
Nepriklausomas rajono laikraštis

Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,78 Eur

2022 m. birželio 28 d., antradienis Nr. 50 (926)

3 p.

Pagerbti Obelių krašto 
sukilimo dalyviai

PRENUMERUOKIT
LAIKRAŠTĮ
TELEFONU

8 666 76777

2 p.
Įteikti švietimo lyderių magistro 
diplomai ugdymo įstaigų vadovėms 
Vilmai Steputaitienei ir Jolitai 
Žaliauskienei

4 p.

2 p.

Vasarvidžio šventėje – Jonai ir Janinos, 
įvairios veiklos ir šimto vietų pirtis

Gintaras Kravčenka po neilgos 
pertraukos vyksta į Europos krepšinio 
veteranų čempionatą Ispanijoje

6 p.

8 p.

15 p.

Liepos 2 d. 
Juodupėje 
ralis - ieškomi 
savanoriai

Visus buvusios Panemunėlio 
(bažnytkaimio) aštuonmetės 

mokyklos mokinius ir 
mokytojus liepos 3 d. 
kviečiame į susitikimą. 

Pradžia 11.30. Mus remia UAB 
ROKIŠKIO MĖSINĖ ir užkandinė 

,,Pas Juditą“. 

5 p.

Biblioteka prisitaiko prie naujausių 
technologijų, skirtų neįgaliesiems

„Giesmių pynė – 
Marijai“: jungianti 
bendrystės gija



Nepriklausomas rajono laikraštis

2022-06-28 2 psl.

Pagerbti Obelių krašto sukilimo dalyviai

Birželio sukilimo 81 
– osios metinės paminė-
tos sukilimo dalyvių pa-
gerbimu prie Obelių pa-
minklo 1941 m. birželio 
sukilimui ir sovietinėms 
teroro aukoms atminti, 
ąžuoliuko sodinimu su 
prof. Vytautu Landsber-
giu Laisvės kovų istori-
jos muziejaus Obeliuose 
kieme ir knygos „Birželis 
kvietė į Kovą" II dalies 
pristatymu, susitikimu 
su leidinio sudarytoju Vi-
dmantu Valiušaičiu ir re-
dakcinės kolegijos nariu 
prof. Vytautu Landsber-
giu Obelių bendruome-
nių namuose.

 
Birželio sukilimas - 

vienas iš didvyriškiausių 
mūsų dvidešimto amžiaus 
istorijos momentų Obe-
liuose garbingai minimas 
kasmet. Rokiškio krašto 
pilietiška bendruomenė 
turi tvirtą istorinį suprati-
mą apie šio sukilimo svar-
bą ir didžiuojasi sukilimo 
reikšme ir prasme. Nors 
sukilimo sėkmė tuomet 
buvo trumpalaikė, bet la-
bai svarbi, nes parodyta 
tautos valia priešintis ne 
tik nuplovė gėdą, padėjo 
tautai atgauti pasitikėjimą 
savimi, bet ir pasėjo vėles-
nio pasipriešinimo grūdą, 
kuris išaugo į mūsų Kovo 
11-ąją.

Pagerbti Obelių krašto 
sukilimo dalyvių birželio 
21 d. atvyko pirmasis at-
kurtos Lietuvos valstybės 
vadovas prof. Vytautas 
Landsbergis, publicistas, 
politikos ir kultūros apž-
valgininkas, redaktorius, 
knygų autorius Vidmantas 
Valiušaitis, Valstybinės 
kalbos inspekcijos virši-
ninko pavaduotojas Do-
natas Smalinskas, kurio 
rūpesčiu ir pastangomis 
sutelkti žmones, buvo at-
statytas paminklas Obe-
liuose, Rokiškio savival-
dybės meras Ramūnas 
Godeliauskas, Rokiškio 
savivaldybės administra-
cijos direktorius Andrius 

Telia uždaro saloną Rokiškyje

Komunikacijų bendro-
vė TELIA informavo, kad 
uždaro savo saloną Rokiš-
kyje, Respublikos g.111B 
(didžiojoje Maxima par-

duotuvėje). Paskutinė sa-
lono darbo diena - birželio 
28.

„Rokiškio sirena“ 
inform.

Įvykdytas plėšimas
2022 m. birželio 24  nakties metu, Rokiškyje, išdaužus 

namo stiklą į namą įsibrovę asmenys sumušė vyrą (gim. 
1941 m.) pavogė televizorių. Nuostolis – 110 eurų.

Vyrui po medikų apžiūros paskirtas ambulatorinis gy-
dymas. Neblaivūs įtariamieji (gim. 1972, 1985 ir 1971 m.) 
sulaikyti.  

Panevėžio VPK inform.

Burnickas, LŠS Alfonso 
Smetonos šaulių 5-osios 
rinktinės Stepono Giedri-
ko-Giriečio Biržų 501 kuo-
pos vadas Vidutis Šeškus ir 
jo vadovaujami šauliai, LK 
KASP Vyčio apygardos 5 
-osios rinktinės, Rokiškio 
506 pėstininkų kuopos ka-
riai, Laisvės kovų istorijos 
muziejaus įkūrėjo švie-
sios atminties Andriaus 
Dručkaus vaikaitis Man-
tas Kelečius ir jo gyveni-
mo bendrakeleivė Elena 
Kazlauskaitė, Rokiškio 
Kultūros centro tremtinių 
choras „Vėtrungė“ (vad. 
Jurgita Raugienė), LPKTS 
Rokiškio filialo pirminin-
kas, rajono savivaldybės 
tarybos narys, istorikas Al-
gis Kazulėnas, TS – LKD 
Rokiškio skyriaus pirmi-
ninkė, rajono savivaldy-
bės tarybos narė Audronė 
Kaupienė, buvę aktyviausi 
sąjūdiečiai: Leonas Jan-
kauskas, Vytautas Masiu-
lis ir Algimantas Kuolas, 
Lietuvos savanorių karių 
kapų bendrijos ilgametė 
pirmininkė Rimantė Nor-
vaišienė, obeliečiai Par-
lamento gynėjai Remigi-
jus Ragelis, Algimantas 
ir Aldona Skvarnavičiai, 
Liucija Smalinskienė, An-
tanašės bendruomenės 
pirmininkė Ritė Gernienė, 
literatė Gražina Pitrėnienė, 
Rokiškio Juozo Keliuo-
čio viešosios bibliotekos, 
Obelių, Pakriaunių filialų 
bibliotekininkės, Rokiš-
kio krašto muziejaus mu-
ziejininkai ir kiti garbūs 
ir visad laukiami žmonės 
tiek iš Obelių, Rokiškio ir 
kitų Lietuvos vietovių. Na 
ir kaip visad, Obelių šei-
mininkai: seniūnė Jūratė 
Šinkūnienė, seniūnės pa-
vaduotoja Aldona Žekienė, 
Obelių bendruomenės pir-
mininkas Virginijus Pupe-
lis.

Sukilimo dalyviai pa-
gerbti Lietuvos himnu, ka-
rių salvėmis, tylos minute, 
gėlių žiedais, pagarbiais 
žodžiais ir atminties akci-
ja, jau tapusia tradicija, su-

kilimo dalyvių pavardžių 
skaitymu. Dalyvių sąrašą 
skaitė Rokiškio Juozo Ke-
liuočio viešosios bibliote-
kos, Obelių filialo vedėja 
Gražina Deksnienė ir Man-
tas Kelečius.

Tokia graži idėja labai 
sužavėjo mūsų svečius 
prof. Vytautą Landsbergį 
ir Vidmantą Valiušaitį, ku-
rie negailėjo gerų žodžių 
muziejininkams ir visiems 
mūsų krašto žmonėms. 
Svečiai sakė, kaip būtų ge-
rai, jei ir Kaunas ar Vilnius 
turėtų tokį sąrašą. Obeliai 
– su tokiomis tradicijomis, 
didingiausiu paminklu 
Lietuvoje ir Laisvės kovų 
istorijos muziejumi, anot 
prof. V.Landsbergio, galė-
tų tituluotis Birželio suki-
limo paminėjimo sostine.

Galime tik pasidžiaug-
ti, kad Laisvės kovų isto-
rijos muziejaus įkūrėjas 
šviesios atminties Andrius 
Dručkus kryptingai dirb-
damas, telkdamas bendra-
minčius rūpinosi laisvės 
kovotojų įamžinimu mūsų 
krašte, puoselėjo viltį ir 
dėjo daug pastangų, kad 
būtų atstatytas ir Birželio 
sukilimui paminklas. Prof. 
V. Landsbergis jau ne kartą 
lankėsi Obeliuose, bendra-
vo su Andriumi Dručku, 
palydėjo Jį ir į amžiną 
kelionę... Buvo atvykęs 
į muziejų ir po Andriaus 
Dručkaus laidotuvių. Tad 
vakar po minėjimo prie pa-
minklo, profesorius (pats 
pareiškė tokį norą) aplankė 
Andriaus amžinojo poilsio 
vietą.

Laisvės kovų istorijos 
muziejaus kieme muzie-
jininkai kartu su Obelių 
bendruomenės pirmininku 
Virginiju Pupeliu, visiems 
minėjimo dalyviams pa-
rengė staigmeną, pakvietė 
visus dalyvavusius pami-
nėjimo iškilmėse paso-
dinti ąžuoliuką kartu su 
prof. Vytautu Landsber-
giu. Džiaugiamės šia idė-
ja, kaip pagarbos ženklu 
Laisvės kovų muziejui ir jo 
įkūrėjui Andriui Dručkui. 

Auginsime visi Vytauto 
Landsbergio ąžuolą. Trem-
tinių choras „Vėtrungė“ 
traukė nuotaikingas dainas 
apie ąžuolus, visi norėjo 
įsiamžinti su profesoriumi.

 Obelių bendruomenių 
namuose visus svetingai 
sutiko Obelių socialinių 
paslaugų Kultūros centro 
padalinio muzikantai: Al-
vydo Fialkausko saksofono 
melodijos ir dueto „Obeli-
ja“ Violetos Kazlauskie-
nės ir Nomedos Idienės 
atliekamos dainos. Knygos 
„Birželis kvietė į Kovą“ 
bendraautoriai pristatė lei-
dinio II tomą, kalbėjo apie 
Birželio sukilimo reikšmę, 
jo vietą mūsų istorijoje. 
Įdomios abiejų autorių 
įžvalgos, įtaigus Vidman-
to Valiušaičio kalbėjimas, 
prof. Vytauto Landsbergio 
samprotavimai sudomino 
auditoriją, kuri niekaip ne-
galėjo su svečiais išsiskir-
ti. Dar įsigyjamos knygos, 
autografai, pokalbiai, o 
laikas Juos dar skubino į 
Ilzenbergo dvarą, kur įkur-
ta prof. Vytauto Landsber-
gio biblioteka.

Renginį vainikavo trem-
tinių choro „Vėtrungė“ me-
ninė programa. Dėkojame 
choristams ir Obeliečiams 
už meninę programą, kuri 
kaip visad labai pagyvina, 
pakylėja nuotaiką renginių 
metu. Jūs esate sielos at-
gaiva.

 Dėkojame visiems, ku-
rie buvo kartu. Pagarbius 
žodžius tariame svečiams 
prof. Vytautui Landsber-
giui, Vidmantui Valiušai-
čiui, Romutei Žandarienei 
(Leidyklos „Žara“ vado-
vei). Dėkui už dėmesį, pa-
ramą ir pagalbą Rokiškio 
rajono savivaldybei, Ro-
kiškio krašto muziejui, 
Obelių seniūnijai, Obelių 
bendruomenei.

Dėkui Dariui Baltakiui 
už foto ir video reportažus, 
kurie saugomi bus mūsų 
archyve.

Laisvės kovų muzie-
jaus Obeliuose inform.

Rastas miręs vyras 
2022 metų  birželio 24 apie 17.40 val. Rokiškyje, Pane-

vėžio g., bute, rastas miręs vyras (gim. 1978 m.).
Panevėžio VPK inform.

Sumušė nepažįstamas
2022 metų birželio 24 d. apie 2.30 val. Rokiškio r., Kaz-

liškyje, vyrą (gim. 1977 m.) sumušė nepažįstamas vyras.
Panevėžio VPK inform.

Rastos galimai augalinės kilmės 
narkotinės medžiagos

2022 m. birželio 23 d. apie 16.20 val. Rokiškio r., Sriu-
biškių k., automobilyje „BMW“ rasta, laikraščio skiautėje 
suvyniota, galimai augalinės kilmės narkotinė medžiaga.

Įtariamasis (gim. 1968 m.) sulaikytas.
Panevėžio VPK inform.

2022 metų birželio 23 d. Rokiškyje, pavogtas dviratis. 
Nuostolis - 500 eurų.

2022 metų birželio 23 d.  22 val. 6 min. Rokiškyje, iš 
globos namų išėjo ir iki šiol negrįžo globotinė (gim. 2008 
m.).

Panevėžio VPK inform.
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Prabėgo Jonų ir Janinų 
pagerbimo vakaras, ku-
ris Rokiškyje turėjo kiek 
platesnę reikšmę ir buvo 
pavadintas Vasarvidžio 
švente „Duodam garo“. O 
kodėl reikia „duoti garo“? 
Todėl, kad šventė Velykal-
nio parke kvepėjo vanto-
mis ir buvo galima garo 
nuo įkaitusių akmenų 
įtraukti šimtavietėje pir-
tyje. Šventėje buvo visko 
daug – įvairių edukacijų, 
įdomesnių prekių, užsi-
ėmimų, meno kolektyvų 
pasirodymų... Kuo labiau 
vakarėjo, tuo ir lankytojų 
gausėjo. Tad apie viską – 
po truputį.

Visuomenės sveikatos 
biuro palapinėje direkto-
rė Agnė Šapokaitė su ko-
manda buvo pasirengusios 
priimti vaikučius mokytis 
teisingai valytis dantukus, 
sužinoti, kokia yra svei-
kos mitybos grandinė, kaip 
rūšiuoti atliekas, kaip pa-
gelbėti žmonėms, nutikus 
įvairioms nelaimėms. Buvo 
pateikta įvairios literatūros.

Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus draugijos Rokiš-
kio skyriaus vadovė Jurgita 
Erslovienė su jaunimu sava-
noriavo, pristatydama įvai-
rias draugijos programas: 
šiltų apsilankymų, migran-
tų ir pabėgėlių, pirmosios 
pagalbos, paaiškinta apie 
galimybę padėti įvairioms 
socialiai pažeidžiamoms 
grupėms. Šioje palapinė-
je vaikai piešė sveikinimo 
atvirukus tiems, kurie ne-
galėjo atvykti švęsti Joninių 
ar Vasarvidžio šventės. Ne 
tik piešė, bet ir karpė, kitaip 
dekoravo. Dalis šių piešinu-
kų pateks į Skėmų sociali-
nės globos namus ar senelių 
namus.

UAB Panevėžio regiono 
atliekų tvarkymo centras 
pristatė edukacinę stotelę 
KEISK IS. Buvo sukamas 
ratas, o po to sprendžiamos 
įvairios užduotys. Tiems, 
kuriems pasisekė jas iš-
spręsti, buvo teikiami pri-
zai. Kaip sakė šio centro 
atstovas, po keturių valandų 
visi prizai jau buvo išdalinti 
– jų įteikta virš 200 vnt., kai 
tikėtasi gerokai mažiau.  

Rokiškio turizmo ir vers-
lo informacijos centras pri-
statė 2022 metų turistinio 
sezono naujienas, turistams 
skirtus suvenyrus, dovanė-
les.

Rokiškio rajono savival-

dybės vyriausioji specialis-
tė civilinei saugai ir mobi-
lizacijai Giedrė Kunigėlienė 
aiškino, kaip susikrauti 
išvykimo krepšį, kurio gali 
prireikti, susiklosčius eks-
tremalioms situacijoms, ne-
būtinai karui. Įdomi smul-
kmena – rekomenduojama 
net ir nerūkantiems šioje 
kuprinėje nešiotis cigare-
čių, kurios gelbėja, mainant 
į maisto produktus ar kitus 
būtinus dalykus.

Savo palapinę pasistatė 
ir Juozo Tūbelio progim-
nazija, kurioje vyko robotų 
varžybos, programavimo 
užsiėmimai, demonstruo-
jami išmanieji įrenginiai, 
skirti mokslui, pvz., planše-
tė su specialia skaičiavimo 
programėle, kur du žmonės 
gali varžytis, kuris greičiau 
atliks daugybos ir dalybos 
veiksmus.

Pasibūti kartu su visais 
atvyko ir Jurgio Kairio 
skautų draugovė.

Palapinę pasistatė ir Skė-
mų socialinės globos namai. 
Ten buvo galima pamatyti 
ir įsigyti mielų rankdarbių 
(ypatingai gražūs medžia-
giniai katinėliai), kuriuos 
pagamino šių namų gyven-
tojai, padedant užimtumo 
specialistams.

Ypatingos buvo bendruo-
menių palapinės, kurios 
kvietė už auką arba už dyką 
pasivaišinti tai perline koše, 
tai troškiniu, tai žuviene. 
Jūžintų kaimo atstovai pynė 
vainikus ir jais puošė šven-
tės dalyvius – buvo atsivežę 

Vasarvidžio šventėje – Jonai ir Janinos, įvairios veiklos ir šimto 
vietų pirtis

įvairių žolynų, gėlių, ąžuo-
lo šakų. Kriauniškės, ben-
druomenės „Sartai mano 
kraštas“ atstovės, prista-
tė įvairius savo gamintus 
saldumynus iš daržovių ir 
vaisių, be to, ir vaišino žu-
viene. Būta ir moliūgienės 
– sriubos su moliūgais ir 
spirgučiais.

Palapinės neprireikė 
Rokiškio krašto ugniage-
siams, kurie atvyko dviem 
automobiliais su visa įranga 
ugnies gesinimui bei pagal-
bai, nutikus kitoms nelai-
mėms. Beveik visą vakarą 
prie gaisrininkų mašinų ri-
kiavosi vaikai, norintys pa-
žaisti vandenį pilančia žar-
na. Vienu metu ties vandens 
srove virš vandens telkinio 
susidarė šiokia tokia vaivo-
rykštė.

