaciją, 
jums bus svarbu sulaukti ir 
aplinkinių žmonių įvertinimo. 
Lengvai supyksite ir įsižeisite, 
jei kas iš aplinkinių jus laikys 
nesėkmingu. Bet jums svarbu 
bus ir asmeninis savęs ir savo 
pasiekimų įvertinimas. Savaitė 
bus įtempta, įdomi, ir padary-
site viską, kad jos metu jaustu-
mėtės patenkintas savimi. Vie-
nišiai trūks plyš norės susirasti 
antrąją pusę. Nepersistenkite, 
geriau skirkite laiko savišvie-
tai. Ieškokite džiaugsmo smul-
kmenose.   

S VA R S T Y -
KLĖS. Nauja 
savaitė bus labai 
vaisinga, ypač san-

tykių ir bendradarbiavimo su 
kitais žmonėmis sferoje. Būtent 
šiuo metu sėkmingai sujungsite 
savo ir mylimo žmogaus, arba 
kolegų, draugų jėgas svarbiam 
projektui. Ir bendro darbo re-
zultatai pradžiugins jau labai 
greitai. Norėsite įgyvendinti 
pačias ambicingiausias, drą-
siausias idėjas. Drąsiai sieksite 
savo tikslų. Likimas palankus 
viskam, ko tik besiimtumėte. 
Antroji savaitės pusė palanki 
pradėti lankyti kursus, rinktis 
naują būstą ar automobilį. Sa-
vaitgalį dėmesį skirkite santy-
kiams su mylimu žmogumi.  

S K O R P I O -
NAS. Būsite labai 
patenkinti savo gy-
venimu. Pagaliau 

sudėliosite į lentynėles svar-
biausius gyvenimo įvykius, 
užduotis bei tikslus. Darbui, 
jo reikalams skirsite daug lai-
ko ir jėgų, kad savo užduotis 
atliktumėte nepriekaištingai. 
Nors jums dar reikia pasiekti 
dar daug viršūnių, savo viduje 
jausite, kad skubėti lyg ir nėra 
kur. Mat viskas klostosi taip, 
kaip ir turi klostytis. Imtis nau-
jų projektų šiuo metu nepatar-
tina. Savaitgalį būkite atsargūs 

PRO MEMORIA
Kamajų seniūnija
TOMAS LAŠAS 1944-02-01 – 2021-08-05
EGLĖ POCIUVIENĖ 1974-01-27 – 2021-08-05

dirbdami su įvairia technika, 
vairuodami, eksperimentuoda-
mi, bandydami naujus daiktus. 
Šeštadienis palankus pasima-
tymams. Nebijokite su mylimu 
žmogumi kalbėtis apie ateities 
planus, santykių perspektyvas.   

ŠAULYS. Ga-
nėtinai ramus laiko-
tarpis. Savaitė pra-
bėgs tvarkant darbo 

ir asmeninius reikalus. Galite 
tikėtis ir materialinės pagalbos, 
ir vadovų moralinio palaikymo. 
Vienišiai gali tikėtis tarnybinio 
romano. Santykiai su aplinki-
niais reikalaus diplomatijos. 
Būtent jos dėka jūs sėkmingai 
įgyvendinsite savo idėjas. Jūs 
puikus tarpininkas savo susipy-
kusiems bičiuliams. Savaitgalį 
lydės sėkmė meilės reikaluose. 
Skirkite daugiau laiko tiems, 
kuriuos mylite. 

OŽIARAGIS. 
Viską reikia atlikti 
savo laiku: tai, kas 
vakar buvo anksti, 

rytoj jau gali būti gerokai per 
vėlu. Gerai apskaičiuokite, ar 
reikalai, kurių ėmėtės, verti 
jūsų laiko ir pastagų. Veikite 
čia ir dabar, nelaukite teisingo 
laiko, teisingų žmonių šalia 
ar tiesiog įkvėpimo. Visa tai 
atsiras tuomet, kai pagaliau 
imsitės veikti. Jums seksis, 
jei kūnas ir siela bus harmo-
nijoje. Užsiimkite joga ar tre-
niruotėmis. Palaikykite sveiką 
balansą tarp darbo ir poilsio, 
asmeninio gyvenimo. Savaitės 
pabaigoje skirkite laiko ir dė-
mesio savo sveikatai.