Renginio svarbus akcen-
tas buvo šimto vietų pirtis. 
Prie jos edukacijas, kaip riš-
ti vantas, vedė profesionalus 
pirtininkas Saulius Tučkus. 
Prie jo prisidėjo pirtininkas 
iš Jūžintų seniūnijos Nidi-
jus Aukštikalnis, kiti pirties 
mėgėjai. Šimtavietėje pir-
tyje garo paragavo ir Ro-
kiškio rajono savivaldybės 
meras Ramūnas Godeliaus-
kas. Beje, jo krikšto vardas 
– Jonas. Tiesa, planuojant šį 
renginį, buvo kalbėta apie 
planus susikviesti daugiau 
pirtininkų, kubilų turėtojų. 
Deja, kažkodėl nepavyko.

Ir kokia gi šventė be pre-
kybininkų? Jų buvo. Tie-
sa, galėjo būti ir daugiau. 
Lankomiausia užeiga buvo 

„Nerijaus ledų“ palapinė, 
kurioje buvo galima išgerti 
šalto šerbeto, kavos, nusi-
pirkti ledų. Buvo prekiau-
jančių duona, mėsos gami-
niais, įvairiais aliejais. Savo 
gaminiais prekiavo ir amati-
ninkė vilnos vėlėja. 

Vaikai pramogauti galė-
jo šokinėdami ant spalvotų 
batutų arba maudydamie-
si. Dar jų laukė „Aisštoko“ 
ir kitų netradicinių sporto 
šakų edukacijos, „Aisšto-
ko“ turnyras, kuriame daly-
vavo Rokiškio „Aisštoko“ 
(bavariško akmenslydžio) 
sporto klubas ir Lietuvos 
„Aisštoko“ rinktinės nariai. 
Lietuvos etnosporto komi-
teto prezidentas Stanislav 
Bajurin bei kiti komiteto 
atstovai mokė senovinių 
sporto šakų, vyko Lazdos 
traukynių varžybos. Kita-
me tvenkinio krante vyko 
Rokiškio rajono paplūdimio 
tinklinio varžybų 2x2 II eta-
pas.

Šventėje buvo ir svečių iš 
artimojo užsienio – Latvijos 
ir Estijos. Koncertinėje pro-
gramoje pasirodė Jaunimo 
vokalinė grupė „TOMĒR“ 
iš Jakabpils miesto Latvijo-
je. Vieną dainą – „O, pava-
sari“ jaunuoliai sudainavo 
lietuviškai. Taip pat pasi-
rodė moterų linijinių šokių 
grupė iš Latvijos, Jakabpils 
apskrities, gyvenvietės ne-
norėjo įvardinti, sakė, kad 
važiuoti iki Rokiškio tenka 
vos 40 km atstumą. Viena 
šio kolektyvo šokėjų laisvai 
kalbėjo lietuviškai. 

Interviu „Rokiškio Sire-
nai“ davė ir svečias iš Es-
tijos, Võru miesto, dydžiu 
prilygstančio Rokiškiui, 
Margus Metsalu. Jis pa-
sakojo atvykęs pažiūrėti į 
mūsų pirtininkus, apsikeis-
ti patirtimi, užmegzti nau-
dingų kontaktų. Sakė, kad 
pavyko. Jis taip pat yra pir-
tininkas, turi 150 įvairiau-
sių gyvūnų zoosodą, kurį 
vežioja į įvairias šventes. 
Tai naminių gyvūnų parkas 
„Sarve Talu“, kuriame - al-
pakos, lamos, avys, ožkos, 
triušiai, asilas, daug paukš-
čių, šunų, kačių ir kitų gy-
vūnų. Margus manymu, ir 
Rokiškis šventės paįvairini-
mui galėjo pasirūpinti atsi-
vežti gyvūnų. Margus pažy-
mėjo, kad Rokiškio rajono 
savivaldybei būtų naudinga 
užmegzti draugiškus ryšius 
su jo miestu, nes tai galė-
tų duoti praktinės naudos. 
Kartu su juo buvęs draugas 
iš mūsų krašto pastebėjo, 
kad dažnai savivaldybės 
užmezgamos miestų drau-
gystės būna formalios ir 
egzistuoja tik „popieriuje“, 
o reikėtų ieškoti tokių, ku-
rios vyktų realiai ir atneštų 
naudos.

Mėgėjų meno kolekty-
vų koncerte – visa įvairovė 
vietinių šokėjų ir dainorė-
lių: kapela „Jadupėla“ (va-
dovė Asta Jakuntavičienė), 
moterų vokalinis ansamblis 
„Laukupė“ (vadovė Rasa 
Bimbienė), moterų choras 
„Medeina“ (vadovė Gie-
dra Markevičienė), kapela 

„Kriauna“ (vadovas Alvy-
das Fijalkauskas), tautinių 
šokių kolektyvas „Atga-
lias“ (vadovas Arūnas Skar-
džius).

Po saviveiklininkų bei 
kultūrininkų pamuzikavi-
mo susirinkusius linksmi-
no muzikos grupė „Išjunk 
šviesą“, bandydami į savo 
pasirodymą įtraukti bei ant 
scenos pasikviesti ir jaunas 
žiūroves. Jeigu prie kapelų 
muzikos jau sukosi vyres-
nių šokėjų poros, tai kon-
certuojant šiai grupei, ak-
tyviai prisijungė jaunimas. 
Smagu buvo žiūrėti į gar-
baus amžiaus sulaukusias 
poras, meiliai susikibusias, 
besišnekučiuojančias.

Vasarvidžio apeigos 
„Aina saula aplink dungu“ 
pradėtos Rokiškio istorinių 
šokių kolektyvo „Saltare la 
Lavanda“ (vadovė Kristiana 
Kemundrytė) šokiu. Užkur-
tas Joninių laužas. Ąžuolo 
lapų vainikų buvo pripinta 
daug, tačiau norinčių jais 
pasidabinti - vos keletas. 
Gal tuo metu visi Jonai ir 
Janinos išsislapstė? Beje, 
buvo ir itin jauno amžiaus, 
vos kelių metukų, Jonas, 
pora keliolikmečių Janinų...

Vakaro pabaigoje rengi-
nio vedėjai Valerijus Rance-
vas ir Aušra Gudgalienė pa-
dėkojo rėmėjams. Renginį 
finansavo Rokiškio rajono 
savivaldybė, o daugiausia 
jėgų į organizavimą įdėjo 
Velykalnio bendruomenės 
vadovas Stasys Mekšėnas.

Rita GRIGALIENĖ
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Birželio 22 d. įteikti 
ISM Vadybos ir ekonomi-
kos universiteto magistro 
diplomai dviem naujoms 
švietimo lyderėms Vilmai 
Steputaitienei (Rokiškio 
Rudolfo Lymano muzikos 
mokyklos direktorei) ir 
Jolitai Žaliauskienei (Ro-
kiškio lopšelio - darželio 
„Nykštukas" direktorei). 
Jų pasveikinti į iškilmingą 
ceremoniją atvyko Rokiš-
kio rajono savivaldybės 
meras Ramūnas Gode-
liauskas. Moterys įgijo ne 
tik diplomus, bet ir reikia-
mų vadybos bei lyderystės 
kompetencijų, dalyvauda-
mos Rokiškio rajono sa-
vivaldybės, AB „Rokiškio 
sūris" ir UAB „Rokiškio 
mėsinė" projekte „Švieti-
mo lyderystė“, skatinan-
čiame švietimo specialistus 
siekti švietimo lyderystės 
magistro laipsnio ISM uni-
versitete. Kiekviena susita-
rimo šalis skiria tokią pa-
čią sumą stipendijai gauti, 
kuri priklauso nuo esamos 
studijų kainos. Pakalbino-
me naujas švietimo lyderes 
bei merą R. Godeliauską, 
ką duoda mokymasis ISM 
universitete.

Meras Ramūnas Gode-
liauskas: „Geriausia inves-
ticija – mokslas ir galimybė 
nuolatos tobulėti“

- Kada šis projektas pra-
dėtas vykdyti?

- Rokiškio rajono savival-
dybė 2020 m. pasirašė susi-
tarimą su ISM Vadybos ir 
ekonomikos universitetu dėl 
bendradarbiavimo įgyven-
dinant programą „Švietimo 
lyderystė“.

- Koks šio projekto tiks-
las?

- ISM Vadybos ir ekono-
mikos universiteto „Švieti-
mo lyderystės“ programos 
tikslas: tobulinti švietimo 
vadybos lyderių vadybines 
lyderystės kompetencijas, 
ugdyti švietimo įstaigų va-
dovus, gebančius inicijuoti 
ir vadovauti švietimo kaitai, 
kurti ir įgyvendinti švietimo 
misiją įvairaus tipo ugdymo 
įstaigose ir organizacijose. 
Stipresnės kompetencijos 
mokyklų vadovai – stipres-
nės mokyklos. Rokiškis – ne 
išimtis. Rasti mokyklų vado-
vus tampa vis sudėtingiau. 

Tikimės, kad „Švietimo ly-
derystės” studijos, paruoš 
aukščiausio lygio profesi-
onalus ir ženkliai prisidės 
prie pokyčių rajono švietimo 
sistemoje įgyvendinimo bei 
kels besimokančiųjų kom-
petencijas tarp švietimo sis-
temoje dirbančių žmonių. 
Manau, kad geriausia inves-
ticija – mokslas ir galimybė 
nuolatos tobulėti.

Universitetas nuolat in-
formuoja Rokiškio rajono 
savivaldybę apie vykstančius 
Programos ar su Programa 
susijusius renginius tokius, 
kaip: susitikimai su Progra-
mos dalyviais, studentų di-
plomų teikimo šventės, įvai-
rios nemokamos paskaitos 
švietimo bendruomenėms ir 
kt.

Išugdytos kompetencijos 
leis pasiekti kokybinių po-
kyčių bei visapusiškų lyde-
rystės raiškos švietimo kon-
tekste rezultatų. Švietimo 
įstaigos, kurių vadovai suku-
ria sąlygas stipriai lyderys-
tės raiškai bendruomenėse 
pasiekia aukštesnę mokymo 
kokybę ir įneša didesnį indė-
lį į švietimo įstaigos misijos 
įgyvendinimą.

- Kokie dar trys švietimo 
darbuotojai siekia magis-
tro laipsnio?

- Inga Vagonė (Juozo 
Tumo Vaižganto gimnazija), 
Robertas Afanasjevas (Ka-
majų Antano Strazdo gimna-
zija) bei Galina Markovienė 
(Rokiškio Rudolfo Lymano 
muzikos mokykla).

Rokiškio lopšelio - darže-
lio „Nykštukas" direktorė Jo-
lita Žaliauskienė: „Norėjosi 
naujų idėjų“

- Kiek laiko truko studi-
jos?

- Studijos truko nuo 2020 
m. rugsėjo iki 2022 m. vasa-
rio mėnesio. Birželio 22 d. 
vyko tik diplomų įteikimo 
šventė

- Ko iš jų tikėjotės? 
- Apie šveitimo lyderys-

tės studijas buvau girdėjusi 
iš kolegų. Nusprendusi stu-
dijuoti, tikėjau, kad tai yra 
puiki galimybė įgyti naujų 
žinių ir jas taikyti praktikoje. 
Lopšeliui - darželiui „Nykš-
tukas“ vadovauju nuo 2016 
metų, tad jau norėjosi naujų 
idėjų.

Įteikti švietimo lyderių magistro diplomai ugdymo įstaigų 
vadovėms Vilmai Steputaitienei ir Jolitai Žaliauskienei

- Ar lūkesčiai išsipildė?
- Taip

- Kas paskatino studi-
juoti?

- Asmeninis noras. Visada 
norsi naujų žinių, naujų pa-
tirčių, įžvalgų ir bendravimo 
su kolegomis, taip pat ieš-
kančiais geriausių lyderystės 
sprendimų.

- Kokias silpnąsias ir sti-
priąsias savo puses (tiek as-
menines, tiek kaip vadovė) 
pastebėjote studijų metu?

- Šituos pamąstymus no-
rėčiau palikti sau. Manau, tai 
– asmeniška.  

- Kaip manote, kaip šios 
studijos padės tolimesnia-
me darbe?

- Mano magistro bai-
giamojo darbo tema buvo 
„Lyderio vaidmuo plėtojant 
pasidalytąją lyderystę ikimo-
kyklinio ugdymo organiza-
cijoje“ Ši lyderystės kryptis 
mane žavėjo ir iki šiol žavi. 
Lyderystė negali būti vieno 
vadovo kelias. Lyderystė turi 
būti galimybė kiekvienam 
bendruomenės nariui būti ly-
deriu. Vadovas – lyderis, plė-
todamas glaudžius bendruo-
meniškus santykius, skatina 
dalinimosi kultūrą, tuo pačiu 
stiprina pačią organizacijos 
kultūrą. Norėčiau dar labiau 
sustiprinti  bendruomenės 
narių lyderystę, paskatinti 
darbuotojus aktyviau siūlyti 
ir įgyvendinti savo idėjas.

Rokiškio Rudolfo Lyma-
no muzikos mokyklos di-
rektorė Vilma Steputaitienė: 
„Diplomas rankose – tai ne 
pabaiga, bet pradžia“

- Kiek laiko truko studi-
jos?

- Studijos truko 1.5 metų. 

- Ko iš jų tikėjotės?
- Kadangi buvau tik pra-

dėjusi eiti muzikos moky-
klos vadovo pareigas, tikė-
jausi asmeninio ir profesinio 
tobulėjimo „pradmenų". 

- Ar lūkesčiai išsipildė?
- Lūkesčiai išsipildė su 

kaupu: gavau ne tik „pra-
dmenis“.  Studijos, paremtos 
šiuolaikiškiausiomis ir mo-
derniausiomis mokymo(si) 
metodikomis, suteikė gali-
mybę  ne tik stiprinti vady-
bines žinias bei įgūdžius, 
bet leido užmegzti ryšius su 

kitais švietimo įstaigų lyde-
riais, profesionalais bei sem-
tis gerų patirčių  iš Lietuvos 
ir užsienio mokyklų.

- Kas paskatino studi-
juoti?

- Studijuoti ISM buvo 
mano daugelio metų svajo-
nė... Todėl, kai savivaldybė 
pradėjo bendradarbiauti su 
ISM Vadybos ir ekonomikos 
universitetu ir buvo paskelb-
tas konkursas į „Švietimo 
lyderystės” programą nuta-
riau jame dalyvauti. Labai 
džiaugiuosi, kad pasisekė. 
Esu labai dėkinga už šią ga-
limybę studijuoti Rokiškio 
rajono savivaldybei,  „Ro-
kiškio sūriui“ ir „Rokiškio 
mėsinei“ bei merui Ramūnui 
Godeliauskui už pasitikėjimą 
ir geranoriškumą.

- Kokias silpnąsias ir sti-

priąsias savo puses (tiek as-
menines, tiek kaip vadovė) 
pastebėjote studijų metu?

- Apie stipriąsias ir silpną-
sias puses reikėtų paklausti  
muzikos mokyklos bendruo-
menės narių - jie jas geriau-
siai įvardintų. Silpnybių ir 
stiprybių turime visi - tiek 
vadovai, tiek mokytojai ar 
mokiniai. Tobulėti visada yra 
kur - toks žmogaus gyveni-
mo tikslas. 

- Kaip manote, kaip šios 
studijos padės tolimesnia-
me darbe?

- Didžiuojuosi ir džiau-
giuosi muzikos mokyklos 
mokytojais, kurie yra akty-
vūs, imlūs, ypatingai mylin-
tys savo darbą ir mokyklą 
profesionalai. Žvelgiant į 
ateitį  kartu su visa bendruo-
mene, ieškome naujų kelių 
ir būdų kaip BŪTI šiame 

nuolat besikeičiančiame pa-
saulyje, o mokyklos vadovas 
nuolat turi mokytis ir tobulė-
ti. Kaip teikdamas diplomus 
sakė ISM Vadybos ir ekono-
mikos universiteto rektorius 
dr. Dalius Misiūnas, diplo-
mas rankose – tai ne pabaiga, 
bet pradžia... 

ISM Vadybos ir ekono-
mikos universitetas, įkurtas 
1999 metais, yra pirmasis 
nevalstybinis universitetas 
Lietuvoje. Universiteto stei-
gėjai – Norvegijos vadybos 
institutas BI, pripažįstamas 
vienu didžiausių ir geriausių 
verslo universitetų Europoje, 
ir Innovation Norway (Nor-
vegijos pramonės ir regioni-
nės plėtros fondas). Neofici-
aliais duomenimis, ugdymo 
įstaigų vadovių pusantrų 
metų studijos kainavo apie 
4500 Eur.
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Nuo 2020 m. lapkričio 
mėn. Lietuvos viešųjų bibli-
otekų duris puošia išskirti-
nis ženklas – spalvota dė-
lionė „Biblioteka visiems“. 
Skirtingos elementų spal-
vos ir jų susijungimas rodo 
gebėjimą priimti vieniems 
kitus, nepaisant mūsų skir-
tumų ir įvairumo, bei sim-
bolizuoja bibliotekų siekį 
didinti savo paslaugų priei-
namumą įvairią negalią tu-
rintiems žmonėms, skatinti 
visuomenės informuotumą 
ir ugdyti toleranciją. Toks 
ženklas yra ir ant Rokiškio 
rajono savivaldybės viešo-
sios Juozo Keliuočio bibli-
otekos durų – tiek suaugu-
siųjų skyriuje Respublikos 
g. 16, tiek vaikų ir jauni-
mo skyriuje adresu Taikos 
g.19, Rokiškyje.

Visos Lietuvos 
bibliotekos pritaikomos 
neįgaliesiems
Pirmasis žingsnis jau 

žengtas – 2021 m. rugsėjo 
21 d. renginio „Biblioteka 
visiems. Konferencija+“ 
metu pasirašytas manifestas, 
kuriuo bibliotekų bendruo-
menės nariai įsipareigojo 
dėti visas pastangas, kad 
bibliotekas paverstų priei-
namomis visiems ir didin-
tų negalią turinčių žmonių 
įtrauktį. Konsultuojantis su 
specialistais, kūrybinių in-
dustrijų atstovais ir lanky-
tojais, Lietuvos viešosiose 
bibliotekose rengiami ir ben-

drai taikomi infrastruktūri-
niai sprendimai, tobulinamos 
darbuotojų kompetencijos, 
kuriamos naujos paslaugos, 
padedančios įvairią negalią 
turintiems asmenims lanky-
tis bibliotekose. Šio bei to, 
pritaikyto neįgaliesiems, ko 
galbūt mūsų krašto žmonės 
dar nežino, yra ir Rokiškio 
krašto bibliotekos skyriuose.

Ekskursijoje – apie 
įrangą silpnai 
matantiems
Rokiškio rajono savival-

dybės viešosios Juozo Ke-
liuočio bibliotekos direktorė 
Alicija Matiukienė papasa-
kojo, kaip jos vadovaujama 
biblioteka pasirengusi priim-
ti neįgaliuosius bei surengė 
ekskursiją po biblioteką, ro-
dydama, kokios naujausios 
technologijos pasitinka tiek 
neįgaliuosius, tiek sveikus 
lankytojus. A. Matiukienė 
papasakojo: „Silpnaregiams 
ir akliesiems  turime įrengę 
specialią darbo vietą, kurioje 
yra kompiuteris su klaviatū-
ra, kurioje - didesnio šrifto 
ženklai, naudojama speciali 
pelė. Tame pačiame kom-
piuteryje yra dvi programos: 
ekrano didinimo programa, 
kuri vadinasi „Magic“ (ji pa-
didina pageidaujamą tekstą 
iki 16 kartų), o kita - ekrano 
skaitymo programą JAWS  
(naudojantis šia programa, 
galima pageidaujamą teks-
tą girdėti skaitomą balsu). 

Biblioteka prisitaiko prie naujausių technologijų, skirtų neįgaliesiems

Tiesa, naudotis šiomis tech-
nologijomis turintys regos 
problemų žmonės turėtų iš-
mokti patys, mokymai jiems 
kol kas nerengiami. Dar yra 
„Bruno“ įrenginys – tai ske-
neris, kuris nuskenuoja žur-
nalą, knygą ar laikraštį, po to 
nuskenuotą tekstą atpasakoja 
balsu. Neįgalusis, užsidėjęs 
ausines, šį tekstą išklauso ir 
jau būna nemažai sužinojęs. 
Vartotojams, kurie skaito 
brailio raštu (tai akliesiems 
skirtas raštas, iškilaus kontū-
ro arba iškiliųa taškų abėcėlė 
akliesiems), yra brailio rašto 
spausdintuvas, kuris leidžia 
atspausdinti paprastą rašyti-
nį tekstą ar net paveiksliuką 
šiuo aklųjų raštu, laminuoti, 
įrišti. Taip pat yra duomenų 
bazė „Elvis“, iš kurios gali-
ma atsisiųsti specialią lite-
ratūrą, užsisakyti. Filialuo-
se, kurie yra kaimiškosiose 
vietovėse, mes daug žmonių 
aptarnaujame namuose. Pra-
eitais metais rajone neįgalių 
žmonių aptarnavome 180. 
Su regėjimo negalia – 17 iš 
viso. Silpnaregiai pas mus į 
biblioteką Rokiškyje ateina 
patys. Jiems galime pasiū-
lyti garsines knygas ir kitas 
priemones, kurias jau išvar-
dijau.“

Jaukus kampelis 
palėpėje
Viešojoje bibliotekoje, 

kuri įsikūrusi miesto centre, 
yra ir daugiau neįgaliesiems 

bei galbūt ir kiekvienam su-
sidomėjusiam įdomių daly-
kų. Palėpėje įsikūręs įdomus 
kampelis, kur dažnai lankosi 
Socialinių paslaugų centro 
Dienos globos centro lanky-
tojai. Jiems duodamos senso-
rinės priemonės skaitymui. 
Pirma perskaitomas tekstas, 
po to naudojamos tektilinės 
priemonės, skiriama prak-
tinė užduotis. Pasak A. Ma-
tiukienės, žmonės su negalia 
palėpėje mėgsta medituoti, 
klausyti muzikos, po to tiek 
atsipalaiduoja sėdmaišiuose, 
kad užmiega. Jie ten klauso-
si ir pasakojimų, ir muzikos. 
Yra galimybė įjungti šviesos 
efektus, nukeliant lankytojus 
į mistinį pasaulį.

Visai šalia – kompiute-
ris ir visa įranga virtualiai 
realybei susikurti, žaidžiant 
kompiuterinius žaidimus. 
Kaip minėjo A. Matiukienė, 
būna žmonių, ypač paauglių, 
kuriems ilgesnis buvimas su 
virtualios realybės akiniais 
kuriam laikui sukelia realy-
bės, erdvės praradimo jaus-
mą, tad naudoti „didelėmis 
dozėmis“ nepatartina.

Galimybė mokytis 
bendrauti per korteles
Dar bibliotekos direkto-

rė papasakojo apie tai, kad 
vaikų, kurie turi raidos, ko-
munikacijos, autizmo spek-
tro sutrikimų, pedagogams 
ir tėvams  reikia mokėti ne 
tik bendravimą šnekamąja 
kalba. Galima naudotis „Bo-

ardmaker“ programa, kurioje 
yra 50 000 paveikslėlių su 
piešiniais. Bibliotekos su-
daro galimybę šias korteles 
nemokamai pasigaminti. 
Galimos konsultacijos Pane-
vėžio apskrities bibliotekoje, 
tačiau šių kortelių spausdini-
mas bei laminavimas – mo-
kama paslauga. Bibliotekos 
darbuotojai padės pasirinkti 
reikalingas korteles.

Tobulinamos priemonės 
visiems lankytojams
Verta paminėta ir tai, kad 

biblioteka prisitaiko ir prie 
sveikų žmonių poreikių: yra 
bibliotekos išteklių paieš-
kos kompiuteris, galimybė 
grąžinti knygas, naudojantis 
specialiu kompiuteriu, kny-
gų grąžinimo dėžė lauke, 
ruošiama ir daugiau naujovių 
– pvz., kompiuteris, kuriame 
bus kaupiama informacija 
apie Rokiškio kraštą.

„Sensorinis gesintuvas“
Vaikų ir jaunimo skyriuje 

Taikos gatvėje yra autizmo 
spektro sutrikimų turintiems 
vaikams skirtų priemonių. 
„Tokie vaikai ateina su tė-
veliais ar globėjais, mes ne-
turime bendravimo žinių su 
tokiais vaikais, tačiau suda-
rome sąlygas jų užimtumui, 
poreikiams. Jų poreikiai 
ypatingi. Turime palapinę, 
kurioje jie pasijunta saugūs, 
specialių priemonių, kad 
galėtų nusiraminti, jaustųsi 

saugūs“, - pasakojo A. Ma-
tiukienė. Tai, apie ką papa-
sakojo bibliotekos direktorė, 
yra vadinamieji „Sensorinio 
gesintuvo“ rinkiniai, kurie 
skirti situacijai, jeigu Jūsų 
lydimą vaiką ar paauglį su 
autizmo spektro surikimu 
neįprastoje jam erdvėje iš-
tiktų sensorinis ar panikos 
priepuolis.

Tokius vaikus lydintis 
žmogus tai turi žinoti apie to-
kias galimybes. Taip pat šie 
vaikai gali tinklapyje bei bi-
bliotekos stende susipažinti 
su bibliotekos darbuotojais, 
pamatyti, kokius žmones 
matys, koks bibliotekos pla-
nas, kad neišsigąstų sveti-
moje aplinkoje. „Nesitikime 
masinio tokių vaikų lanky-
mosi, tačiau norėtume, kad 
jų ateitų iš šeimų daugiau, 
sužinotų apie šias paslaugas, 
ir pasinaudotų galimybe“, - 
pasidalijo lūkesčiais A. Ma-
tiukienė.

Laukiami ir su 
vežimėliais
Galimybė patekti į bibli-

oteką Rokiškyje neįgaliųjų 
vežimėliu yra, taip pat įreng-
tas keltuvas. Bibliotekos 
darbuotojai gali atvykstantį 
neįgalų žmogų pasitikti, pa-
lydėti. Filialuose ne visuose 
yra tinkamas įvažiavimas, 
todėl bibliotekos darbuotojai 
neįgaliuosius dažnai lanko 
namuose.  

Rita GRIGALIENĖ
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Birželio 24 - liepos 3 
dienomis Malagos mieste, 
Ispanijoje, vyks Europos 
krepšinio veteranų čem-
pionatas. Į jį jau birželio 
22 dieną išvyksta šalies 
veteranų rinktinės žaidė-
jas rokiškėnas Gintaras 
Kravčenka, kuris šiemet 
žaidžia vyresnių nei 60 
metų amžiaus komandų 
grupėje. Minėtoje am-
žiaus grupėje žais 23 ko-
mandos. Šalies veteranų 
rinktinėje G. Kravčenka 
– vienintelis rokiškėnas.

Europos čempionate 
dalyvaus ketvirtą kartą
Europos krepšinio ve-

teranų čempionatai vyksta 
kas dvejus metus. G. Kra-
včenkai toks čempionatas 
jau ketvirtasis. Dvejus me-
tus čempionatas nevyko 
dėl pandemijos. Europos 
čempionate krepšininkas 
veteranas paskutinį kartą 
dalyvavo 2018 metais Slo-
vėnijoje. Lietuvos krepši-
nio veteranų rinktinė liko 
ketvirta. G. Kravčenka da-

lyvauja ne tik Europos, bet 
ir Pasaulio krepšinio vete-
ranų čempionatuose, kurie 
taip pat vyksta kas dvejus 
metus. Pasaulio čempio-
natuose jam dalyvauti teko 
tris kartus.

„Norime pasirodyti kiek 
galima geriau. Pogrupyje 
yra trys komandos: graikai, 
amerikiečiai ir mes, lietu-
viai. Laimėję pogrupyje, 
pakilsime į aukštesnę vietą. 
Varžybos gali įvykti 5-6, 
gali būti ir 7, jeigu pakil-
sime aukščiau“, – bandė 
prognozuoti krepšinio ve-
teranas.

Būdamas antrokas, 
žaidė su ketvirtokais ir
krepšinio nepametė
Pasidomėjome, nuo kada 

krepšinis atsirado G. Krav-
čenkos gyvenime.

- Krepšiniu domiuosi 
nuo vaikystės. Jį žaidžiu 
nuo antros klasės. Tais lai-
kais į krepšinio treniruotes 
priimdavo tik nuo ketvirtos 
klasės, todėl gavau žaisti su 
ketvirtokais. Man šis spor-

Gintaras Kravčenka po neilgos pertraukos vyksta į Europos 
krepšinio veteranų čempionatą Ispanijoje

tas iš karto tiko ir patiko, 
todėl niekur nebesimėčiau 
ir iki šiol žaidžiu“, - papa-
sakojo sportininkas.

Daug metų skyrė AB 
„Rokiškio sūris“ krepšinio 
komandai

G. Kravčenka yra bai-
gęs Kūno kultūros institutą. 
Maždaug 15 metų jis treni-
ravo „Rokiškio sūrio“ krep-
šinio komandą. „Labai gai-
la, kad jos nebėra“, - sako 
dabar asociacijai „Rokiškio 
krepšinio klubas“ vadovau-
jantis G. Kravčenka. Dabar 
per savaitę du kartus dalis 
buvusių „Rokiškio sūrio“ 
komandos žaidėjų, su jais 
– ir G. Kravčenka - treni-
ruojasi susirinkę Rokiškio 
kūno kultūros ir sporto cen-
tre.

Dukra seka tėvo 
pėdomis
Dukra Martyna Krav-

čenkaitė savo gyvenimą 
taip pat susisiejo su sportu. 
2012 metais ji tapo jaunimo 
krepšinio turnyro „Sprite 
talentų kova“ absoliučia 

nugalėtoja, jai atiteko 17 
tūkst. litų vertės krepšinio 
talento stipendija. „Sprite“ 
turnyrą Martyna yra lai-
mėjusi iš viso du kartus. 
Tai krepšinio žaidimas, kai 
žaidžiama vienas prieš vie-
ną. Nors dabar ji studijuoja 
mediciną Lietuvos svei-
katos mokslų universitete, 
yra Moterų krepšinio lygos 
varžybų direktorė, tokias 
pats pareigas užima ir Lie-
tuvos moksleivių lygoje.

Dėkoja rėmėjams
G. Kravčenka sakė, kad 

dalyvauti čempionatuose 
labai padeda rėmėjai – be 
jų būtų sunku. Krepšinin-
kas prašė perduoti, kad 
dėkoja rėmėjams AB „Ro-
kiškio sūris“, KB „Miško 
draugas“, UAB „Ramundas 
GM“. Taip pat yra paduotas 
prašymas dėl paramos sky-
rimo Rokiškio rajono savi-
valdybei, kuris turėtų būti 
svarstomas kitą savaitę.

Rita GRIGALIENĖ

Birželio 16-19 dieno-
mis Latvijoje, Dobelėje 
vyko Baltijos taurės kul-
kinio šaudymo varžybos. 
Lietuvos rinktinei ats-
tovavo Rokiškio rajono 
kūno kultūros ir spotro 
centro šauliai Gustė Mic-
kytė ir Ąžuolas Jankaus-
kas.

Rokiškio KKSC šauliai 
atstovavo Lietuvos rinktinei

Gustė Mickytė oriniu 
šautuvu MIX rungties fi-
nale dėl 1-2 vietos rungėsi 
su Estijos sportininkais ir 
iškovojo antrąją vietą. 

60 šūvių oriniu šautuvu 
asmeninėje įskaitoje Gus-
tė Mickytė finale iškovojo 
ketvirtąją vietą, Ąžuolas 
Jankauskas – septintąją.

Abu sportininkai page-

rino savo asmeninius re-
zultatus. 

Mažo kalibro ginklais 
šaudant iš 50 m rungty-
se Gustė Mickytė užėmė 
šeštąją ir septintąją vietas, 
Ąžuolas Jankauskas - šeštą 
ir dešimtą vietas.

Rokiškio rajono kūno 
kultūros ir sporto centro 

inform.

Birželio 21-ąją Rokiškio KKSC abiturientams buvo įteikti mokymo programos bai-
gimo pažymėjimai.

Sveikiname ir linkime gyvenime visada išlikti sportiškais!
Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro inform.

Rokiškio KKSC abiturientams 
įteikti mokymo programos 
baigimo pažymėjimai
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Labai džiaugiasi Ro-
kiškio rajono Juodupės 
gimnazijos MEPA ko-
mandos (vadovė Rima Ši-
mėnienė) 2021 - 2022 m. 
m. reitingais!

Iš 117 užsiregistravusių 

Juodupės gimnazija tapo 
Mokykla - Europos Parlamento 
Ambasadore

gimnazijų į MEPĄ pro-
jektą, Juodupės gimnazija 
išreitinguota į 13-tą vietą.

Gimnazija tapo MOKY-
KLA - EUROPOS PARLA-
MENTO AMBASADORE!

Aktyviems komandos 

nariams nusimato net išvy-
ka į Europarlamentą. Di-
džiausi sveikinimai!

Rokiškio rajono 
Juodupės gimnazijos 

inform.

Pandėlio gimnazijos 
jaunieji šauliai birželio 17 
d. vyko į Biržus, kur kartu 
su bendraamžiais dalyvavo 
gelbėjimo vandenyje praty-
bose prie Širvenos ežero.

 
Pratybas vedė Biržų prieš-

gaisrinės gelbėjimo tarnybos 
darbuotojai. Smagu, kad tarp 

Pandėlio gimnazijos šauliai - 
gelbėjimo pratybose

jų - buvęs mūsų gimnazijos 
mokinys Mantas Vedluga. 

Ugniagesiai – gelbėtojai 
priminė saugų elgesį prie 
vandens telkinių, rodė, kaip 
reikia gelbėti skęstantį žmo-
gų, kaip mesti gelbėjimo ratą.

 Apsirengę gelbėtojo kos-
tiumą, jaunieji šauliai galėjo 
patys pabandyti gelbėti skęs-

tantį draugą.
 Vėliau jaunieji šauliai ke-

liavo į centrinį Biržų paplūdi-
mį, saugiai maudėsi, žaidė. 

Grįžus į kuopą vyko drau-
gystės vakaras – lauko dis-
koteka, žaidimai, šašlykai, 
nakvynė palapinėse.

Pandėlio gimnazijos 
inform.

Lietingą birželio 21 d. 
iš pat ryto aptarę mokslo 
metus, jų metu įvykusius 
pokyčius ir pasidžiaugę 
mokinių (o ir mokytojų!) 
padaryta pažanga, išvyko-
me į Levandų Vanagynę. 
Juk duoti mokiniams ži-
nių, gebėjimų ir mokėjimų 
galime tik tuomet, kai tu-
rime iš kur jų pasipildyti.

Artėjant mokslo metų pabaigai 
Rokiškio pagrindinė mokykla 
skyrė dieną refleksijai

Nuostabi Levandų Vana-
gynės šeimininkė Kotryna 
supažindino su levandų au-
ginimo ypatumais, panau-
dojimo galimybėmis. Visa 
komanda kartu su hidrola-
tais įkvėpėme motyvacijos, 
begamindami vonios drus-
ką pasisėmėme ramybės, o 
nuostabūs levandų moren-
giukai ir levandų arbata nu-

nešė į ateities svajones.
Dalykiniai visos koman-

dos pietūs „Jazz food" res-
torane atskleidė tai, dėl ko 
dirbome visus metus: moky-
tojai ir mokytojų padėjėjai 
yra komanda, kurios dėka 
pasiekiami puikūs rezulta-
tai.