VA N D E N I S . 
Turite galimybę 
kardinaliai pakeis-
ti savo gyvenimą. 

Prasideda idealus metas finan-
siniam aktyvumui, naujiems 
planams ir pirkiniams. Pirmoje 
savaitės pusėje tikėtinos pa-
žintys su įtakingais žmonėmis. 
Skirkite laiko tobulėjimui: skai-
tykite, mokykitės naujų dalykų, 
pavyzdžiui, užsienio kalbų. 
Savaitės viduryje pirmaeiliais 
taps finansiniai klausimai. Ne-
sitikėkite didelio produktyvu-
mo. Romantinėje sferoje laukia 
malonios staigmenos.

ŽUVYS. Ga-
lite svajoti, pla-
nuoti ateitį, tikėtis 
sėkmės finansų 

ir meilės sferose. Patikėkite 
savimi, savo jėgomis ir jums 
viskas pasiseks. Savaitės pra-
džioje trokšite vienantvės, 
laiko apgalvoti savo tolesnį 
gyvenimą. Reikia sau leisti 
tokią prabangą, nes tik taip 
galite atkreipti dėmesį į liki-
mo siunčiamus ženklus. Sa-
vaitės viduryje sėkmingos bus 
trumpalaikės kelionės, o štai 
nuo ilgalaikių kelionių ir ko-
mandiruočių vertėtų atsisaky-
ti. Bet kokia iniciatyva meilės 
srityje bus sėkminga. Antra 
savaitės pusė palanki pirkti 
brangius daiktus. Jusite nuo-
vargį, trūks produktyvumo.

Švč. Mergelės Ramintojos bažnyčioje – 
socialinis restoranas

Švč. Mergelės Ramintojos 
bažnyčioje sostinės centre 
duris šią savaitę atvėrė soci-
alinis restoranas, pranešė Vi-
daus reikalų ministerija.

Projektą įgyvendinti pasta-
to įveiklinimu besirūpinančiai 
viešajai įstaigai „Bendrystės ir 
socialinių inovacijų centras“ 
padės mažoji bendrija „Pirmas 
blynas“.

„Norime, kad ši vieta ne-
būtų vien eilinė kavinė. Atsi-
žvelgiant į socialinės atsako-
mybės, socialinio jautrumo ir 
pilietiškumo skatinimo porei-
kius, maisto gaminimo veikla 
projekto metu bus naudojama, 
kaip socialinės integracijos 
įrankis“, – pranešime teigė 

viešosios įstaigos vadovė Lina 
Blažytė.

„Kartu šiuo projektu nori-
me sudaryti sąlygas pareigūnų 
ir socialinę atskirtį patiriančių 
visuomenės grupių atstovų ben-
dravimui ir bendradarbiavimui, 
kur kuriamos prielaidos abipu-
siam socialiniam dialogui, tole-
rancijai, laisvalaikio praleidimo 
ir bendruomeninių veiklų ne-
formalioje aplinkoje įvairovei, 
socialinių poreikių ir lūkesčių 
pažinimui bei naujų socialinių 
ryšių užmezgimui“, – sakė ji.

Anot ministerijos, erdvė so-
cialiniam restoranui kartu su 
kunigu Algirdu Toliatu buvo 
ruošiama beveik metus. Į soci-
alinio restorano įkūrimo veiklas 
tiek aukodami, tiek prisidėdami 

darbais, aktyviai įsijungė Ra-
mintojos religinės bendruome-
nės nariai, bendrovės „IN ace“, 
„Pastatų meistrai“, „Fazė“, 
„Oro gūsis“, taip pat Vilniaus 
statybininkų mokyklos moki-
niai, teigiama pranešime.

Ministerija tikisi, kad pro-
jektas praturtins ne tik tikslines 
jo grupes, bet ir visuomenę.