Rokiškio pagrindinės 
mokyklos inform.

Tokį nuostabų, saulėtą, 
kvepiantį jazminais ir bi-
jūnais birželio 23 d. rytą 
Rokiškio pagrindinėje 
mokykloje įvyko svarbus 
renginys - dešimtokų ir 

Rokiškio pagrindinėje 
mokykloje - išleistuvės

socialinių įgūdžių klasės 
mokinių išleistuvės.

Skambėjo gražūs žodžiai, 
linkėjimai. Dainų ir šokių 
ritme atsisveikino su Eglu-

te, Nora, Alina, Andrėja, 
Alanu. Sėkmingo tolesnio 
kelio!

Rokiškio pagrindinės 
mokyklos inform.
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Rokiškio krašto muziejus
Liepos 1–24 d. Rokiškio klasikinės muzikos festivalis
Liepos 1 d. 
17.30 val. Vaidos Matiukaitės juvelyrikos darbų parodos atidarymas
18.30 val. Opera TARNAITĖ PONIA
Liepos 10 d.
16 val. Koncertas visai šeimai ARTŠOKAS
17.30 val. Rūtos Šipalytės personalinės keramikos parodos PATIRČIŲ 
SALOS atidarymas
Liepos 17 d. 
16 val. Nebylaus kino vakaras MANO MOČIUTĖ
Liepos 20 d. 
17.30 val. Koncertas vaikams ŽVĖRIŲ KARNAVALAS
18.30 val. Kamerinės muzikos vakaras ANIMALI PARLANTI
Liepos 22 d. 
20.30 val. Kamerinės muzikos šedevrų vakaras PRAGIEDRĖJUSI NAKTIS

PARODOS
„Raimondas Gailiūnas Rokiškio dvare“
„Dvaro mada. Ampyras – Napoleono laikų (1812–1830) dvasia“ iš Alexan-
dre Vassiliev fondo kolekcijos 
Rokiškio dailininkų klubo RODA dailininkų paroda
Klaudijaus Pūdymo (Klaipėda) skulptūros retrospektyva
Stendinė paroda „Lietuvos kultūros paveldas“ (lauke prie Rokiškio dvaro 
rūmų)
Paukščių iškamšų paroda iš Telšių žemaičių muziejaus „Alka“ gamtos 
eksponatų kolekcijos
Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Rokiškio skyriuje (Laisvės g. 19, 
Rokiškis) Medžiotojų trofėjų paroda. 
Norint apžiūrėti parodą prašome susitarti iš anksto tel. +370 458 31512. 
+370 615 44586

Laisvės kovų istorijos muziejuje Obeliuose
Vitalio Vošterio fotografijos paroda „Po dangum“
Birželio 28 d. 17 val. susitikimas su fotografijos parodos „Po dangum“ 
autoriumi Vitaliu Vošteriu

Liepos 2 d. Juodupėje ralis - ieškomi savanoriai

Liepos 2 d. Lietuvos 
automobilių ralio sprin-
to čempionato II etapas / 
Lietuvos mini ralio čempi-
onato II etapas Juodupėje.

 Ieškomi ralio savano-
riai!

Už darbą bus atlyginta. 
Galintys pagelbėti kreipki-
tės tel. +37062112668

Detalesnė informacija 
suteikiama taip pat nurody-
tu telefonu! Pagalba labai 
reikalinga, kad renginys 
vyktų sklandžiai.

Lietuvos nepriklausomybę gynę asmenys 
neskuba kreiptis dėl laisvės gynėjo statuso

Vos atkurtą Lietuvos nepri-
klausomybę 1990–1991 metais 
gynę asmenys neskuba kreip-
tis dėl laisvės gynėjo statuso.

Į Lietuvos gyventojų genoci-
do ir rezistencijos tyrimo centrą 
(LGGRTC) su tokiu prašymu 
kol kas kreipėsi apie 70 žmonių.

„Dabar yra menkas aktyvu-
mas norinčiųjų gauti tą statusą“, 
– šią savaitę per Seimo Laisvės 
kovų ir valstybės istorinės at-
minties komisijos posėdį sakė 
LGGRTC generalinis direkto-
rius Arūnas Bubnys.

Anot jo, nedidelį susidomė-
jimą nauju statusu gali lemti ir 
per menkas jo žinomumas, ir tai, 
kad jis nesuteikia jokių sociali-
nių lengvatų.

„Kol kas laisvės gynėjo statu-
sas yra garbės reikalas, bet jeigu 
bus papildytas įstatymas ir bus 
kokios nors socialinės lengvatos 
suteiktos to statuso turėtojams, 
manau, kad prašymų skaičius 
smarkiai padaugės“, – teigė A. 
Bubnys.

Seimo Laisvės kovų ir vals-
tybės istorinės atminties komi-
sijos vadovė Paulė Kuzmickienė 

pabrėžė, kad priimant įstatymą 
dėl laisvės gynėjų statuso sutei-
kimo kaip tik akcentuota, jog 
neplanuojama jiems skirti jokių 
lengvatų.

„Įstatymo sumanytojai labai 
aiškiai kalbėjo, kad tas statusas 
yra tam tikras garbės ženklas, 
kuris yra labai svarbus ne tik 
laisvės gynėjams, bet ir mums, 
kad jiems deramai padėkotu-
me“, – teigė P. Kuzmickienė.

Speciali komisija jau yra pri-
ėmusi pirmuosius sprendimus 
dėl statuso suteikimo, tačiau ofi-
cialiai jo dar niekas nėra gavęs, 
nes nepagaminti laisvės gynėjų 
pažymėjimai.

Pasak A. Bubnio, jie yra už-
sakyti ir netrukus turėtų atkeliau-
ti į centrą.

Praėjusių metų birželį Seimas 
priėmė Laisvės gynėjo teisinio 
statuso įstatymą, kad šis statusas 
bus suteikiamas asmenims, ku-
rie nuo 1990-ųjų ko vo 11-osios 
iki 1991-ųjų rug pjū čio 21-osios 
aktyviai dalyvavo atkuriant Lie-
tuvos valstybingumą ar šalinant 
grėsmę jos valstybingumui bei 
teritoriniam vientisumui, įvairio-
mis nesmurtinio pasipriešinimo 

formomis priešinosi agresy-
viems SSRS ekonominiams ar 
kariniams veiksmams.

Išskirtos šešios skirtingos 
gynėjų kategorijos: karys sava-
noris, Aukščiausiosios Tarybos 
Apsaugos skyriaus pareigūnas, 
Valstybės saugumo departamen-
to pareigūnas, Muitinės depar-
tamento pareigūnas, policijos 
pareigūnas ir Šaulių sąjungos 
narys.

Visi jie 1990–1991 metais tu-
rėjo būti prisiekę Lietuvos Res-
publikai.

Laisvės gynėjo statusą as-
meniui pripažįsta ir atitinkamą 
pažymėjimą išduoda speciali 
komisija. 

Iki šiol Lietuvos nepri-
klausomybės gynėjais būdavo 
pripažįstami asmenys, žuvę 
arba sužaloti 1991 metų sausio 
11–13 dienomis ir po to vykdy-
tos SSRS agresijos bei turintys 
Generalinės prokuratūros pažy-
mas, patvirtinančias sužalojimo, 
padaryto ginant Lietuvos laisvę 
1991 metais, faktą.

BNS inform.
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13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios 
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki.... 
20:30 Turtuolė varguolė 
21:30 Žinios
22:30 Meilė kaip bestseleris 
00:40 Mirtinas ginklas
01:40 Sakalo akis
03:35 Volkeris, Teksaso reindžeris
04:20 Alchemija. Švietimo amžius
04:45 RETROSPEKTYVA Karių 
kapai

Btv

06:00 FTB
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:25 Teisingumo agentai
09:30 Kalnietis
10:35 Čikagos policija
11:35 Mentalistas
12:35 FTB

13:30 Mano virtuvė geriausia
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Kalnietis
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Čikagos policija
19:30 Akloji zona
20:30 Pričiupom!
21:00 Kryžminė ugnis
23:00 Pragaras
00:50 Strėlė
01:50 Akloji zona

Lrytas

05.15  Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06.30 Klausimėlis
07.00 Reali mistika
08.00 Juvelyrų klanas
09.00 Pėdsakas. Ukraina
10.05 Triguba apsauga
11.10 Neišsižadėk
12.15 TV parduotuvė
12.30 Neatrasta Rusija
13.00 Nauja diena
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Pagalbos šauksmas
09:40 Hadsonas ir Reksas
10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Dviračio žinios
12:00 Smalsumo genas
12:30 Pasaulio puodai
13:30 Gyvenk kaip galima 
švariau
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:25 Viktorija 
17:15 Ponių rojus 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 Bėgliai. 
Nesustabdytas
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Dviračio žinios

22:00 Kai nusėda dulkės
23:00 LRT radijo žinios
23:05 Grančesteris 
00:15 Hadsonas ir Reksas
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Bėgliai. Nesustabdytas
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Viktorija 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Stilius
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Vizionieriai
05:15 Ponių rojus

Tv3

05:15 Moderni šeima 
06:00 Bakuganas. Kovos planeta
06:30 Magiškoji komanda
07:00 Monstrų viešbutis
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis
08:00 Jeloustounas

08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė
11:00 Aistros spalva
12:00 Nuodėminga žemė
13:00 Nuodėminga žemė
14:00 Meilės gijos
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Jeloustounas
20:30 Kurmis
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 A komanda
01:20 Elementaru
02:20 X mutantai
03:20 Naujakuriai
03:50 Elementaru
04:50 Moderni šeima

Lnk

06:00 Pakvaišusi porelė
07:00 Ūkininkas ieško žmonos 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris

10:00 Rimti reikalai 
11:00 Keičiu žmoną. Įžymybės 
12:00 Vidurdienio žinios
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki....
20:30 Turtuolė varguolė 
21:30 Žinios
22:30 Sakalo akis 
00:50 Mirtinas ginklas
01:45 Ištrūkęs Džango
04:30 Volkeris, Teksaso reindžeris

Btv

06:00 FTB
07:00 Mano virtuvė geriausia
08:25 Teisingumo agentai
09:30 Kalnietis
10:35 Čikagos policija
11:35 Mentalistas

12:35 FTB
13:30 Mano virtuvė geriausia
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Kalnietis
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Čikagos policija
19:30 Akloji zona
20:30 Pričiupom! 
21:00 Pragaras
22:50 Pabėgimas iš Los Andželo
00:50 Strėlė
01:50 Akloji zona

Lrytas

05.15  Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06.30 Grilio skanėstai
07.00 Reali mistika
08.00 Juvelyrų klanas
09.00 Pėdsakas. Ukraina
10.05 Triguba apsauga
11.10 Neišsižadėk
12.15 TV parduotuvė

12.30 Renkuosi studijuoti
13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Siaubingosios gamtos 
stichijos
17.30 Aiškiaregė
18.00 Reporteris
18.30 Neatrasta Rusija
19.00 Reali mistika
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Neišsižadėk
22.30 Reporteris
23.00 Neatrasta Rusija
23.30 Siaubingosios gamtos 
stichijos
00.30 Teisingumo agentai
01.30 Reali mistika
02.30 Grilio skanėstai
03.00 Triguba apsauga
03.55 Siaubingosios gamtos 
stichijos
04.35 Reali mistika
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30 06:00 Himnas

06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Pagalbos šauksmas
09:40 Hadsonas ir Reksas
10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Dviračio žinios
12:00 Mūšio laukas
12:30 Nacionalinė 
ekspedicija „Dniepru per 
Ukrainą“
13:30 Čia mano sodas
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:25 Viktorija 
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda
19:30 Vartotojų kontrolė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Dviračio žinios
22:00 Kai nusėda dulkės

23:00 LRT radijo žinios
23:05 Grančesteris
23:55 Hadsonas ir Reksas
00:45 Kelionių atvirukai
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vartotojų kontrolė
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Viktorija
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Praeitis ateičiai
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Vizionieriai. Pakui Hardware
05:15 Ponių rojus

Tv3

05:15 Moderni šeima
06:00 Bakuganas. Kovos planeta
06:30 Magiškoji komanda
07:00 Monstrų viešbutis
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis
08:00 Jeloustounas
08:55 Meilės sūkuryje

10:00 Mažoji našlė
11:00 Aistros spalva
12:00 Nuodėminga žemė
14:00 Meilės gijos
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Jeloustounas
20:30 Kurmis
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Paskutinis deimantas
00:50 Naktinė pamaina
01:50 Elementaru
02:45 X mutantai
03:45 Naktinė pamaina
04:45 Moderni šeima

Lnk

06:00 Pakvaišusi porelė
07:00 Ūkininkas ieško žmonos 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Rimti reikalai 
11:00 Keičiu žmoną. Įžymybės
12:00 Vidurdienio žinios

14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Siaubingosios gamtos 
stichijos
17.30 Aiškiaregė
18.00 Reporteris
18.30 Pokalbiai prie jūros
19.00 Reali mistika
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Neišsižadėk
22.30 Reporteris
23.00 Pokalbiai prie jūros
23.30 Siaubingosios gamtos 
stichijos
00.30 Teisingumo agentai
01.30 Reali mistika
02.30 Klausimėlis
03.00 Triguba apsauga
03.55 Siaubingosios gamtos 
stichijos
04.35 Reali mistika

PE
N

K
TA

D
IE

N
IS

 0
7.

01 06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Pagalbos šauksmas 
09:40 Hadsonas ir Reksas
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Dviračio žinios
12:00 Pusryčiai pas 
kaimyną
12:30 Gimę tą pačią dieną
13:30 Euromaxx
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:25 Viktorija 
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Auksinis protas

22:15 Greiti ir įsiutę 5 
00:25 Vila prie jūros
02:10 Istorijos detektyvai
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Mano geriausias draugas
04:05 Išpažinimai
04:30 Šventadienio mintys
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Vizionieriai
05:15 Ponių rojus

Tv3

05:10 Moderni šeima
06:00 Bakuganas. Kovos planeta
06:30 Magiškoji komanda
07:00 Monstrų viešbutis
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis
08:00 Jeloustounas
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė
11:00 Aistros spalva

12:00 Nuodėminga žemė
14:00 Meilės gijos
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:00 Lidl grilio talentai
18:30 TV3 žinios
19:00 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionato atrankos rungtynės 
Bulgarija – Lietuva
21:00 Roboto vaikas
23:25 Zombių žemė
01:15 Paskutinis deimantas
03:35 10,5 balo
05:05 Elementaru

Lnk

06:00 Pakvaišusi porelė
07:00 Ūkininkas ieško žmonos 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Rimti reikalai 
11:00 Keičiu žmoną. Įžymybės

12:00 Vidurdienio žinios
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Kraujo tėvas 
22:50 Plėšrūnai
00:40 Motina!
03:00 Meilė kaip bestseleris
04:40 Volkeris, Teksaso reindžeris

Btv

06:00 FTB
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:25 Teisingumo agentai
09:30 Kalnietis
10:35 Čikagos policija
11:35 Mentalistas
12:35 FTB
13:30 Mano virtuvė geriausia 

14:50 Teisingumo agentai
16:00 Kalnietis
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Čikagos policija
19:30 Amerikietiškos imtynės
21:30 Ypatinga užduotis
23:25 Kryžminė ugnis
01:25 Strėlė

Lrytas

05.15  Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06.30 Klausimėlis
07.00 Reali mistika
08.00 Juvelyrų klanas
09.00 Pėdsakas. Ukraina
10.05 Triguba apsauga
11.10 Neišsižadėk
12.15 TV parduotuvė
12.30 Neatrasta Rusija
13.00 Nauja diena

14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Siaubingosios gamtos 
stichijos
17.30 Aiškiaregė
18.00 Reporteris
18.30 Klausimėlis
19.00 Reali mistika
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Neišsižadėk
22.30 Reporteris
23.00 Klausimėlis
23.30 Siaubingosios gamtos 
stichijos
00.30 Teisingumo agentai
01.30 Reali mistika
02.30 Klausimėlis
03.00 Triguba apsauga
03.55 Siaubingosios gamtos 
stichijos
04.35 Reali mistika
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PASLAUGOS

•  2 kambarių butą su 
patogumais. Yra žemės. 
Centralinis .  
Tel. 8 604 90 724. Rokiškis
•  Šviesų šiltą 4 kambarių 
87 kv. m butą su baldais 
Juodupėje. 2 aukštas. Yra 

PERKA

NEKILNOJAMASIS TURTAS

židinys, pakeisti radiatoriai, 
įstiklintas balkonas, priklauso 
rūsys (14 kv. m). Autonominis 
šildymas kietu kuru. Name 
8 butai, draugiški kaimynai, 
erdvus ir saugus kiemas . 
Kaina 15000 Eur.  
Tel. 8 656 62 269. Rokiškis
•  Namą Antanašės 
gyvenvietėje. Kraštinis, yra 
0,9 ha žemės . Kaina 30000 
Eur. Tel. 8 686 29 333. 
Rokiškis
•  0,145 ha (14,5 a) namų 
valdos žemės sklypą Rokiškio 
mieste, Pievų g. Puiki vieta 
namo statybai. Sklypas yra 
patogioje, ramioje vietoje, 
netoli Tyzenhauzų alėjos ir 
Rokiškio dvaro. Labai geras, 
asfaltuotas privažiavimas . 
Tel. 8 627 33 121. Rokiškis
•  Žemės ūkio paskirties 
sklypą su statiniais 
nusigriovimui Utenos raj., 
Karkažiškių k . Kaina 6000 
Eur. Tel. 8 686 48 533. Utena
•  Respublikos g. dalį namo 
su 24 a žemės prie namo .  
Tel. 8 614 27 563. Rokiškis
•  Mišką išsikirtimui. Yra 
leidimai plynam kirtimui 1,0 
ir 0,6 ha . Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Šviesų ekonomišką 2 
kambarių butą Laisvės g. 
Bute atliktas kapitalinis 

remontas. Namas mūrinis. 
Butas ne kampinis, trečias 
aukštas. Su baldais (be baldų 
kaina derinama). Kaina 
55000 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
•  Tvarkingą 2 kambarių 
butą Liepų gatvėje, Juodupės 
miestelyje, Rokiškio rajone. 
5 aukštas . Tel. 8 626 27 025. 
Rokiškis
•  2 kambarių 53,36 kv. 
m butą Jaunystės g. 11. 3 
aukštas. Namas mūrinis . 
Kaina 39000 Eur.  
Tel. 8 682 96 043. Rokiškis
• 3 kambarių butą 64,14 
kv. m Jaunystės g. Namas 
blokinis, 5 aukštas. Daugiau 
informacijos telefonu.  
Tel. 8 687 53 215. Rokiškis
•  13,87 ha žemės ūkio 
paskirties sklypą Rokiškio r. 
sav., Obelių sen., Šileikių k . 
Kaina 72000 Eur.  
Tel. 8 614 54 193. Rokiškis
•  2 kambarių 31 kv. m 
butą be patogumų miesto 
centre Respublikos g. 13-1. 
Tinkamas gyvenimui ir 
komercijai. Apšildomas kietu 
kuru. Yra techninė galimybė 
prisijungti prie vandentiekio 
ir nuotekų įvado . Kaina 
16000 Eur. Tel. 8 688 41 425. 
Rokiškis
•  3 kambarių butą Taikos 
g. 1A renovuotame name. 
Erdvus ir šviesus. Svetainė 
sujungta su virtuve. Dėl visos 
informacijos kreiptis telefonu 
. Kaina 58000 Eur.  
Tel. 8 621 68 494. Rokiškis
• Geroje vietoje namo dalį 
gyvenimui ir verslui. Erdvus 
kiemas, ūkinis pastatas. 
Kauno g. Kaina 54000 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Skubiai erdvų 52 kv. m 2 
kambarių butą renovuotame 
name. Renovacija išmokėta. 
Penktas aukštas. Taikos g. 21. 
Kaina 17500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Žemę 7 a kartu su ežero 
pakrante Papilių km., 
Rokiškio r. Tel. 8 610 79 676. 
Rokiškis

NUOMA

•  Nuomoju renginių palapinę 
6x12 m (72 kv. m). Ne miesto 
ribose pagal susitarimą . 
Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 620 36 503. Rokiškis
• Ieškomas nuomai butas ar 
namas. Nebūtinai metams, 
gali būti nuomojama ir 
trumpesniam laikui. Būčiau 
viena. Su depozitu prašau 
nesiūlyti, galiu į priekį už 
nuomą sumokėti iškarto 
už 2 mėn., ir taip kas mėn. 
susimokėčiau už du mėn. 
kaskart. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 616 27 809. Rokiškis
•  Ūkininkas išsinuomotų 
žemę Čedasų, Didsodės, 
Juodupės, Degsnių apylinkėse 
. Tel. 8 602 53 232. Rokiškis
• Dirbantis vyras ieško 
išsinuomoti vieno kambario 
butą. Siūlyti visus variantus. 
Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 603 52 196. Rokiškis
•  Išsinuomočiau kemperį 
5-6 vietų su miegamomis 
vietomis nuo 2022-06-27 . 
Tel. 8 622 51 772. Rokiškis
•  Išnuomojamas garažas prie 
autobusų stoties .  
Tel. 8 682 94 736. Rokiškis
•  Tvarkingi tėvai ieško 
išsinuomoti 1 kambario 
butą arba namo dalį. Be 
augintinių ir žalingų įpročių. 
Pageidautina su baldais ir 
buitine technika . Kaina 
160 Eur. Tel. 8 639 31 739. 
Rokiškis
•  Ieškau nuomai 2-3 
kambarių buto ilgesniam 
laikui . Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 628 83 870. Rokiškis



Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

2022-06-2811 psl.

SIŪLO DARBĄ

•  Siūlome darbą statybose. 
Gipso sukimas, plytelių 
klijavimas ir kita. Atlyginimas 
aptariamas pokalbio metu . 
Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 603 62 884. Rokiškis
•  Reikalingi dažytojai, 
gipso montuotojai, plytelių 
klijuotojai, pagalbiniai 
darbuotojai . Tel. 8 646 04 
035. Rokiškis
• Skubiai ieškomi: 
traktorininkas - 
mechanizatorius, 
kombainininkas. Darbas su 
vakarietiška technika. Kaina 
1500 Eur. Tel. 8 615 29 342. 
Rokiškis
•  Ieškomas automobilių 
kėbulų paruošėjas . Kaina 
1000 Eur. Tel. 8 622 06 975. 
Rokiškis
•  Ieškau žmonių, gali būti 
šeima norinti gyventi kaime ir 
prižiūrėti namus .  
Tel. 8 606 86 828. Rokiškis
•  Siūlome darbą džiovyklos 
operatoriui grūdų sandėlyje 
Pandėlyje. Su išsilavinimu, 
patirtimi. Pradedant 
apmokysime .  
Tel. 8 615 15 141. Rokiškis
•  Ieškau žmogaus kuris 
smulkina žolę .  
Tel. 8 668 92 516. Rokiškis
•  Ieškau betonuotojų ir gipso 
montuotojų darbui Vilniuje. 
Apgyvendinsiu nemokamai. 
Darbo rūbus išduodame. 
Atlyginimas mokamas kas 
savaitę . Kaina 2000 Eur.  
Tel. 8 606 44 624. Rokiškis
• Skubiai reikalingi oro 
kondicionierių gamybos 
darbuotojai darbui Belgijoje. 
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
•  Darbas automechanikui prie 
važiuoklės, stabdžių sistemų. 
Su patirtimi .  
Tel. 8 628 12 097. Rokiškis
• Ieškome kas už 
protingą kainą 
suremontuotų automobilį. Gal 
atsiras kas moka. Būtų gerai 
jai turėtų dalis Passat B5, 
sedanas, 1997 m. Defektai 
nėra baisus, jai dalių neturite, 
galime nupirkti sutvarkymui. 
Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 616 27 809. Rokiškis
•  Ieškoma darbuotoja darbui 
Anglijoje (amžius nuo 40 
metų). Darbo pobūdis – 
gyvenamojo namo ir sodo 
priežiūra. Anglų kalba 
nebūtina. Apgyvendinimas ir 
visos paslaugos nemokamos. 

Uždarbis nuo 1200 Eur. 
Daugiau informacijos 
telefonu . Tel. 8 603 51 064. 
Rokiškis
• Reikalingas meistras 
pakeisti kelis supuvusius 
rąstinės sodybos rąstus. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 622 06 975. 
Rokiškis
• Reikalingas darbuotojas 
gėlių-augalų ūkyje darbui 
Švedijoje. Tel. 8 611 45 080. 
Rokiškis
• Skubiai reikalingi 
ekskavatorininkai darbui 
Danijoje. Tel. 8 611 45 080. 
Rokiškis
• Skubiai reikalingi 
pagalbiniai darbuotojai darbui 
Danijoje. Tel. 8 611 45 080. 
Rokiškis
• Skubiai reikalingi 4 
statybininkai ir betonuotojai 
darbui Švedijoje, Skåne.  
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
• Vairuotojo darbas su 
mikroautobusu. B kategorija. 
Maršrutas: Lietuva-Vokietija-
Lietuva. Reikalinga patirtis. 
Tel. 8 618 30 565. Rokiškis

IEŠKO DARBO

•  Ieškau dardo. Galiu 
prižiūrėti ligonį ar senyvo 
amžiaus žmogų Rokiškyje . 
Tel. 8 635 49 070. Rokiškis
• Ieškau darbo. Turiu 
TR1 TR2 SZ kategorijos 
pažymėjimus. Turiu daug 
metų patirties pas ūkininką. 
Esu be žalingų įpročių.  
Tel. 8 628 98 127. Rokiškis
• Moteris turinti aukštąjį 
išsilavinimą ieško darbo 
Rokiškyje. Tel. 8 615 92 745. 
Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Galiu 
prižiūrėti senyvo amžiaus 
žmogų. Turiu patirties.  
Tel. 8 615 92 745. Rokiškis
• Ieškau papildomo darbo 
savaitgaliais. Griovimo, 
elektros, apdailos, dažymo, 
tvorų statymo, karkasiniai 
darbai. Smulkesnė 
informacija telefonu. B 
kategorija ir nuosavas darbo 
automobilis yra..  
Tel. 8 608 33 486. Rokiškis
• Du 18 m. jaunuoliai ieško 
darbo aplink Rokiškį.  
Tel. 8 629 81 848. Rokiškis
•  Ieškau suvirintojo 
pusautomačių arba pagalbinio 
darbo. Turiu traktoristo teises. 
Laukiu pasiūlymų .  
Tel. 8 629 22 446. Rokiškis
• Moteris ieško pardavėjos 
darbo. Tel. 8 636 35 260. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu 
prižiūrėti senyvo amžius 
žmogų arba vaikus. Turiu 
patirties. Tel. 8 625 35 087. 
Rokiškis
•  Ieškau sezoninio darbo. 
Turiu Tr2 kategorijos teises. 
Tinka bet koks darbo pobūdis 
. Tel. 8 611 04 430. Rokiškis
• Ieškau darbo. Tinka visi 
variantai. Turiu vairuotojo 
teises ir visas traktoriaus 
kategorijas. Tel. 8 629 11 572. 
Rokiškis
• Du 18 m. vyrai ieško darbo. 
Siūlykite įvairaus pobūdžio 

darbus. Tel. 8 692 39 074. 
Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo. 
Galiu dirbti vienadienius ir 
pagalbinius darbus.  
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis

KITA

•  Kokybiški be žievės ir kitų 
priemaišų medienos pjuvenų 
briketus RUF. Viename 
padėkle supakuota 960 kg. 
Kaina 1 padėklo 380 Eur. tame 
tarpe 9% PVM. Atsiėmimas 
Miškininkų 10, Rokiškis. Už 
papildomą mokestį galime 
pristatyti iki pirkėjo sandėlio . 
Kaina 380 Eur.  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
•  Rūkyklą . Kaina 300 Eur. 
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis

PAŽINTYS

DOVANOJA

•  Dovanoju kompiuterio stalą 
ir monitorių .  
Tel. 8 620 57 643. Rokiškis
•  Dovanoju sekciją. Išsivežti 
patiems . Tel. 8 621 52 675. 
Rokiškis
•  Dovanoju kalytę apie 2-3 
m. amžiaus. Šeimininkas 
nebegyvena, nėra kam 
prižiūrėti. Reikia paimti kuo 
greičiau . Tel. 8 648 34 530. 
Rokiškis
•  Dovanoju įvairią dėvėtą 
švarią patalynę: pagalves, 
apklotus, užvalkalus ir kt.   . 
Tel. 8 687 19 594. Rokiškis
•  Atiduodu nusišienauti 
pievas Jūžintų sen. Beičių 
km. ir Panemunėlio sen. 
Miesteliškio km .  
Tel. 8 619 50 036. Rokiškis
•  Atiduodu molinį tvartą 
nusigriovimui Kazliškyje . 
Tel. 8 618 13 059. Rokiškis
•  Dovanojame nusišienauti 
pievas Rokiškio r., Juodupės 
sen., Pašilių kaimas .  
Tel. 8 624 68 397. Rokiškis
• Atiduodame nusišienauti 2,5 
ha pievas Jūžintų sen.  
Tel. 8 605 06 205. Rokiškis

•  Rūkyklą . Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 641 06 273. Rokiškis
•  Įvairią pjautą statybinę 
medieną . Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
•  Nauja nedidelė kieto kuro 
metalinė  krosnis (buržuika) 
Met Spas 5 .  
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
•  Vilnonius siūlus .  
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
•  Žvyrą, akmenis, smėlį, 
juodžemį. Atvežu .  
Tel. 8 624 90 330. Rokiškis
• Sausas malkas, medienos 
atraižas. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius. 50 vnt. 
Kaina 0,50 Eur/vnt.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
•  Dvejas naudotas medines 
duris su staktomis .  
Tel. 8 601 84 705. Rokiškis
•  Lemputes šviestuvams. 0,40 
Eur/vnt .  
Tel. 8 611 78 562. Rokiškis

•  Apvalų kilimą. Skersmuo 
133 cm . Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 604 36 830. Rokiškis
•  Labai geros būklės talpią 
kampinę spintą . Kaina 
200 Eur. Tel. 8 686 23 382. 
Rokiškis
•  Naudotus čiužinius 80x190 
cm. 2 vnt . Tel. 8 650 97 026. 
Rokiškis
•  Pigiai naudotą, bet geros 
kokybės svetainės baldų 
komplektą: sofą lovą, du 
fotelius. Naudotus: virtuvės 
komplektą, sofą lovą, 
viengulę lovą, šaldytuvą, 
šaldiklį, skalbimo mašiną . 
Tel. 8 687 19 594. Rokiškis
•  Viengulę tachtą. Yra 
patalynės dėžė . Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 694 09 895. Rokiškis
•  Dušinė vonia su visais 
priedais . Tel. 8 679 95 305. 
Rokiškis
•  Šimtametis kuparis . Kaina 
70 Eur. Tel. 8 612 47 934. 
Rokiškis
•  Naudotą virtuvės baldų 
komplektą su indaplove ir 
gartraukiu. Ilgis 370x176 cm. 
Defektai matosi nuotraukose. 
Galimas ir pristatymas . 
Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 618 60 493. Rokiškis
•  Mažai naudotą masažinį 
čiužinį nuo pragulų ligoniui . 
Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 604 09 285. Rokiškis

BALDAI • Kampas ištiesiamą kampą 
Galvė. Patalynės dėžė, 
alyvinė spalva.  
Tel. 8 604 09 285. Rokiškis
•  Minkštą kampą su 
miegojimo funkcija. Geros 
būklės. Gobelenas nuo saulės 
pakeitęs spalvą . Kaina 
100 Eur. Tel. 8 686 77 101. 
Rokiškis
•  Naudotą didelį stalą. Plotis 
80 cm, ilgis 120 cm. Ištraukus 
abu galus pasididina iki 230 
cm. Pasiimti patiems . Kaina 
30 Eur. Tel. 8 622 34 767. 
Rokiškis
•  Naudotą staliuką. 90 cm 
skersmens. Pasiimti patiems . 
Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 622 34 767. Rokiškis
•  Atiduodu kampą už 
simbolinę kainą .  
Tel. 8 670 32 672. Rokiškis
•  Dvi viengules lovas. Po 80 
Eur/vnt . Tel. 8 672 16 997. 
Rokiškis
•  Geros būklės odinį kampą . 
Kaina 75 Eur. 
Tel. 8 635 83 166. Biržai

•  Naudotą veikiančią 
skalbimo mašiną Samsung . 
Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 629 69 185. Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną 
Čaika 134. Kaina 105 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
•  Naują vandens šildytoją 50 
l . Tel. 8 610 10 342. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA
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•  Nnaują kriauklę. Žydros 
spalvos . Tel. 8 604 09 285. 
Rokiškis
•  Naujus ketaus radiatorius. 
6 vnt . Tel. 8 610 10 342. 
Rokiškis
•  Naują oro kondicionierių 
Adler . Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 614 70 368. Rokiškis
•  Naudotą šaldiklį Liebherr. 
Aukštis 85 cm, plotis 55 cm, 
gylis 60 cm. Pasiimti patiems 
. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 622 34 767. Rokiškis
•  Puikiai veikiantį naudotą 
šaldytuvą. Plotis 60 cm, 
aukštis 177 cm. Išsivežti 
patiems . Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 622 34 767. Rokiškis
•  Skalbimo mašiną Blomberg 
. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 605 33 139. Rokiškis
•  Veikiančią tvarkingą 
džiovyklę Elektrolux . Kaina 
70 Eur. Tel. 8 629 11 572. 
Rokiškis
•  Mikrobangų krosnelę Vido . 
Tel. 8 605 80 900. Rokiškis

• Automobilinį grotuvą 
Blaupunkt. Seno modelio, 
kasetinis. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 676 78 801. Rokiškis
•  Juostinį magnetafoną Noto . 
Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 639 04 429. Rokiškis
•  Muzikinį centrą LG . Kaina 
15 Eur. Tel. 8 639 04 429. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

•  Supakuotą visiškai naują 
Huawei Matebook D14. 
Garantija 24 mėn. Kaina 
galutinė . Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 692 25 335. Rokiškis
•  Labai geros būklės Ps4. 5 
žaidimai . Tel. 8 615 80 684. 
Rokiškis
• Nešiojamąjį kompiuterį HP. 
Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 639 04 429. Rokiškis
•  Monitorių LG. 19-22 colių . 
Tel. 8 605 80 900. Rokiškis
• Stacionarų kompiuterį su 
monitoriumi.  
Tel. 8 605 80 900. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

MOBILIEJI TELEFONAI

Tel. 8 605 98 819. Rokiškis
• Samsung Galaxy Watch4 
laikrodį. Nedaug naudotas, 
bet yra truputis pabraižymų, 
naudojimui netrukdo. Kaina 
90 Eur. Tel. 8 672 02 000. 
Rokiškis
•  Geros būklės LG V30 . 
Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 630 47 345. Rokiškis
•  Naudotą idealios būklės 
iPhone 8. Saugotas. Su dėžute 
ir visais jo priedais. Kaina 
derinama . Kaina 170 Eur. 
Tel. 8 678 05 029. Rokiškis
•  Nokia 230 su garantija . 
Tel. 8 605 80 900. Rokiškis

•  Telefoną Samsung J4+ . 
Kaina 70 Eur.  