Norintieji ne tik skaniai pa-
pietauti, bet ir dalyvauti edu-
kacinėse veiklose kviečiami 
ieškoti informacijos interneto 
puslapiuose www.bendryste.lt 
ir www.pirmasblynas.lt.

Socialinis restoranas veiks 
visomis savaitės dienomis, iš-
skyrus antradienius, nuo 11 iki 
19 valandos.

BNS inform.

Gyventojai kol kas nedrąsiai naudojasi 
nuotolinėmis notarų paslaugomis

Gyventojai kol kas ne-
drąsiai naudojasi nuotolinė-
mis notarų paslaugomis, se-
kmadienį pranešė Lietuvos 
notarų rūmai.

„Liepos 1 įsigaliojus įsta-
tymo pataisoms, leidžian-
čioms atlikti notarinį veiks-
mą ne tik notaro biure, bet ir 
nuotoliniu būdu, šia galimy-
be kol kas buvo pasinaudota 
maždaug 70 kartų. Dauguma 
atliktų notarinių veiksmų – 
įgaliojimų patvirtinimas“, – 
pranešime teigė Notarų rūmų 
prezidentas, Klaipėdos nota-
ras Marius Stračkaitis.

Jo teigimu, vienos didžiau-
sių kliūčių gyventojams atlik-
ti notarinį veiksmą nuotoliniu 
būdu – kvalifikuoto elektro-
ninio parašo neturėjimas ir 
nepakankamas kompiuterinis 
raštingumas.

Nedidelis nuotolinių nota-
rinių veiksmų skaičius, anot 
M. Stračkaičio, nekelia neri-
mo – panašios tendencijos iš 
pradžių buvo stebimos ir La-

tvijoje bei Estijoje, kur nuoto-
liniai notariniai veiksmai buvo 
įteisinti atitinkamai 2018 metų 
liepą ir 2020 metų vasarį.

Net ir COVID-19 pande-
mijos įkarštyje kaimyninėse 
Baltijos šalyse nuotoliniai no-
tariniai veiksmai sudarė tik 
maždaug 10 proc. visų atliktų 
notarinių veiksmų.

M. Stračkaitis teigia besi-
tikintis, kad nuotoliniai no-
tariniai veiksmai taps ypač 
aktualūs tūkstančiams po visą 
pasaulį išsibarsčiusių Lietu-
vos piliečių, kuriems iškyla 
poreikių patvirtinti įgaliojimą, 
pateikti prašymą dėl palikimo 
priėmimo ir kitais atvejais.

„Todėl kviečiame Lietuvos 
piliečius, ilgesniam laikui iš-
vykstančius į užsienį dirbti ar 
keliauti, pasirūpinti kvalifikuo-
tais elektroniniais parašais“, – 
teigė Notarų rūmų prezidentas.

Liepą įsigaliojusios Notari-
ato įstatymo pataisos numato, 
kad notariniai veiksmai gali 
būti atliekami ne tik notaro 
biure, bet ir nuotoliniu būdu.

Prisijungęs prie Lietuvos 
notarų rūmų sukurtos elektro-
ninės sistemos eNotaras, kli-
entas gali joje susikurti savo 
paskyrą, pasirinkti norimą 
notaro biurą, nuotoliniu būdu 
komunikuodamas su notaru ir 
jo padėjėjais, pasiruošti nota-
riniam veiksmui ir jį atlikti.

Asmens tapatybė nustato-
ma dviem etapais – klientui 
prisijungus per Elektroninius 
valdžios vartus bei notarui 
patvirtinus asmens atvaizdo 
ir registro duomenų atitikimą.

Kaip ir notaro kabinete, 
notarinis veiksmas atliekamas 
notarui išsiaiškinus asmens 
valią ir išaiškinus notarinio 
veiksmo esmę ir jo pasekmes.

Siekdamas užtikrinti as-
mens teisėtų interesų apsaugą 
ar notarinių veiksmų atlikimą 
reglamentuojančių nuostatų 
įgyvendinimą, notaras gali 
neatlikti notarinio veiksmo 
nuotoliniu būdu, tokiu atveju 
veiksmas gali būti atliktas no-
taro biure.