•  Medinę vaikišką geros 
būklės vieno vaiko naudotą 
lovytę iš Ikea. Yra čiužinys su 
užvalkalu, apsaugos iš abiejų 
pusių . Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 605 76 191. Rokiškis
•  Medinę vaikišką geros 
būklės virtuvėlę. Pirkta nauja, 
naudota vieno vaiko . Kaina 
40 Eur. Tel. 8 605 76 191. 
Rokiškis
•  Dviratį mergaitei. Pirktas 
naujas Senukuose už 165 
Eur., naudotas vieną sezoną. 
20 ratai. Rėmo dydis 50,80 
cm. Minimalus ūgis 115 cm, 
maksimalus 135 cm. Šešios 
Shimano pavaros. Krepšelis, 
atraminė kojelė, skambutis . 
Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 645 62 091. Rokiškis
•  Vaikišką dviratį Kato. Ratai 
24 colių . Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 698 04 622. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

•  Žoliapjovę - krūmapjovę . 
Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 631 25 562. Rokiškis
• Naują savaeigę žoliapjovę 
su surinkimo krepšiu. Kaina 
240 Eur. Tel. 8 604 36 830. 
Rokiškis
• Naują trimerį - krūmapjovę 
Tamer Pro. Turi antivibracinę 
sistemą ir daug priedų. Kaina 
130 Eur. Tel. 8 604 36 830. 
Rokiškis
•  LT gamintą šakų kapoklę su 
benzininiu 15 AG varikliu. 2 
velenai po 3 peilius, smulkina 
medieną iki 8 cm storio. 
Garantija 3 m. Kabinasi 2 
maišai, svoris apie 230 kg . 

SODO, DARŽO TECHNIKA

Kaina 1350 Eur.  
Tel. 8 673 76 441. Rokiškis
• Žoliapjovę Sabo. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 625 04 387. 
Rokiškis
•  Geros būklės savaeiges 
žoliapjoves . Kaina 199 Eur. 
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
•  Puikiai veikiantį Murray 
traktoriuką. Variklis 11 Hp, 
deka dviejų peilių su šoniniu 
išmetimu, 1 m pločio . Kaina 
880 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
•  Trimerį Hervin Garden. 
Reikalingas remontas . Kaina 
30 Eur. Tel. 8 694 18 278. 
Rokiškis
•  Žoliapjoves . Kaina 99 Eur. 
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
•  Tvarkingą sodo traktoriuką 
Partner. 2011 m., variklis 
Brigsas 11 Hp. Pavarų dėžė 
mechaninė, dekos plotis 80 
cm, su surinkimo krepšiu . 
Kaina 1170 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Tvarkingą sodo traktoriuką. 
2005 m., variklis Kochler 
16 Hp, pavarų dėžė kojinis 
automatas, deka dviejų 
peilių, mulčiuojanti, 107 
cm. Daugiau informacijos 
telefonu. Kaina 1550 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
•  Veikiančius pjūklus Stihl 
MS 260, jonsered. Kainos 
nuo 100 iki 140 Eur .  
Tel. 8 623 42 402. Rokiškis
•  Veikiantį trimerį Jonsered 
RS52 . Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 623 42 402. Rokiškis
•  Trimerį Hermen Garden su 
defektais . Tel. 8 676 76 509. 
Rokiškis

• Mažai naudotą labai 
galingą 50J betono atskelimo 
plaktuką. Tel. 8 605 03 052. 
Rokiškis
• Lapuočių medienos 
dailylentes. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
•  Įvairaus pjovimo medieną, 
lauko medines dailylentes . 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
•  Pigiai keramikines sienų 
plyteles 17x17. Žalsvos 
spalvos, kiekis apie 12 kv. m . 
Tel. 8 650 97 026. Rokiškis
•  Asbabetoninis vamzdys, 6 
metrai ilgio, 12 cm skersmens 

STATYBINĖ ĮRANGA

. Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
•  Dvejas duris - medinės, 
filinginės. Vienos stakta 
212x97 cm, apvadai ir spyna 
su raktais. Kitos- durų stakta 
210x91cm .  
Tel. 8 601 84 705. Rokiškis
•  Sausas įvairaus storio 
spygliuočių lentas .  
Tel. 8 687 56 716. Rokiškis
• Geros kokybės pjautą 
statybinę medieną.  
Tel. 8 618 33 452. Rokiškis
•  Statybinę radiją Makita 
Bmr 100 su AUX . Kaina 
50 Eur. Tel. 8 623 38 045. 
Rokiškis
•  Uosio dilias . Kaina 400 
Eur. Tel. 8 647 32 700. 
Kupiškis
•  Hidraulinį vandens purvo 
siurblį. Foto ne jo, naudotas 
panašus . Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis
•  Gegnes 5x15 cm ir vieno 
pjovimo lentas .  
Tel. 8 625 97 536. Rokiškis
•  Prilydomą dangą stogui. 
4 vnt. Pigesnė kaina . Kaina 
155 Eur. Tel. 8 671 75 080. 
Rokiškis

•  Gerai veikiantį televizorių 
Smart. Didelis garsas, yra 
pakabinamas su Tv laikikliu 
ir pulteliu. Plotis 97 cm, 
aukštis 56 cm. Jungiasi Usb 
ir Hdmi. Pasiimti patiems 
Rokiškio r., netoli Rokiškio. 
Jai neatsiliepiu rašykite . 
Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 616 27 809. Rokiškis
• Filmavimo kamerą Sony. 
Kaina 165 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
•  Veikiantį televizorių 
Panasonic. Storas, įstrainė 70 
cm . Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 604 09 285. Rokiškis
• Geros būklės televizorių 
Samsung. 82 cm įstrižainė. 
Jungi antena ir žiūri. 
Priedelis nereikalingas. Kaina 
negalutinė. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
•  Televizorių Samsung. 81 
cm įstrižainė. Mažai žiūrėtas . 
Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 639 04 429. Rokiškis
• Skaitmeninį imtuvą TV 
Start. 14 kanalų.  
Tel. 8 605 80 900. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

•  Savadarbės priekabos 
dokumentus .  
Tel. 8 607 82 484. Rokiškis
•  Naudotus MTZ ratus. Kaina 
už abu . Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 618 52 690. Rokiškis
•  Rotacinę šienapjovę KRN 
2,1. Reikalingas remontas 
arba dalimis . Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 686 19 473. Rokiškis
• Frontalinio krautuvo rėmą 
su hidro cilindru. Tinkantį 
traktoriui T25 - T40.  
Tel. 8 687 56 716. Rokiškis
•  Kombainą. Kederis 2 m . 
Tel. 8 622 94 098. Rokiškis
• Priekabą 2pts-4. Be 
dokumentų. Kaina 1350 Eur. 
Tel. 8 622 69 546. Rokiškis
•  Grėblį-vartytuvą Dobilas 3. 
Kaina sutartinė .  
Tel. 8 620 33 597. Rokiškis
•  T-40 kabiną, šieno rinktuvą, 
presą (kitkom) .  
Tel. 8 618 25 707. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

•  Džipą Land Rover, TA 2023 
06. Tvarkingas, važiuojantis . 
Tel. 8 622 59 481. Rokiškis
•  Lengvai daužtą Ford Focus. 
Draudimo nenurašytas. 2010 
m., 1,6 l, D, 80 kW, yra TA . 
Kaina 1300 Eur.  
Tel. 8 683 86 556. Rokiškis
•  Naują triratį dviratį . Kaina 
290 Eur. Tel. 8 627 31 058. 
Rokiškis
•  Motorinį dviratį. Naujas 
varyklis . Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 627 31 058. Rokiškis
•  Geros būklės moterišką 
dviratį su bėgiais . Kaina 
120 Eur. Tel. 8 646 04 035. 
Rokiškis
•  Passat B5. 1,9 l, 66 kW. 
TA neseniai pasibaigusi, yra 
dar draudimas. Defektai: 
du langai nesidarinėja, 
akumuliatorius į pabaigą, 
ratas vienas kitoks uždėtas, 
yra ir toks pat tik padanga su 
guzu, stiklas skilimo ruožą 
turi Vidus ir išvaizda pusiau. 
Arba keitimas į kitą su TA . 

TRANSPORTO PRIEMONĖS

Tel. 8 616 27 809. Rokiškis
•  Hyundai Galloper. 2001 m., 
2,5 l, 73 kW, TA iki 2023-06 . 
Kaina 2500 Eur.  
Tel. 8 686 23 438. Rokiškis
•  Tvarkingą Seat Leon. 
2007 m., 1,9 l, TDI, 77 kW. 
Važinėjo moteris . Kaina 
2650 Eur. Tel. 8 673 06 263. 
Panevėžys
•  Moterišką dviratį. 28 colių 
ratai . Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 674 54 495. Rokiškis
•  Audi A4 .  
Tel. 8 682 31 964. Rokiškis
•  Puikios buklės elektrinį 
dviratį Momas Jason 2022 
Ebike. S-M (16) dydžio 
rėmas. 27,5 colių ratai. 
Microshift galinis permetėjas. 
1x8 bėgiai. Hidrauliniai 
diskiniai stabdžiai. Bewo 
variklis 250 W 50 Nm. 
Samsung baterija 36 V 14 Ah 
504 . Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 627 26 002. Rokiškis
•  Škoda Superb. 2008 m., 2,0 
l, 103 kW, TA iki 2023-05, 
sedanas, vieno velenėlio. Rida 
196000 km .  
Tel. 8 647 10 234. Rokiškis
•  Mažai naudotus vaikiškus 
dviračius. Vienas 2-5 m. 
vaikui, kitas mergaitei 5-10 
m. Abiems yra pridedami 
papildomi ratukai .  
Tel. 8 618 33 452. Rokiškis
•  Opel Astra. 1,7 l, 50 kW. 
Nauja TA. Smulkus kėbulo 
defektai. Kaina minimaliai 
derinama . Kaina 850 Eur. 
Tel. 8 643 42 202. Rokiškis
•  Peugeot 407. 2000 m, 
dyzelis, TA yra. Kaina 
sutartinė. Būklė gera . Kaina 
800 Eur. Tel. 8 671 49 888. 
Rokiškis
•  Nissan Almera Tino be 
varyklio. Galima dalimis . 
Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 618 60 356. Rokiškis
•  VW Golf. 2000 m., 1,9 l, 
TDI, 85 kW, TA iki 2024-04. 
2 durų. Yra kablys . Kaina 
950 Eur. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
•  Ford Galaxy. 1999 m., 
D, 81 kW, yra TA. Baltos 
spalvos . Tel. 8 639 04 429. 
Rokiškis
• Volvo S60. 2002 m., TA 16 
mėn. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 606 68 316. Rokiškis
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Informuojame SB"Dobilas" pirmininką, kad R.Barono žemėtvarkos darbų įmonės mati-
ninkas Eugenijus Mikulėnas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-328) 2022-07-08d. 10 
val. vykdys žemės sklypo (kadastro Nr. 7357/0072:85), esančio Slyvų g.10A., Uljanavos 
k., Rokiškio k.sen., Rokiškio r., ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informa-
cijos, prašom kreiptis į R.Barono žemėtvarkos įmonės E.Mikulėną adresu Taikos g.5, 
Rokiškis el. paštu kavolzeme@parok.lt. arba telefonu 861295720.

Užs. 1794

Informuojame žemės sklypo Nr.7357/0072:84 esančio Uljanavos k., Rokiškio k.sen., Ro-
kiškio r., paveldėtojus, kad R.Barono žemėtvarkos darbų įmonės matininkas Eugenijus 
Mikulėnas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-328) 2022-07-08 d. 10 val. vykdys že-
mės sklypo Nr.7357/0072:85 esančio Slyvų g.10A., Uljanavos k., Rokiškio k.sen., Rokiš-
kio r., ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į R.Ba-
rono žemėtvarkos įmonės E.Mikulėną adresu Taikos g.5, Rokiškis el. paštu kavolzeme@
parok.lt. arba telefonu 861295721; 861295720.

•  Audi A4 B6. Quattro, 2002 
m., 2,5 l, 132 kW, TA 2 m . 
Kaina 1500 Eur.  
Tel. 8 603 03 310. Rokiškis
•  Dviratį . Kaina 250 Eur. 
Tel. 8 656 88 167. Rokiškis
•  Opel Zafira. 2006 m., 88 
kW, 1,9 l, dyzelinas, TA iki 
2023-04 . Kaina 1300 Eur. 
Tel. 8 623 03 533. Rokiškis
• Priekabą. TA neseniai 
praeita. Daugiau informacijos 
telefonu. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 682 77 393. Rokiškis
• Opel Zafira. TA iki birželio 
26 d. Trūkumai: reikia 
pasikeisti vairo kolonėlę. 
Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 622 24 288. Rokiškis
•  Peugeot 307. 2005 m., 2 l, 
66 kW . Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 621 99 872. Rokiškis
•  Savos gamybos tvirtą 
priekabą-platformą prie 
traktoriaus. Išmatavimai 3x2 
m . Kaina 220 Eur.  
Tel. 8 604 36 830. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Opel Zafira dalimis. 2004 
m., 2,2 l, 92 kW, dyzelinas. 
Tel. 8 623 03 533. Rokiškis
• Audi A6 dalimis. 1999 m., 
1,9 l, TDI, 81 kW, sedanas. 
Tel. 8 623 03 533. Rokiškis
• Ford C-Max dalimis. 2006 
m., 1,6 l, 80 kW, dyzelinas. 
Tel. 8 623 03 533. Rokiškis
•  Passat B5 B5+ dalimis. 
1,9 l, 81 kW, 85 kW, 96 kW 
. Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
•  Opel Zafira dalimis. 
2004 m., DTI, OPC. Pilkos 
spalvos . Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
•  Ratlankius R16 5/114 . 
Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
•  Opel Antara ratlankius 
R17 5/115 su padangomis . 
Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
•  VW Golf 4 lietus ratus 
R16 . Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis
• Naudotas padangas 235/65 
R17 Dunlop M+S. 4 vnt. 
Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 687 30 638. Rokiškis
•  Labai geros būklės 
vasarinius ratus R14 su 
skardiniais ratlankiais. 4 vnt 
. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 610 89 361. Rokiškis
•  Vasarines padangas 
VW Sharan 195/65 R15 
su lietais ratais, 80 Eur. 
Žiemines dygliuotas 
padangas su skardiniais 
ratlankiais, 3 mėn. 
važinėtos, 100 Eur .  
Tel. 8 610 89 361. Rokiškis
•  Katalizatorių . Kaina 
210 Eur. Tel. 8 683 04 665. 
Rokiškis
•  Audi A3 dalimis. 1998 m., 
1,9 l, 81 kW. Variklį, dėžę, 
vairo kolonėlę, priekinius ir 
galinius dangčius raudonos 
spalvos, sankabą ir kitas 
dalis . Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
•  Volvo S80 dalimis. 2004 
m., 2,4 l, 120 kW .  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Volkswagen Passat 

dalimis. 2002 m., 1,9 l, TDI, 
74 kW, sedanas.  
Tel. 8 629 45 390. Rokiškis
•  Geros būklės lietus 
ratlankius R16 7J, ET 39 . 
Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 604 62 575. Rokiškis
• Ratus nuo Passat B5 
su geromis padangomis 
R15 195/65 Winter M+S. 
Apynaujos, mažai važiuota. 
Dovanų Passat geros 
priekinės lempos. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 603 03 310. 
Rokiškis
•  Citroen C3 dalimis. 2005 
m., 1,4 l, dyzelis, 66 kW . 
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
•  VW LT dalimis. 1999 m., 
2,5 l, TDI, 75 kW .  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
•  VW Passat dalimis. 2003 
m., 1,9 l, TDI, 96 kW .  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
•  VW Passat dalimis. 1998 
m., 1,9 l, TDI, 81 kW .  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
•  VW Golf dalimis. 1999 
m., 2,0 l, benzinas, 1,9 l, 
TDI, 66 kW, 2 durų .  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
•  Audi 100 C4 dalimis. 
1992 m., 2,0 l, benzinas, 
universalas, Dosh .  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
•  Opel Vectra dalimis. 2004 
m., 2,2 l, DTI, 92 kW .  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
•  Renault Scenic dalimis . 
Tel. 8 655 65 991. Rokiškis
• BMW 320D E46 dalimis. 2 
l, 110 kW.  
Tel. 8 627 41 833. Rokiškis
• Opel Astra dalimis. 2001 
m., universalas. Kablį, 
žibintus, vairo kolonėlę ir 
kitas dalis.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• 2000 m. Renault Scenic 
dalimis. Žibintus, ratus su 
geromis padangomis, galinį 
dangtį ir kitas dalis.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
•  Mersedes Benz C220 
dalimis. 2003 m., 2,2 l, CDI, 
105 kW, sedanas .  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
•  Audi B4 dalimis. 2,0 l, 85 
kW, universalas. Tiesiogines 
dujos . Tel. 8 612 48 499. 
Kupiškis
•  Kuro purkštuką tinkantį 
BMW 320 D, 330 D, 530 
D, 730 D, X5. Kodas 
0445110131. Atitinka 
visus parametrus. Analogai 
0445110080, 0445110131, 
0986435084 . Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Ford skardinius ratlankius 
R15 5/108 ir R16 5/108. 
Tinka Volvo, Peugeot. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 641 48 433. 
Rokiškis
•  Ratus R15 112/57. Už 
visus 50 Eur .  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
•  Opel ratlankius R16 5/110 
su vasarinėmis padangomis. 
Plius nauji varžtai . Kaina 
200 Eur. Tel. 8 641 48 433. 
Rokiškis
•  Opel Zafira galinį dangtį . 
Tel. 8 605 80 900. Rokiškis

Pabrangus degalams įpročius keičia beveik 
pusė lietuvių

Brangstantys degalai be-
veik kas antrą suaugusį Lie-
tuvos gyventoją verčia keisti 
įpročius ir iš automobilio 
persėsti į viešąjį transportą 
arba atidžiau planuoti kelio-
nes, rodo BNS užsakymu at-
likta „Vilmorus“ apklausa.

Kainas stebinčio portalo 
pricer.lt duomenimis, litras 
dyzelino birželį, palyginti su 
geguže, Lietuvos degalinė-
se pabrango 19 centų (10,9 
proc.) iki 1,978 euro ir buvo 
85 centais (74,7 proc.) bran-
gesnis negu prieš metus. Li-
tras A95 benzino brango ati-
tinkamai 25 ir 82 centais iki 
2,066 euro. 

Degalų kainos yra viena 
pagrindinių aukštos infliacijos 
priežasčių Lietuvoje. 

Pokyčiai: persėda į 
viešąjį transportą, 
riboja keliones
45,1 proc. respondentų at-

sakė, kad degalų brangimas 
keičia jų kasdienio gyveni-
mo įpročius: dažniau naudo-
jamasi viešuoju transportu, 
stengiamasi riboti nebūtinas 
keliones.

Dažniausiai taip atsakė 
mažesnių miestų ir kaimų gy-
ventojai (46-54 proc.), darbi-
ninkai (56,5 proc.) ir asmenys, 
kurių pajamos vienam šeimos 
nariui siekia iki 350 eurų per 
mėnesį (54 proc.).

„Provincijoje jau seniai 
žmonės kooperuojasi, ben-
dradarbiai vienu automobiliu 
į darbus vyksta, tam net tokių 
kainų nereikėjo. Manyčiau, 
kad ir dabar tokia tendencija 
išlikusi, vienam važinėti pro-
blematiška, reikia skaičiuoti“, 
– BNS sakė Lietuviškų dega-
linių sąjungos vykdomasis di-
rektorius Vidas Šukys.

Tauragės rajono, kur vie-
šasis transportas yra nemoka-
mas, meras Dovydas Kamins-
kas sako, jog maršrutiniais 
autobusais gyventojai naudo-

jasi aktyviai, tačiau jis kol kas 
nelinkęs to sieti su brangstan-
čiais degalais.

„Aktyvumas didelis, tačiau 
tokių duomenų, kad žmonės į 
viešąjį transportą iš automo-
bilio persėdo dėl pabrangusių 
degalų, bijočiau taip teigti 
kaip faktą. Galbūt yra tokių, 
kurie pradeda galvoti apie tai, 
jeigu yra patogus maršrutas, 
tačiau nesakyčiau, jog tai ma-
sinis reiškinys“, – BNS sakė 
D. Kaminskas.

Pasak mero, žmones įpro-
čius privers pakeisti ne tik 
didėjanti kuro kaina, bet ir pa-
togi vietinio susisiekimo siste-
ma, o jos sukūrimui dar reikia 
laiko ir kitų resursų.

„Tauragė, atrodo, yra bene 
labiausiai automobilizuota 
vieta Lietuvoje, gal 80 proc. 
gyventojų važinėja asmeni-
niu transportu. Reikia pakeisti 
žmonių įpročius, o tam reikia 
pasiūlyti itin patogią ir koky-
bišką paslaugą. Dirbame dėl 
to, daug atlikta, bet dar daug 
padaryti reikia“, – kalbėjo D. 
Kaminskas.

V. Šukys sako, kad savo 
artimoje aplinkoje pastebi be-
sikeičiančius įpročius. 

„Bendraujant su žmonėmis 
iš savo aplinkos jaučiasi, kad 
planuojama atidžiau – kas turi 
galimybę, persėda į ekono-
miškesnį automobilį, kad ke-
lionės būtų pigesnės. Matyt, 
tokia reakcija į kainas“, – kal-

bėjo V. Šukys.

Didmiesčiuose įpročiai 
nesikeičia
Apklausos rezultatai rodo, 

kad brangstantys degalai ma-
žiausiai paveikė 30-39 metų 
aukštąjį išsilavinimą įgijusius 
aptarnavimo ir technikos sri-
tyse dirbančius Vilniaus ir 
kitų didmiesčių gyventojus 
– dėl šios priežasties įpročių 
nekeitę  atsakė 34–39,5 proc. 
šių respondentų.

„Atvažiavus į Kauną ir 
stovint kamščiuose neatrodo, 
kad įpročiai būtų pasikeitę. 
Vilniaus centre, kur stovėji-
mo aikštelės perpildytos, bet 
žmonės vistiek veržiasi su au-
tomobiliais, važinėja po vie-
ną, toks individualumas mane 
stebina, ypač žinant, kad vie-
šojo transporto sistema gana 
gerai išvystyta“, – BNS sakė 
V. Šukys.

Jo manymu, dalis Lietuvos 
gyventojų įpročių nekeičia 
ir todėl, kad kainų augimą 
bando kompensuoti degalais 
apsirūpindami Lenkijoje ir 
Baltarusijoje.

„Iš pradžių dėl lengvatų 
buvo Lenkija, dabar – Balta-
rusija. Mes gauname iš dega-
linių tokių signalų, kad iš kai 
kurių pasienio regionų išveža-
mi pinigai, įtaka tikrai jaučia-
si. Tai blogai ir mūsų valsty-
bei. O jeigu galima gauti pigių 
degalų iš Baltarusijos, tai ko-

dėl keisti įpročius?“ – klausė 
Lietuviškų degalinių sąjungos 
vadovas.

Dalis Lietuvos 
gyventojų kainų augimo 
nesureikšmina.
Pensininkams, bedarbiams 

ir studentams brangstantys 
degalai dažniausiai atrodo ne-
aktualu – taip atsakė 52 proc. 
vyresnių nei 70 metų apklaus-
tųjų, 38 proc. darbo neturinčių 
žmonių ir 45 proc. studijuo-
jančiųjų.

Tikslūs tyrimo rezultatai:
„Vilmorus“ apklausoje res-

pondentų klausta, ar brangs-
tantys degalai veikia jų kas-
dienio gyvenimo įpročius.

Atsakymai: taip (dažniau 
vykstu viešuoju transportu, 
stengiuosi riboti nebūtinas 
keliones ir pan.) – 45,1 proc., 
įpročių dėl brangstančių dega-
lų nekeičiau – 29,1 proc., man 
tai neaktualu – 25,8 proc.

Visuomenės nuomonės ir 
rinkos tyrimų centras „Vilmo-
rus“ reprezentatyvią visuome-
nės apklausą atliko birželio 
9-18 dienomis, su responden-
tais bendraujant gyvai ir tele-
fonu.

Jos metu apklausti 1003 
pilnamečiai šalies gyvento-
jai 27 miestuose ir 40 kaimų. 
Maksimali apklausos paklaida 
siekia 10 procentų.

BNS inform.
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Birželio 28-oji, 
antradienis, 
26 savaitė.

Iki Naujųjų liko 186 dienos.
Dangaus kūnai: 

saulė teka 4.44 val., 
leidžiasi 21.59 val. 

Dienos ilgumas 17.15 val.
Mėnulis (delčia)

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Irenėjus, Tulgedas, Gaudrė

Rytoj: Paulius, Petras, 
Mantigirdas, Gedrimė, Benita, 

Povilas
Poryt: Otonas, Otas, Tautginas, 
Novilė, Emilija, Liucina, Adelė

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1389 — Osmanų pajėgos sumu-
šė Serbijos armijas Kosove; Osma-
nams atsivėrė kelias pietryčių Euro-
pos užkariavimui.

1491 — gimė Anglijos karalius 
Henry VIII (Henrikas VIII).

1577 — gimė flamandų me-
nininkas Peter Paul Rubens (Piteris 
Polas Rubensas).

1712 — Ženevoje gimė prancū-
zų filosofas Jean Jacque Rousseau 
(Žanas Žakas Ruso). Mirė 1778 m.

1820 — įrodyta, kad pomidorų 
vaisiai nėra nuodingi.

1838 — Vestminsterio abatijoje 
Londone karūnuota Didžiosios Bri-
tanijos karalienė Victoria (Viktorija).

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1794 — Varšuvoje per sukilimą 
pakartas Vilniaus vyskupas Ignotas 
Jokūbas Masalskis.

1812 — Napoleono kariuome-
nė užėmė Vilnių. Napoleonas de-
vyniolikai dienų apsistojo Vilniaus 
generalgubernatoriaus (dabar Pre-
zidentūros) rūmuose.

1875 — gimė Povilas Višinskis, 
kultūros veikėjas, literatūros kriti-
kas, publicistas. Mirė 1906 metais 
Berlyne.

1932 — mirė XIX-XXa. lietuvių 
romantizmo poetas Maironis. Ti-
kroji pavardė — Jonas Mačiulis.

2004 — prasidėjo NATO viršū-
nių susitikimas. Lietuva pirmą kar-
tą dalyvavo kaip pilnateisė NATO 
narė, sprendžiant Aljanso veiksmų 
Afganistane, pagalbos apmokant 
Irako pajėgas ir kitus svarbius klau-
simus.

Post scriptum
Jei nori gyventi laimingą gyve-

nimą – susiek jį su tikslu, o ne su 
kitais žmonėmis ar daiktais.

Naminiai braškiniai marmeladiniai saldainiai

PARUOŠIMO BŪDAS:
1.Braškes švariai nuplauti ir nuskabyti kotelius. Elektriniu trintuvu sutrinti iki vientisos 
tyrelės.
2.Maždaug 20x20 cm dydžio skardelę (ar kokį kitą indelį) iškloti kepimo popieriumi, 
uždengiant kraštelius. Popierių patepti trupučiu neutralaus skonio aliejaus (kad marme-
ladas nepriliptų).
3.Puode sumaišyti trintas braškes su marmeladų cukrumi ir citrinų sultimis. Kaitinti ant 
didesnės ugnies, kol užvirs. Užvirus, ugnį sumažinti ir virti ant nedidelės ugnies apie 10-
20 minučių, nuolat maišant mediniu šaukštu, kad neimtų svilti.
4.Marmeladas bus išviręs, kai matysite, kad tikrai pastebimai sutirštėjo. Jis neturi būti 
toks tirštas kaip verdant obuolių sūrį, bet ir ne skystas - perbraukus šaukštu per puodo 
vidurį masė turėtų sutekėti tik per 2-3 sekundes. Galima patikrinti ir taip - šaukštą mar-
melado uždėkite ant vėsios lėkštelės, tuomet labai gerai matysis, ar masė laiko formą.
5.Marmelado masę supilti į popieriumi išklotą formą, šaukštu išlyginti paviršių. Palikti 
visiškai atvėsti ir sutvirtėti (užtrunka 1-2 valandas, bet galite palikti ir nakčiai).
6.Kai sustings, kartu su popieriumi išimti iš formos. Pjaustyti daugmaž 2x2 cm dydžio 
kvadratukais.
7.Jeigu norite, kiekvieną gabaliuką galite dar apvolioti cukruje, bet tas nebūtina. Ska-
naus!
Patarimai:
• Jeigu norite tobulai vientiso marmelado, kuriame nesijaustų braškių sėklyčių, braškių 
tyrę prieš virdami perkoškite per smulkų sietelį.
•Marmelado saldainius laikykite sudėję į sandarų indelį, sluoksnius atskirdami kepimo 
popieriumi.
• Cukraus marmeladams rasite pirkti daugelyje didesnių prekybos centrų, cukraus sky-
riuje. Jis skiriasi nuo uogienių cukraus, nes turi daugiau pektino, tad verdama masė 
sutirštėja greičiau.

TEŠLAI:
• 300 gramų  braškių (tinka ir šaldytos)
• 250 gramų cukraus marmeladams
• 2 šaukštai citrinų sulčių
• šiek tiek cukraus (apvoliojimui)
• šiek tiek aliejaus (neutralaus skonio)

Šalies vadovai sutarė „dėl 
pagrindinių principų“ kalbantis su 
EK dėl Kaliningrado tranzito

Prezidentūroje pirma-
dienį susirinkę šalies va-
dovai sutarė „dėl pagrindi-
nių principų ir pamatinių 
nuostatų“, konsultuojantis 
su Europos Komisija (EK) 
dėl to, kaip įgyvendinti 
Europos Sąjungos (ES) 
sankcijas Rusijai vežant 
sankcionuojamas prekes 
Kaliningrado tranzitu.

Apie tai po tarpinstituci-
nio pasitarimo pranešė pre-
zidento Gitano Nausėdos 
patarėjas Kęstutis Budrys. 
Šis pasitarimas vyko EK at-
naujinant gaires dėl sankcijų 
įgyvendinimo.

„Buvo vieningai šiandien 
sutarta dėl pagrindinių prin-
cipų ir pamatinių nuostatų, 
kurių Lietuva turėtų laikytis, 
siekiant patikslinti tam tikrus 
dalykus Europos Komisijai“, 
– žurnalistams sakė prezi-
dento vyriausiasis patarėjas 

nacionalinio saugumo klau-
simais.

Konkrečių principų ir 
nuostatų jis 
nekomentavo
Susitikime dalyvavo G. 

Nausėda, ministrė pirminin-
kė Ingrida Šimonytė, Seimo 
pirmininkė Viktorija Čmily-
tė-Nielsen, užsienio reikalų 
ministras Gabrielius Lands-
bergis, kitų institucijų vado-
vai.

Prieš pusantros savaitės 
įsigaliojus ES sankcijoms, 
Lietuva apribojo plieno bei 
juodųjų metalų tranzitą į 
Kaliningradą, ir nurodė tai 
padariusi remdamasi EK iš-
aiškinimu.

Maskva sako, kad tranzito 
ribojimais pažeidžiami tarp-
tautiniai susitarimai ir pagra-
sino atsaku.

Reaguodama į situaciją, 
EK šiuo metu rengia atnau-

jintas gaires dėl sankcijų.
„Viso to rezultatas bus, 

mes neabejojame, tam tikras 
išaiškinimas, kuris galios 
visai ES. Kaip žinia, ne tik 
per Lietuvos teritoriją vyksta 
tranzitas į Kaliningrado sri-
tį“, – sakė K. Budrys.

„Jokių išimčių nebus su-
kurta, nes ir dabar jokių iš-
imčių, susijusių konkrečiai 
vien tik su Lietuva, nėra, o 
Lietuva savo ruožtu toliau 
įgyvendins savo suverenias 
teises ir nacionalinius intere-
sus“, – pridūrė jis.

Pasak prezidento pata-
rėjo, šiuo metu keleivių ir 
nesankcionuojamų prekių 
tranzitas vyksta į ir iš Kali-
ningrado. 

Jo teigimu, Lietuva laiko-
si savo įsipareigojimų, tačiau 
tuo pačiu įgyvendina suvere-
nias teises vykdyti keleivių 
ir krovinių patikras.

BNS inform.

Vyriausybė pritarė 
VRM siūlymui pratęsti 
nepaprastąją padėtį

Vyriausybė pritarė Vi-
daus reikalų ministerijos 
pateiktam Lietuvos Res-
publikos Seimo nutarimo 
„Dėl nepaprastosios pa-
dėties įvedimo“ projektui.

Remiantis šiuo projektu 
siūloma Lietuvoje pratęs-
ti nepaprastąją padėtį nuo 
2022 m. birželio 30 d. 00 
valandų iki 2022 m. rugsėjo 
15 d. 24 valandos dėl Ru-
sijos Federacijos veiksmų, 
kurie kelia grėsmę Lietuvos 
nacionaliniam saugumui. 
Šiam Vyriausybės nutarimo 
projektui turės pritarti Sei-
mas.

Šiuo metu galiojančios 
nepaprastosios padėties ter-
minas baigiasi šių metų bir-
želio 29 d. 24 valandą.

Vidaus reikalų ministrės 
Agnės Bilotaitės teigimu, 
Rusijos Federacijai pra-
dėjus karinę agresiją prieš 
Ukrainą ir jos žmones grės-
mės Lietuvos visuomenės 
rimčiai ir saugumui išliko. 
Rusijos karinės agresijos 
mastas nuo jos pradžios 
didėja ir ji vykdoma dau-
gelyje visos Ukrainos teri-
torijos vietovių, o Rusijos 
Federacija laikosi atviros 
grasinimų retorikos Ukrai-
ną remiančių valstybių at-
žvilgiu, niekindama jų ne-
priklausomybę ir teritorinį 
vientisumą bei istoriją.

„Rusijos sukeltam karui 
Ukrainoje pabaigos kol kas 
nematyti – ir toliau daromi 
nusikaltimai žmoniškumui, 
karo nusikaltimai, nuolati-
niai tarptautinės teisės pa-
žeidimai. Be to, nesaugi ir 
nestabili geopolitinė situa-
cija sudaro sąlygas Rusijos 
ir Baltarusijos valdžios ins-
titucijoms vykdyti hibridi-
nes atakas ir įvairiausio po-
būdžio provokacijas prieš 

Lietuvą. Reaguodami į tai, 
turime taikyti būtinas sau-
gumo priemones galimoms 
grėsmėms atremti“, – sako 
vidaus reikalų ministrė A. 
Bilotaitė.

Nepaprastosios padė-
ties metu bus tęsiamos jau 
taikomos priemonės: su-
stiprintu režimu saugoma 
valstybės siena ir vykdo-
mi patikrinimai pasienyje, 
saugomi svarbūs valstybei 
objektai, griežčiau kontro-
liuojamas karo ir neapy-
kantos kurstymas – ribo-
jamos televizijos ir radijo 
programų transliacijos, ku-
riomis skleidžiama Rusijos 
ir Baltarusijos dezinforma-
cija.

Šiuo laikotarpiu taip pat 
asmenims draudžiama or-
ganizuoti ir rinktis į susirin-
kimus, kai jų tikslas – bet 
kokia forma ar mastu palai-
kyti Rusijos ir (ar) Baltaru-
sijos valstybių veiksmus, 
dėl kurių Lietuvoje įvesta 
nepaprastoji padėtis.

Ir toliau galios griežtes-
nis vizų režimas – vizų išda-
vimas sustabdytas Rusijos 
Federacijos ir Baltarusijos 
Respublikos piliečiams 
Lietuvos Respublikos vizų 
išdavimo tarnybose užsie-
nyje, išskyrus atvejus, kai 
tarpininkauja Užsienio rei-
kalų ministerija.

Pažymėtina, kad nutari-
mo projekto įgyvendinimas 
skirtas grėsmėms valdyti, 
todėl nepatogumų Lietuvos 
gyventojams nesukels. Ne-
paprastosios padėties metu 
Lietuvos krašto apsaugos 
sistemos organizavimo ir 
karo tarnybos įstatymo nu-
statyta tvarka pasitelkiama 
Lietuvos kariuomenė.

BNS inform.
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas 

Birželio 29 d. Naktį 18
Dieną 31

P,
3-8 m/s

Birželio 30 d. Naktį 18
Dieną 30

PR,
1-5 m/s

Liepos 1 d. Naktį 17
Dieną 30

PR,
4-9 m/s

Orų prognozė birželio 29 - liepos 1 d.