BNS inform.

NT sandorių šiemet 42 proc. daugiau
Nekilnojamojo turto 

(NT) pirkimo-pardavimo 
sandoriai per septynis šių 
metų mėnesius Lietuvoje 
lenkė prieš metus dėl pande-
mijos apkarpytus rodiklius 
ir išliko panašūs į pastarųjų 
kelių mėnesių tendencijas,.

Šiemet įregistruota 93,6 
tūkst. sandorių – 42 proc. dau-
giau nei pernai sausį-liepą. 
Vien liepos mėnesį buvo 14,9 
tūkst. sandorių – 22 proc. dau-
giau nei prieš metus. 

„NT sandorių statistikoje jo-

kių aktyvumo mažėjimo ženklų 
kol kas nepastebime. Šie metai 
sandorių prasme yra ketvirtada-
liu aktyvesni nei 2019-ieji, kurie 
taip pat buvo laikomi ganėtinai 
aktyviais metais NT rinkoje“, – 
pranešime sakė Registrų centro 
Duomenų sprendimų ir analizės 
departamento laikinasis vadovas 
Paulius Rudzkis.

Jo teigimu, sandorių rinką į 
priekį tempia žemės sklypai, o 
pagal metinį  augimą taip pat 
išsiskiria gyvenamųjų namų 
rinka: jų sandorių įregistruota 
daugiau nei 9,1 tūkst. – 42 proc. 

daugiau nei pernai, o vien lie-
pą – 1,6 tūkst., arba 20 proc. 
daugiau. Žemės sklypų savi-
ninkų pasikeitė atitinkamai 
47,2 tūkst. (46 proc. daugiau) 
ir 7,5 tūkst. (26 proc. daugiau), 
butų – atitinkamai 23 tūkst. (35 
proc. daugiau) ir 3,6 tūkst. (21 
proc. daugiau). 

Vilniuje šiemet įregistruota 
8,4 tūkst. butų sandorių – 34 
proc. daugiau, Kaune – 3,2 
tūkst., arba 27 proc. daugiau,  
Klaipėdoje – 2,1 tūkst., arba 
64 proc. daugiau.

BNS inform.
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ANEKDOTAI

Dėl Sodros biudžeto skylių  
Vyriausybė griežtai uždraudė 
gimtadienių metu dainuoti 
„Ilgiausių metų“.

***
Jauna kosmetikos 

parduotuvės pardavėja klausia 
vyresnės:

– Kodėl vyrai perka po du ar 
net po tris buteliukus vienodų 
moteriškų kvepalų?

– Paprasta, mieloji. Jei du 
buteliukai, vadinasi, turi žmoną 
ir meilužę. Jam reikia, kad viena 
apie kitą neįtartų.

– O jei tris?
– Tada jau išvis palaidūnas.
***
– Petriuk, paaiškink, kaip 

veisiasi sliekai?
– Dalijimusi.
– Kaip tai?
– Paprastai. Į dvi dalis.
– O jei tiksliau?
– Kastuvu.
***
Statistikoje teigiama, 

kad corona virusu serga tik 
vyrai ir moterys. O kodėl čia 
diskriminuojamos likusios 70 
lyčių?

***
– Su kokia keista špaga 

tamsta atėjote į dvikovą...
– Tai laužtuvas, sere.

***
– Tu tokia lengvutė, tarsi 

debesėlis. 
– Ačiū. Vidutinis debesies 

svoris – 800 tonų.
***
Ne, iki vestuvių jis 

nemikčiojo.
***
Olimpiadoje labiausiai 

nuvylė vandens sporto 
varžybos: čia niekas taip ir 
nepaskendo.

***
Atmink – linkėdamas 

bičiuliui ilgų gyvenimo metų, tu 
linki bankroto Sodrai.

***
Vairuotojams: jei iš jūsų 

automobilio nebelaša tepalas, 
vadinasi, jis baigėsi.

***
Suvalkietė vyrui:
– Pasiimk į tas savo futbolo 

varžybas ir kūdikį!
– Bet gi jis dar per mažas.
– O ko jis čia rėkia be jokios 

naudos?
***
Moteris skaito kelionių 

žurnalą ir sako vyrui:
– Įsivaizduok, va yra tokia 

Afrikos gentis, kurioje vyrai 
parduoda įkyrėjusias žmonas. 
Ar tu mane parduotum?

– Ne, mieloji. Aš tave 
padovanočiau.

***
Naujasis rusas kreipėsi 

į gydytoją. Po tyrimų buvo 
nustatyta diagnozė.

Gydytojas:
– Jūs turite žarnyno kirmėlių.
– Daktare, bet juk tai nerimta. 

Chebra užjuoks.
– Gerai, parašysiu „akiniuotos 

kobros“. Dabar tiks?
***
Renginys, skirtas žmogui, 

kuriam į viską nusispjauti, 
vadinasi laidotuvės.

***
Petriukas klausia močiutės:
– Eisiu į Marytės gimtadienį. 

Ką jai geriau padovanoti: vieną 
didelę dovaną, ar daug mažų?

– Gal daug mažų?
– Gerai, nupirksiu kilogramą 

saulėgrąžų.

– Kodėl tavo sesuo nutarė 
tapti odontologe?

– Na, jai labai patinka, 
kai vyrai į ją žiūri išsižioję ir 
išvertę akis...

***
Gydytojas klausia:
– Kodėl degtinę geri per 

šiaudelį?
Pacientas:
– Medikai man liepė laikytis 

toliau nuo taurelės.
***
Svečiai būna dviejų tipų: 

vieni stengiasi kuo greičiau eiti 
namo, o kiti norėtų pasilikti 
kiek galima ilgiau. Keisčiausia, 
kad abu svečių tipai paprastai 
yra tarpusavyje susituokę.

***
– Kas tave sumušė?
– Petras.
– Ar jis turėjo priežastį?
– Ne, jis turėjo lazdą.
***
– Ar ten galima maudytis?
– Nepatarčiau, ten daug 

krokodilų.
– O ten, kur upė įteka į jūrą?
– Galima. Ten nėra 

krokodilų, nes jie bijo ryklių.
***
Auksinis ryklys žvejui:
– Sakyk savo paskutinį norą.
***

Pirmąją mokslo metų dieną 
mokytoja klausia Petriuką:

– Ar gerai praleidai 
atostogas?

– Aišku. Bet ne taip, kad 
išsyk pulčiau apie jas rašyti...

***
Suvalkiečių šeima 

krauna pyragėlius į krepšelį 
Raudonkepuraitei:

– Dabar klausyk: kai ateisi 
pas močiutę, ji greičiausiai 
pradės tau virkauti, kad žiema 
jau artėja, kad stogas prakiuro, 
kad gyvuliai nešerti tris dienas 
ir, kad iš viso tu, anūkėle, 
neįsivaizduoji, kaip sunku 
senam žmogui vienam gyventi. 
Bet tu tvirtai laikykis savo: su 
kopūstais – po tris, su mėsa 
keturis penkiasdešimt.

***
– Tavo žmona, matyt, labai 

supyko, kad bare gėrėme iki 
trečios ryto?

– Ne... Nelabai... Tuos dantis 
vis tiek reikėjo rauti..

***
Blondinė automobiliu 

numušė policininką ir skambina 
pagalbos telefonu:

– Sveiki, čia 112? Tai va, 
noriu pasakyt, kad jūsų dabar 
jau 111.

***

***
– Mano žmona švenčia 

gimtadienį.
– O tai ko tu ne namie?
– Ai, ji ten kažką gamina, 

grindis šveičia, langus valo. 
Kam žmogui trukdyt ir šventę 
gadinti?

***
Po to, kai perskaitęs 

horoskopą, kuriame buvo 
patarta neiti iš namų, Petras 
sutiko būsimą žmoną, jis kur 
kas pagarbiau atsiliepia apie 
horoskopus.

***
Jei moteris klauso jūsų 

tylėdama ir nepertraukinėja, 
elkitės pagarbiai, nežadinkite jos.

*** 
Jei pasiskolinsite 25 tūkst. 

Eur, paskolą mokėsite 25 
metus. O jei tiek pat pavogsite, 
sėdėsite tik septynis metus. 

***
Studento tėvai nusprendė 

šeštadienį netikėtai aplankyti 
sūnų bendrabutyje. Beldžia 
į duris, ten atsiliepia 
užsimiegojęs jaunuolis.

– Kas ten?
– O Petraitis čia gyvena?
– Čia, čia. Kur gi daugiau. 

Padėkit prie durų. Atsikelsiu, 
apsirengsiu ir įnešiu.

***
Futbolo treneris po 

rungtynių:
– Vyrukai, labai atsiprašau, 

kad aš jūsų taip neįvertinau 
praėjusią savaitę, kai sakiau, 
kad baisiau žaisti neįmanoma.

***
Prieš Mišias pas kunigą 

ateina hipsteriukas, ir trenkia 
dvasininkui į veidą parapijiečių 
akivaizdoje ir vaiposi:

– O jums Biblija liepia ir 
antrą skruostą atsukt.

Vietoj to, kunigas žiebia 
hipsteriukui kumčiu į nosį. Ir 
priduria:

– Kokiu saiku seikėsi, tokiu 
ir tau bus atseikėta.

Pasimetę parapijiečiai 
klausia, kas vyksta. 
Drąsiausias, pagarbiai:

– Apie Šventąjį Raštą 
diskutuoja.

Ieškokite 
prekybos centruose!
DIENOS 
KETUREILIS
SAVAITĖS ATGARSIAI
Praūžė Samsono ralis,
Buvo geras festivalis.
Ietį sviedė Liveta –
Džiaugias septinta vieta.

Oras nors ir nebe šiltas,
Jaučias rudens kvapas rimtas,
Vasaros dar nepaleiskim
Klimato smagiai neteiskim.

Kas gi dar smagaus įvyko?
Palmė ežere išdygo!
Ne saloj kokioj nors Balio
Kaime šalimais Dviragio!

Mūs kraštiečiai išradingi
Veiklūs, drąsūs, kūrybingi.
Visada nustebint spėja
Kokia nors smagia idėja.

Greta Paliulionytė

AUGALAI

• Žieminius kviečius Etana, Sedula 
DS, Zeppelin sėjai.  
Tel. 8 683 50 716. Rokiškis

BALDAI

• Geros būklės kėdę su ratukais. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 694 01 027. 
Rokiškis
• Sekciją. Kaina 60 Eur.  

Tel. 8 606 14 217.  
Rokiškis
• Naudotus odinius baldus. Kaina 
500 Eur. Tel. 8 601 04 331. 
Rokiškis
• Geros būklės, prieš metus pirktą 
kampinį rašomąjį stalą. Kaina 

negalutinė, galime derėtis. Kaina 
90 Eur. Tel. 8 682 42 134.  
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Naudota šaldiklį. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 650 28 485. Rokiškis
• Siuvimo mašiną. Antikvarinė.  
Tel. 8 682 11 035. Rokiškis
• Tarkavimo mašiną. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 646 49 930. Rokiškis
• Sulčių spaudimo mašiną Andrew 
Javes. 1035 apsukų. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 646 49 930. Rokiškis
• Šaldytuvą Blomberg. Gerai 
šaldantis, 240 l talpa. Už papildomą 
kainą galiu pristatyti. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 629 28 535. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Naują bitininko striukę su 
tinkleliu, M dydis.  
Tel. 8 647 42 509. Rokiškis
• Juozo Tumo-Vaižganto 
mokyklos uniformą. 1,58 cm ūgio 
moksleiviui. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Huawei interneto maršrutizatorių. 
Tinka visos kortelės. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 647 27 902. Rokiškis
• Nešiojamą kompiuterį HP. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 648 73 565.  
Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO-
PREKĖS

• Mažai naudotą elektrinį 
paspirtuką. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 605 03 189. Rokiškis