PRO MEMORIA

Panemunėlio seniūnija
KLEMENTINA LIUCIJA ŠEŠELGIENĖ 1934-09-06 - 2022-06-21
Juodupės seniūnija
RIMANTAS MIKALAJŪNAS  1942-04-16  -  2022-06-19

Dėl netikėtos Vytauto Razbadauskio mirties 
nuoširdžiai užjaučiame brolį Kęstutį ir artimuosius.

Juozo Tūbelio gimnazijos buvę klasės draugai ir 
auklėtoja

Jau pavadinimas 
„Giesmių pynė – Ma-
rijai“ sufleruoja, kad 
ši unikali šventė skirta 
jungti: miestus, bendruo-
menes, institucijas, žmo-
nes. Pirmiausia – bendrai 
giesmei, maldai. O pas-
kui ir pažinčiai, atviru-
mui, draugystei. Šiemet 
surengtas jau penkta-
sis Lietuvos socialinės 
globos namų sakralinių 
giedotojų susibūrimas 
„Giesmių pynė – Mari-
jai“ sukvietė net dešim-
ties įstaigų giedotojus. O 
bendrai giesmei „Gar-
binkime širdį“ visus pa-
kvietė Vilniaus Mokytojų 
namų liaudiškos muzikos 
ansamblis „Kankleliai“.

Unikalus susibūrimas 
Tradicinės giedotojų 

šventės „Giesmių pynė – 
Marijai“ istorija neatsie-
jamai susieta su Skemų 
koplyčia. Tikėjimas – vie-
na svarbiausių žmogaus 
teisių, jo orumo pagrindas. 
Skemų socialinės globos 
namai, bendradarbiauda-
mi su Rokiškio dekanato 
dvasininkais – Obelių pa-
rapijos klebonu bei Alek-
sandravėlės ir Kriaunų pa-
rapijos administratoriumi 
kunigu Laimonu Nedvecku 
bei Rokiškio dekanato de-
kanu, Rokiškio šv. apaštalo 
evangelisto Mato parapijos 
klebonu Eimantu Noviku, 
nuolat rūpinasi šių namų 
gyventojų sielovada.

Čia ne tik reguliariai 
vyksta pamaldos, auko-
jamos šv. Mišios. Tačiau 
tam sukurta ir įspūdinga 
koplyčia. Ji – viena gra-
žiausių ir naujausių Aukš-
taitijos krašto koplyčių, 
kurioje bendros maldos 
jungia Skemų socialinės 
globos namų bei Skemų 

bendruomenės žmones. Ši 
koplyčia su unikalia var-
pine pašventinta prieš še-
šerius metus. Ir ji, ir jos 
aplinka kasmet puošiama 
unikaliais meno kūriniais: 
akmens ir medžio skulptū-
romis, paveikslais, medžio 
drožiniais, kalvystės kūri-
niais.

Idėja sukurti sakralią er-
dvę kilo Skemų socialinės 
globos namų direktoriui 
Gintarui Girštautui. Tuo-
metinis užimtumo specia-
listas, muzikantas Zenonas 
Žėkas subūrė Skemų so-
cialinės globos namų sa-
kralinių giesmių giedotojų 
grupę (dabar ji vadinasi 
,,Lyra“). Netrukus direk-
torius Gintaras Girštautas 
pasiūlė surengti giedojimo 
susibūrimą ir bendroms 
giesmėms pasikviesti ir 
kitų socialinių globos įs-
taigų kolektyvus. Idėja 
sulaukė atgarsio ir palai-
kymo. Su didžiule meile 
ir rūpesčiu šią šventę kas-
met organizuojanti Skemų 
socialinės globos namų 
moderatorė-asistentė sie-
lovados reikalams Nida 
Lungienė neslepia: džiu-
gina, kad giedotojai ne tik 
noriai atvyksta iš atokiau-
sių šalies kampelių, bet ir 
kiekvienai šventei ruošia 
naujas giesmes, kartu su 
švente tobulėja.

Giedojimas – dviguba
malda 
Kaip sakė šv. Augusti-

nas, tas, kuris gieda, mel-
džiasi dvigubai. Giedoji-
mas – ne tik neatsiejama 
bažnytinės liturgijos dalis, 
bet ir būdas telkti bendruo-
menę, skatinti jos įsiklau-
symą ir tarpusavio supra-
timą. Giedodamas žmogus 
privalo klausyti ir išgirsti 
savo artimą. Tad giesmė 

skatina bendrystę.
Giesmė ugdo žmogų, 

skleidžia jo talentus. Per 
šešerius metus nuo pirmo-
sios „Giesmių pynės – Ma-
rijai“ iki šiemetinės (2020 
m. sambūrio nebuvo dėl 
karantino), buvo matyti, ne 
tik kaip auga giedotojų bū-
rys: šiemet giedoti atvyko 
10 kolektyvų. Auga giedo-
tojų giedojimo lygis, ple-
čiasi repertuaras. Plečiasi 
ir pažinčių ratas, akiratis. 
„Giesmių pynė – Mari-
jai“ jau du kartus džiugino 
Obelių šv. Onos parapi-
jos tikinčiuosius, viešėjo 
Aleksandravėlės šv. Pran-
ciškaus Serafiškojo bei 
Kriaunų Dievo apvaizdos 
bažnyčiose. O šiemet, 
svetingai priimta Rokiš-
kio dekanato dekano, Šv. 
apaštalo evangelisto Mato 
parapijos klebono Eimanto 
Noviko, bendrai maldai ir 
giesmei sukvietė Rokiškio 
krašto tikinčiuosius.

„Giesmių pynė – Mari-
jai“ darniai įsiliejo į liau-
diškojo pamaldumo gegu-
žinių ir birželinių pamaldų 
tradiciją. Kartu tai ir uni-
kali proga susipažinti su 
įvairiausiais giedojimo sti-
liais. Trejus metus šventėje 
dalyvavo Kriaunų giesmių 
giedotojos, vadovaujamos 
Vitos Mičiulienės. Jos pri-
statė senovinių kantičkinių 
giesmių tradiciją. Liaudiš-
kojo giedojimo tradicijas 
išsaugojo Vilniaus Arki-
katedros Liaudies giesmių 
ansamblis, Vilniaus fol-
kloro ansamblis „Ūla“ bei 
Rokiškio folkloro ansam-
blis „Gastauta“. Taip pat 
prasminga patirtimi buvo 
išgirsti ir Dievo Apvaizdos 
seserų iš Utenos vienuo-
lijos giedojimą, giesmę ir 
poeziją jungė dainininkės, 
gitaristės Vilijos Radvilės 

ir violončelininkės Kor-
nelijos Petkutės duetas. 
Klasikinėmis giesmėmis 
džiugino solistės Asta Va-
jegienė ir Giedra Markevi-
čienė. Šventėse vargonavo 
Justinas Šapola bei Egidi-
jus Kundrotas.

O šiemet giedoti susi-
būrime ir jį vainikavusiose 
šv. Mišiose buvo pakviesti 
Vilniaus Mokytojų namų 
liaudiškos muzikos ansam-
blio „Kankleliai“ (vadovė 
Daiva Čičinskienė) giedo-
tojai.

Repertuare – tradicijų 
dvelksmas
Visų dalyvių bendros 

giesmės „Sveika, Marija, 
o motin Dievo“ vedimu su-
sibūrimą pradėjo šeiminin-
kai – Skemų socialinės glo-
bos namų giedotojų grupė 
„Lyra“, vadovaujama Ža-
nos Kaladienės. Skambėjo 
ir jų vienų giedama, kaip 
pasakoja legenda, dar pa-
ties šv. Kazimiero pamėgta 
giesmė „Ausk Marijai“.

Susibūrime skambėjo ir 
jaunųjų giedotojų balsai – 
Obelių socialinių paslaugų 
namų vaikų dienos centro 
auklėtiniai, vadovaujami 
Daivos Kundelienės, pa-
ruošė giesmę „Prie tavo 
širdies“. Šis kolektyvas 
sambūryje dalyvavo tre-
čiąjį kartą.

Svečiai iš Marijam-
polės, specialiųjų globos 
namų „Pušynas“ sugiedojo 
giesmę „Sveika, o Marija, 
malonės pilna“. Ketvirtą 
kartą į mūsų kraštą giedoti 
atvykę Strėvininkų sociali-
nės globos namų giedoto-
jai – grupė „Ogama“ atliko 
giesmę „O Marija Motinė-
le“.

Antrąjį kartą iš eilės 
jaukia giesme „Per mane 
kalbėsi Tu“ susirinkusiuo-

sius džiugino Anykščių 
rajono Aknystos socialinės 
globos namų Debeikių fili-
alo duetas – atlikėjas Aidas 
Tumasonis ir vadovė Aušra 
Vidugirė.

Šiltai rokiškėnai sutiko 
ir debiutantus – Jurdaičių 
socialinės globos namų 
giedotojų grupę su giesme 
„Dangaus karalienė“.

Trečiąjį kartą susibū-
rime dalyvavusi Linku-
vos namų giedotojų gru-
pė atliko giesmę „Malda 
Marijai“. O Ilguvos soci-
alinės globos namų giedo-
tojų grupė ne tik sugiedojo 
giesmę „Gėlės Marijai“, 
bet ir pristatė unikalų se-
novinį styginį instrumentą.

Jotainių socialinės glo-
bos namų giedojimo grupė 
„Aukštyn širdis“ šventei 
paruošė giesmę „Sveika 
Marija“, kurią išmoko iš 
Miežiškių miestelio tikin-
čiųjų bendruomenės.

Sambūrį papuošė Vil-
niaus Mokytojų namų liau-
diškos muzikos ansamblis 
„Kankleliai“, ne tik atli-
kęs autentišką giesmę, bet 
ir pakvietęs visus bendrai 
giesmei „Garbinkime šir-
dį“.

Šv. Mišias aukojo Ro-
kiškio dekanato dekanas 
ir Šv. apaštalo evangelisto 
Mato parapijos klebonas 
E. Novikas bei Obelių pa-
rapijos klebonas, Kriaunų 
ir Aleksandravėlės parapi-
jų administratorius L. Ne-
dveckas. Šv. Mišioms pa-
tarnavo Skemų socialinės 
globos namų grupinio gy-
venimo namų Sėlių gatvėje 
gyventojas Kęstutis.

Bendrystę sustiprino ir 
agapė Rokiškio parapijos 
namuose, kur šventės daly-
viai bendravo prie ypatin-
gos su meile išvirtos firmi-
nės skemietiškos košės ir 

kitų skanėstų stalų.

Talentams ugdyti 
Šventėje šiemet buvo 

ir naujovė – rankdarbių 
mugė. Kurioje dalyvavo 
Skemų socialinės globos 
namų auksarankiai ir jų bi-
čiuliai.

Panevėžio jaunuoliu 
dienos centro projektas 
„Solidarumo kava“ virė 
ne tik gardžią kavą origi-
naliame vežimėlyje, bet ir 
siūlė keramikos dirbinių, 
rankomis kurtų papuošalų. 
Aknystos socialinės glo-
bos namų komanda siūlė 
originalių kuprinių, velti-
nių šlepečių, pirties kepu-
rių, papuošalų.

Rokiškio turizmo ir 
verslo centro komanda – 
įvairiausių Rokiškio atri-
butika papuoštų prekių: 
nuo šokoladų, tušinukų 
iki megztinių. Rokiškio 
psichiatrijos ligoninės už-
imtumo specialistai atve-
žė įvairiausių keramikos, 
vaško, veltinių dirbinių. 
O pinti gaminiai buvo iš-
graibstyti akimirksniu.

Didžiausias stalas, žino-
ma, buvo šventės šeiminin-
kų – jame ir megztos koji-
nės, ir originalios pintos 
dėžutės, vaistažolės, nami-
niai muilai, rankomis nerti 
kilimėliai, virbalais megz-
tos staltiesėlės. Akį traukė 
ir Skemų socialinės globos 
namų grupinio gyvenimo 
namų gyventojo Alekso ir 
Sėlių gatvėse auksarankių 
sukurti katinai ir minkšti 
žaisliukai, nerti kiškiai, su 
meile pasiūti kvapų maiše-
liai namams.

Skemų socialinės 
globos namų inform.

„Giesmių pynė – Marijai“: 
jungianti bendrystės gija
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- Petriuk, aš darbe, 
neturiu laiko, netrukdyk!

Po 5 minučių Petriukas 
vėl skambina. Tėvas jam 
vėl sako:

- Petriuk, netrukdyk, aš 
dirbu!

- Bet katinas prišiko ant 
kilimo...

- Tai išvalyk!
Po kiek laiko Petriukas 

vėl skambina.
- Petriuk, aš sakiau, kad 

neturiu laiko, aš užsiėmęs...
O Petriukas atsako:
- Bet mama su kaimynu 

užsirakino duris ir aš 
matau pro rakto skylutę, 
kaip kaimynas maunasi 
kelnes! Jei ir jis prišiks, aš 
nevalysiu!

***
Vyras skambina pagal 

skelbimą:
- Alio, čia Jūs dėjote 

skelbimą, kad padėsite 
atsikratyti bet kokių 
problemų?

- Taip, mes. O kas Jus 
neramina?

- Matote, aš knarkiu 
ir žmona dėl to labai 
piktinasi.

- Suprantama. Ir 
ko norėsite atsikratyti: 
knarkimo ar žmonos?

- Viskas, kiek galima?! 
Velniop tą raudoną prijuostę! 
Aš noriu mėlynos!

***
Ateina naujasis rusas į 

kompiuterių parduotuvę ir 
kad rėkia, kad staugia:

- Na, kokį jūs čia man 
mėšliną kompą pardavėt?!

Pardavėjai jį ramina ir 
mandagiai kalbina pasakyti 
daugiau.

- Padėkliukas kavai 
sulūžo!

- Koks dar padėkliukas?
- Na, kai paspaudi 

mygtuką jis taip maloniai, 
lėtai išvažiuoja.

***
- Saulele?
- Ką, katinėli?
- Zuikute, padaryk 

pusryčius?
- Gerai, meškiuk.
- Ačiū, zylute.
- Nėr už ką, ožiuk.
- Myliu tave, pelyte.
- Aš tave irgi, kiškuti.
- Pala... Prisipažink, tu irgi 

neatsimeni, kuo aš vardu?
***
Petriukas skambina savo 

tėvui ir sako:
- Tėveli, ką darai? Kaip tau 

sekasi?
Tėvas atsako:

Du draugai susitinka 
psichoanalitiko 
laukiamajame.

- Tu taip pat gydaisi pas šį 
daktarą? - klausia vienas.

- Taip, bet aš jau baigiu 
gydymo kursą.

- Kas tau buvo?
- Aš šlapinausi į lovą.
- O, suaugusiam žmogui 

tai nemaloni problema... Bet 
po gydymo tau tikriausiai 
viskas tvarkoje?

- Ne, aš ir toliau šlapinuosi 
į lovą! Netgi dažniau ir 
gausiau nei anksčiau. Bet 
dabar aš tuo didžiuojuosi.

***
Vienoje šeimoje žmona 

komanduoja savo vyrui:
- Brangusis, užsirišk 

raudoną prijuostę ir išplauk 
indus.

- Brangusis, užsirišk 
raudoną prijuostę ir paruošk 
pietus.

- Brangusis, užsirišk 
raudoną prijuostę ir sutvarkyk 
kambarius.

- Brangusis, užsirišk 
raudoną prijuostę ir iškabink 
skalbinius.

Po penkerių metų galų 
gale vyras netenka kantrybės, 
tėškia ant grindų prijuostę ir 
pareiškia:

•  Dėvėtus be defektų batus-
riedučius Heelys. 35 dydis . 
Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 620 38 158. Rokiškis

DRABUŽIAI/AVALYNĖ

•  Bičių spiečius, medų . 
Tel. 8 687 27 076. Rokiškis
•  Vokiečių aviganį. Liko 
paskutinis. 3,5 mėn. Gražus, 
valgo viską. Trumpo plauko. 
Bus sargus, loja, myli vaikus . 
Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 602 25 411. Rokiškis
•  Avis, ožkas, triušius . Kaina 
50 Eur. Tel. 8 647 29 208. 
Rokiškis

• Papūgų narvelį. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
•  Dovanoju šuniukus. Dvi 
mergaitės . Tel. 8 682 95 786. 
Rokiškis
•  Bičių spiečius, medų . 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

Kavoliškyje . 
Tel. 8 689 21 161. Rokiškis
•  Braškes. Namų ūkis, 
nedideliais kiekiais. Greviškių 
k., Kamajų sen., (kelyje 
Kamajai - Salos, iki Salų likus 
3 km.) 5 Eur/kg . 
Tel. 8 611 68 512. Rokiškis

•  2022 m. pavasarinį miško 
ir pievų medų. 5 Eur/kg Galiu 
pristatyti į namus Rokiškyje, 
Juodupėje, Bajoruose, 

MAISTO PRODUKTAI

•  Gal radote pamestus raktus. 
5 raktai ant grandelės be 
pakabuko. Galėjo iškristi J. 
Gruodžio, Vyšnių gatvėse . 
Tel. 8 674 44 393. Rokiškis
• Rastas šuo su pavadėliu. 
Gal kas pasigedo. Skambinti 
telefonu. Tel. 8 607 00 701. 
Rokiškis

RASTA, PAMESTA

• Be žymių defektų nesuplyšusį 
neišlūžusį didelį batutą su 
apsauginiu tinklu. Kaina 
70 Eur. Tel. 8 646 04 035. 
Rokiškis
• Elipsinį treniruoklį. Mažai 
naudotas. Pulso, kalorijų, 
žingsnių matuoklis. Kaina 
85 Eur. Tel. 8 613 70 717. 
Rokiškis
•  Praktiškai nenaudotą 5mins 
Shoper treniruoklį pilvo presui 
. Kaina 55 Eur. 
Tel. 8 622 11 600. Rokiškis

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS


