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UAB „ROKIŠKIO 
AUTOBUSŲ PARKAS”

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

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

Autobusų nuomos paslaugos.
Išorinė reklama ant keleivinių transporto priemonių.

Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt

www.rokiskiosirena.lt

Rokiškio kariai savanoriai 
grįžta į įprastą pasirengimo 
režimą – savaitgalį pratybos

2 p.

Topolių gatvėje liepsnojo automobilis

2 p.

Mįslingai dingo karvė

Gegužės 30 d. iš Rokiškio mieste, Laukupio g. esan-
čios pievos, neaiškiomis aplinkybėmis dingo žalmargė 
karvė.

Ką nors žinančius ar mačiusius prašome skambinti 
bendruoju pagalbos telefonu 112 arba kreiptis į Rokiš-
kio rajono policijos komisariato vyriausiąjį tyrėją Aidą 
Kiukį, tel. (8-676) 39346.

„AquaJump Rokiškis“ batutų parkas – 
norinčiųjų išbandyti įrenginius 
kol kas mažoka

3 p.

4 p.
Pro kietai sukąstus dantis (III) arba 
Matildos ir inkiliuko dilema
Tautodailės galerija vėl vilios 
rokiškėnus ir miesto svečius

Menininkai savo darbus į Tautodailės galeriją neša ne tik parduoti, bet ir 
tiesiog eksponuoti.                                              L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

2 p.

5 p.
Žodžiai, skirti 
TĖVUI         

5 p.

Šias mintis skiriu savo 
ir visų Tėvų šviesiam 
atminimui...
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Rokiškio kariai savanoriai grįžta į 
įprastą pasirengimo režimą – 
savaitgalį pratybos

Karantino metu kariams 
savanoriams nebuvo ren-
giamos pratybos bei moky-
mai. Tačiau Krašto apsau-
gos savanorių pajėgų Vyčio 
apygardos 5-osios rinktinės 
506-oji pėstininkų kuopa be 
darbo ir užduočių nebuvo. 
Nuo pat pirmosios karantino 
minutės kuopos kariai sava-
noriai vykdė taikos meto už-
duotis: kartu su Valstybinės 
sienos apsaugos tarnybos 
pareigūnais saugojo mūsų 
rajono riba besidriekiantį 
valstybinės Lietuvos-Latvi-
jos sienos ruožą. Garbingai 
įvykdę jiems skirtas taikos 
meto užduotis, kariai grįž-
ta prie įprastinio kuopos 
darbų ir planų režimo. Jau 
šį savaitgalį, birželio 6-7 d. 
Apūniškio miške (Juodupės 

ir Rokiškio kaimiškosios se-
niūnijų teritorijoje) rengia-
mos pratybos.

Jų metu kariai lavins indi-
vidualaus ir komandinio dar-
bo įgūdžius. Apylinkių keliais 
žygiuos kariai, miške aidės 
šūviai: pratybose bus naudo-
jami imitaciniai šoviniai. Ap-
linkinių vietovių gyventojai 
ir miško lankytojai kviečiami 
laikytis rimties.

Kilus klausimams dėl pra-
tybų, visą informaciją apie jas 
teiks Krašto apsaugos sava-
norių pajėgų Vyčio apygardos 
5-osios rinktinės 506-oji pės-
tininkų kuopos vadas kapito-
nas Sergejus Afanasjevas, tel. 
(8-686) 79554.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Topolių gatvėje liepsnojo automobilis

Gausios ugniagesių pa-
jėgos trečiadienio, birželio 
3-osios, vakarą lėkė į Topo-
lių gatvę. Ten užsiliepsnojo 
BMW automobilis. Atvykus 
gelbėtojams, mašina jau 
degė atvira liepsna.

Gausios ugniagesių pajėgos 
netruko sutramdyti ugnį. Pir-
miniais duomenimis, nelaimės 
metu žmonės nenukentėjo.

Kurį laiką eismas judria 
Topolių gatve buvo sustab-
dytas. Netrukus po to, kai 

ugniagesiai užgesino mašiną, 
atvyko evakuatorius, kuris pa-
šalino jos likučius nuo važiuo-
jamosios kelio dalies. Nors 
gaisras atrodė išties įspūdin-
gai, tačiau ugnis suniokojo ne 
visą automobilį. Liudininkų 
teigimu, sveiki liko ratai, ba-
gažinės skyrius. Žinoma, po 
šios nelaimės mašina jau ne-
betaisoma.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ,

„Rokiškio Sirenos“ 
skaitytojos nuotr.

Šalia įvažiavimo į Rokiškį susidūrė 
du automobiliai

Antradienį, birželio 2 d., 
apie 11 val. 24 min. buvo 
gautas pranešimas apie su-
sidūrusius „Volvo“ ir „Hon-
da“ markių automobilius. 
Avarija įvyko Rokiškio 
rajone kelyje 122 Kupiš-
kis-Obeliai, prie posūkio į 
Rokiškio miestą.

Informuota, jog avarijos 
metu galimai nukentėjo trys 
arba keturi asmenys. Informa-
cija apie įvykį buvo perduota 
Panevėžio greitosios medici-
nos pagalbos stočiai, Panevėžio 
apskrities vyriausiajam polici-
jos komisariatui.

Pirminiais duomenimis, eis-
mo įvykyje dalyvavę žmonės 
rimtų sužalojimų nepatyrė, vie-
nam asmeniui buvo stabdomas 
kraujavimas iš burnos. Avarija 
įvyko vienam automobiliui 
išvažiavus į priešingą eismo 
juostą.

Panevėžio apskrities vy-

riausiojo policijos komisariato 
duomenimis, blaivus vyras 
(gim. 1995 m.) vairuodamas 
automobilį „VOLVO S40“ 
sukdamas iš pagrindinio kelio 
į kairę pusę nepraleido tiesiai 
priešpriešais važiavusio pa-
grindiniu keliu automobilio 
„HONDA ACCORD“, kurį 
vairavo blaivus vyras (gim. 
1997 m.).

Automobilio „VOLVO 
S40“ keleiviui (gim. 1942 m.) 
paskirtas ambulatorinis gydi-
mas, keleivė (gim. 1953 m.) 
paguldyta į VšĮ Respublikinės 
Panevėžio ligoninės intensy-
vios terapijos skyrių, keleivė 
(gim. 1984 m.) išvežta į Vil-
niaus universiteto ligoninės 
Žalgirio kliniką.

Automobilio „HONDA AC-
CORD“ keleivei (gim. 1997 
m.), po medikų apžiūros paskir-
tas ambulatorinis gydimas. 

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

L. Šepkos parke jau greit 
pakvips levandomis

„Rokiškio Sirena“ jau 
anksčiau rašė, kad Liongi-
no Šepkos parke bus paso-
dinta 300 levandų krūmų. 
Šiemet lauko darbai Ro-
kiškyje vyksta išties inten-
syviai ir L. Šepkos parke 
šiandieną jau pluša darbi-
ninkai, kurie sodina žadė-
tąsias levandas.

L. Šepkos parkui levandas 
padovanojo net du rajone įsi-
kūrę levandų ūkiai. Vienas iš 

jų – Jūžintuose įsikūręs, savo 
veiklą tik pradedantis levan-
dų ūkis – „Levandų sodyba“. 
Šeimos užsiėmimu kol kas 
ūkį vadinanti jo šeimininkė 
Aušra padovanos maždaug 
70 levandų krūmelių. Kitas 
levandas auginantis ūkis –
„Levandų vanagynė“ taip pat 
prisideda prie miesto graži-
nimo ir padovanojo 100 le-
vandų sodinukų.

Rajono savivaldybės
inform.

Tautodailės galerija vėl vilios rokiškėnus ir miesto svečius

Švelnėjant karantino 
reikalavimams, į Rokiškio 
Nepriklausomybės aikš-
tę pamažu grįžta gyvy-
bė: duris atveria kavinės, 
kviečiančios savaitgalio 
vakarais klausytis gyvos 
muzikos. Renginius ėmė 
organizuoti ir Rokiškio tu-
rizmo ir tradicinių amatų 
informacijos ir koordina-
vimo centras. Rokiškėnus 
ir miesto svečius nuo birže-
lio 1-osios vidurdienio jau 
kviečia apsilankyti ir Tau-
todailės galerija. Ji svečius 
pasitinka gerokai atnau-
jinta ekspozicija: jos kon-
cepcija pritaikyta vasarai, 
o asortimentas papildytas 
gausybe įdomių kūrinių.

Tautodailės galerijos dar-

buotojos neslepia: karantinas 
gerokai pakoregavo jų pla-
nus. Atnaujinta Tautodailės 
galerijos ekspozicija buvo 
ruošiama šv. Velykoms. 

Jei prieš Kalėdas tauto-
dailininkai kvietė pasinerti į 
eglės šakelėmis, prieskoniais 
ir vaisiais kvepiančią, žais-
liukais žaižaruojančią Kalėdų 
pasaką, tai dabar ekspozicija 
skirta prikviesti vis nepasi-
rodančią vasarą. Pašnekovės 
neslėpė: ir prieš Kalėdas, ir 
dabar lankytojai kviečiami 
ne tik pirkti, bet ir grožėtis, 
įsiamžinti įspūdingai sukom-
ponuotų eksponatų apsuptyje.

Iš Šiaulių krašto į galeriją 
atkeliavo pagrindinis paro-
dos-mugės akcentas: gausybė 
šiaudų spudulų. Išmoningai ir 
skoningai išdėlioti būtent jie 

ir tapo lentynomis daugeliui 
rokiškėnų kūrinių.

Jų čia daug: nuo romanti-
ka dvelkiančių paveikslų, iki 
vąšeliu ir virbalais megztų 
staltiesių. Pastarosiomis eks-
ponuoti išmoningai pasitelk-
tas atnaujintas senovinės so-
dybos  lango rėmas.

Medžio šakos, laukinių 
žvėrių ragai tapo puikiomis 
kabyklomis papuošalams.

Vis dar šiluma nelepinan-
ti vasaros pradžia skatina 
įsigyti ir vilnonių kojinių, ir 
skraisčių, ir kitų megztų, ner-
tų drabužių.

Gausus ir rankų darbo 
indų, papuoštų ir tautiniais, ir 
šiuolaikiniais motyvais, pasi-
rinkimas.

Neužmiršti ir lankytojai 
vyrai: jiems skirta šaukštų, 

medinių taurelių, medinių 
padėklų užkandžiams kolek-
cija. Neužmiršti ir kalvių, 
baldžių kūriniai. Gausu ir 
žinomų rajono tautodalinin-
kų darbų. Ne visi jie skirti 
parduoti. Mat tautodailės 
galerija – puiki vieta ekspo-
nuoti savuosius kūrinius.

Nors tautodailės galerija 
jau atvėrė duris, jos ekspo-
zicijos nuolatos pildomos 
naujais kūriniais. Tol, kol 
„Rokiškio Sirena“ kalbėjosi 
su jos darbuotojomis, savo 
darbus atnešė du rokiškėnai. 
Jie neslepia: tai puiki vie-
ta realizuoti savo smulkius 
rankdarbius. Juk kūrybingi 
žmonės ne visada turi laiko 
rinkodarai. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ 

Pigiausių maisto produktų krepšelis per metus pabrango 5,98 euro
 Pigiausių maisto produktų krep-

šelis Lietuvos parduotuvėse per metus 
– gegužę, palyginti su pernai geguže – 
pabrango 5,98 euro (11,3 proc.), o per 
mėnesį – atpigo 1,01 euro (minus 1,7 
proc.), rodo portalo pricer.lt tyrimas. 

Bendrovė skelbia, kad pigiausias 
prekių krepšelis liko „Maximoje“ 
– 51,99 euro (63 centais mažiau nei 

balandį), antroje vietoje – „Norfa“ 
su 55,24 euro pigiausiu krepšeliu (58 
centais mažiau), į trečią vietą pakilo 
2,21 euro iki 56,27 euro krepšelio 
kainą sumažinęs „Lidl“, į ketvirtą 
nukrito „Iki“, kur pigiausias prekių 
krepšelis kainavo 57,66 euro (44 cen-
tais mažiau).

BNS inform.
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Echoskopija
q Pilvo organų, inkstų, šlapimo pūslės, 
prostatos
q Širdies, krūtų
q Sąnarių
q Kaklo kraujagyslių
q Kojų arterijų, venų kraujotakos
q Nervų, pleuros ertmės, limfmazgių

IĮ „MedSem“, Panevėžio g. 16 A, Rokiškis
Tel. (8-676) 40903

Politinė reklama

Politinė reklama bus apmokėta iš kandidato 
R. Martinėlio rinkiminės sąskaitos. Užs. 1

Seimo rinkimuose vienmandatėje Sėlos rytinė-
je rinkimų apygardoje dalyvausiu kaip nepriklau-
somas, asociacijos „Vieningi kartu“ palaikomas 
kandidatas. Su šia asociacija ir Ramūnu Gode-
liausku priešakyje laimėjome Rokiškio mero rin-
kimus, todėl norėčiau, kad ir toliau savo idėjo-
mis, aktyvia veikla ir bendru darbu tarnautume 
rajono žmonių gerovei. 

Kviečiu vienytis bei palaikyti mane ir kitas visuo-
menines organizacijas, gyventojų bendruomenes 
ir tikėti, kad bendros pastangos suteiks mūsų ra-
jonui daugiau stabilumo, pagarbos žmogui bei 
padės sukurti kuo geresnę ateitį mūsų vaikams.

Reiškiu visiems rajono gyventojams pagarbą ir 
linkiu visiems kuo geriausios kloties.

LR Seimo narys 
Raimundas MARTINĖLIS

Nuo 2020 m. birželio 4 d. (ketvirtadienio) atnaujina-
mas vietinio susisiekimo maršrutas Rokiškis-Alksniai 
13.05 val. (ketvirtadieniais ir šeštadieniais).

Nuo 2020 m. birželio 8 d. (pirmadienio) atnaujinami 
tolimojo susisiekimo maršrutai:

Rokiškis-Vilnius per Dusetas:
Iš Rokiškio AS išvyksta 4.05 val.;
Iš Vilniaus AS išvyksta 10.50 val.
Rokiškis-Vilnius per Jūžintus:
Iš Rokiškio AS išvyksta 12.40 val.;
Iš Vilniaus AS išvyksta 18.10 val.

Informacija telefonu 8 458 52982
UAB „Rokiškio autobusų parkas“ 

administracija

„AquaJump Rokiškis“ batutų parkas – 
norinčiųjų išbandyti įrenginius kol kas mažoka

Pirmąją vasaros die-
ną triukšmingai atidaryta 
karščiausia šios vasaros 
Rokiškio naujovė – van-
dens batutų parkas. Tačiau 
atidarymo šventę kiek ap-
temdė nevasariškas oras: 
žiūrovai į šventę ėjo apsi-
rengę striukėmis, skraistė-
mis ir paltais. Todėl ir iš-
bandyti naujovę norinčiųjų 
nebuvo daug – neviliojo 
maudynės šaltame vande-
nyje. Rokiškio baseino, ku-
riam priklauso šis parkas, 
direktorius Vitalijus Jocys 
neslepia: didesnio lankyto-
jų antplūdžio parkas tikisi 
jau šį savaitgalį – sinopti-
kai pagaliau žada šiltesnius 
orus.

Laukia geresnio oro
Šventės vaizdo įrašą: links-

mą mankštą, atidarymo kalbas 
ir palinkėjimus, uždegančią 
didžėjų muziką ir kitas batu-
tų parko atidarymo akimir-
kas galite pamatyti svetainėje 
www.rokiskiosirena.lt ir lai-
kraščio facebook paskyroje.

Kaip sekasi naujajam ba-
tutų parkui? Rokiškio baseino 
direktorius V. Jocys neslepia: 
atidarymo džiaugsmą apkarti-
no vėsūs orai. Todėl ir norin-
čiųjų išbandyti batutus nėra 
tiek daug, kiek tikėtąsi. Nors 
besidominčiųjų netrūksta.

Kol orai vėsūs, norintieji 
išbandyti šią pramogą, gali 
gauti specialų hidrokostiumą. 
Tačiau didesnio lankytojų dė-
mesio tikimasi tada, kai orai 
taps šiltesni.

„Mokomės. Kitąmet, ma-
nyčiau, vasarą teks derinti ir 
batutų parko, ir baseino darbą: 
šiltomis dienomis veiks par-
kas, o šaltomis – baseinas“, – 
sakė V. Jocys.

„Rokiškio Sirena“ prime-
na, kad šiemet baseinas vasa-
rai uždarytas ir duris atvers tik 
rugsėjį.

Kainą diktuoja rinka
„Rokiškio Sirenai“ svetai-

nėje publikavus parko atidary-
mo šventės įrašą, pasipylė ko-
mentarai, esą paslaugos kaina  
ne rokiškietiška. Direktorius 
neslėpė: kainą diktuoja rinka. 
„Pats su šeima aplankiau ap-
linkinių rajonų batutų parkus. 
Zarasuose paslaugos kaina 
– 10 Eur, Kupiškyje – 8 Eur. 
Nors jų batutų parkas gerokai 
mažesnis, nei mūsų“, – sakė 
V. Jocys.

Pašnekovas neslėpė: links-
mybės batutų parke nėra būti-
na sveikatinimo paslauga. To-
dėl ir apie nuolaidas atskiroms 
socialinėms grupėms, pavyz-
džiui, senjorams, sudėtinga 
kalbėti.

Be to, paslaugos kainas 
tvirtina rajono taryba. 

Rokiškio baseinas turi teisę 
taikyti tik vienkartines nuolai-
das. Tokia teise buvo pasinau-
dota atidarymo metu. Taip pat 

nuolaidos laukia ir šį sekma-
dienį – Tėvo dieną. „Visiems 
tėvams bilietas kainuos per-
pus pigiau“, – sakė V. Jocys. 

Visgi Rokiškio baseino 
vadovas artimiausiai rajono 
tarybai teiks pasiūlymą taikyti 
nuolaidas batutų parko paslau-
gai vaikams iki 14 metų.

Mat batutų parkas įrengtas 
ir pritaikytas ne patiems ma-
žiausiems: vaikai iki 14 metų 
jame linksmintis gali tik pri-
žiūrimi tėvų. Todėl ir nuspręs-
ta prašyti rajono tarybos tokio 
amžiaus vaikams taikyti 50 
proc. nuolaidą.

Kiek kainavo pats batutų 
parkas? Pasak V. Jocio, parko 
įrengimai yra Rokiškio basei-
no nuosavybė. Jie kainavo 70 
tūkst. Eur. Planuojama, kad 
parkas atsipirks per trejus me-
tus.

Aktyvi rinkodara
Pašnekovas neslepia: parko 

paslaugos orientuojamos ne 
tik rajono gyventojams. Tiki-
masi sulaukti lankytojų ne tik 
iš Anykščių, bet ir iš tolimes-
nių šalies kampelių.

Atidarius valstybinę sieną, 
tikimasi, kad parkas sudomins 
ir aplinkinių Latvijos rajonų 
gyventojus, kurie dažnai lan-
kosi Rokiškyje. 

V. Jocys teigė, kad rengia-
ma parko reklaminė kampa-
nija kaimyninėje šalyje. Apie 
Rokiškį ir batutus bus pasa-
kojama Jėkabpilio regioninėje 
spaudoje, artimiausiose gy-
venvietėse bus iškabinti skel-
bimai latvių kalba, raginantys 
apsilankyti batutų parke. 

„Mes čia nieko naujo ne-
išradinėjame. Lygiai taip mes 
reklamavome ir baseiną. Tak-
tika pasiteisino. Laukiame 
svečių iš Latvijos“, – sakė V. 
Jocys.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Keičiama mini ralio etapo „Samsonas Rally Juodupė 2020“ data
„Samsonas Rally Rokiš-

kis“ organizatoriai imasi 
dar vieno projekto – rengs 
mini ralio etapą. Nors pa-
gal pirminį planą „Samso-
nas Rally Juodupė 2020“ 
varžybos „Samsonas Mo-
torsport“ taurei laimėti 
turėjo būti pirmasis mini 
ralio sezono etapas ir vykti 
gegužės 2-ą dieną, tačiau 
pasaulinė pandemija ir 
dėl jos paskelbtas karanti-
nas privertė keisti planus. 
Nauja ralio data – rugpjū-
čio 22 d.

„Samsonas Rally Juodu-
pė 2020“ varžybos bus tre-
čiosios šių metų mini ralio 
kalendoriuje. Dalyviams or-
ganizatoriai pasiūlys keturis 

greičio ruožus, važiuojamus 
po du kartus. Iš viso dalyviai 
jais turės įveikti 22,66 km, o 
kartu su pervažiavimais dis-
tancija sieks 62,54 km.

Nors dažnai mini ralio 
varžybose dalyviai varžosi 
ant asfalto, šįkart kone visa 
distancija drieksis žvyro tra-
somis. Organizatoriai skai-
čiuoja, kad žvyras sudarys 
net 81-ą procentą trasos, o 
asfaltas – likusius 19. Tai-
gi, įprastai „semi-slick“ tipo 
padangomis apsiginklavę 
mini ralio dalyviai šįkart 
turės dairytis jau į žvyro 
dangai labiau tinkamas pa-
dangas.

„Mūsų komanda labai 
dega tuo varžybų organizavi-
mu ir vieno renginio per me-

tus mums darosi per mažai. 
Kadangi buvo laisva vieno 
etapo data, nuspendėme, kad 
prisidėsime prie mini ralio 
sezono. Tiesa, dėl koronavi-
ruso šiek tiek pasikeitė mūsų 
planai ir vietoje pirmoje eta-
po rengsime trečiąjį.

Mes jau eilę metų atsi-
davę Rokiškio kraštui, to-
dėl čia mus maloniai sutiko 
priimti Juodupės bendruo-
menė. Juodupės miestelio 
gyventojai taip pat rodo 
didelę iniciatyvą, turėsime 
vietinių savanorių, kurių 
dalis jau bus įgavę patirties 
dviem savaitėmis anksčiau 
įvyksiančiose „Samsonas 
Rally Rokiškis“ varžybose“, 
– kalbėjo varžybų organiza-
torius Audrius Gimžauskas.

Mini ralio čempionate 
dalyviai varžosi suskirstyti 
į devynias klases, priklau-
somai nuo jų vairuojamos 
technikos. Šių metų mini 
ralio čempionato kalendo-
riuje numatyti keturi etapai. 
Pirmasis etapas įvyks Laz-
dijuose, antrasis – Kaune, 
trečią kartą dalyviai susitiks 
Juodupėje ir sezoną vaini-
kuos dar vieneriomis lenk-
tynėmis Kaune.

Visą informaciją apie 
„Samsonas Rally Juodu-
pė 2020“ renginį, jo doku-
mentus bus galima rasti ten 
pat, kur įprastai skelbiamos 
„Samsonas Rally Rokiškis“ 
naujienos – www.samsonas-
rally.com puslapyje.

Organizatorių inform.

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) informuoja, jog 
nuo birželio 5 d. 12 val. iki birželio 8 d. 8 val. bus atlieka-
mi planiniai VMI vidinių sistemų atnaujinimo darbai, dėl 
kurių gyventojams laikinai nebus galimybės savarankiš-
kai įsigyti verslo liudijimų.

Veiklą pirmosiomis birželio mėnesio dienomis pla-
nuojantys gyventojai e. būdu, savarankiškai, verslo liu-
dijimą įsigyti galės iki penktadienio 12 val., tai galima 
padaryti prisijungus prie Mano VMI.

VMI inform.



Nepriklausomas rajono laikraštis

4 psl. 2020-06-05

BRYDĖS

Pro kietai sukąstus dantis (III) arba Matildos ir inkiliuko dilema

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Mūsų rajono tarybos pozici-
jos ir opozicijos santykius puikai 
apibūdintų Matildos ir inkiliuko 
atvejis.

Matilda yra jauniausia iš ke-
turių mūsų kačių, paaugliukė. 
Smulki plėšri laukinukė. Nuo pat 
kūdikystės (jei taip, aišku, galima 
sakyti apie kates), jaučianti sil-
pnybę inkiliukams. Kurių mūsų 
sodybos buvę šeimininkai prikėlė į 
kiekvieną iš gausybės medžių. Tai-
gi, kai kieme išgirstame įnirtingai 
čirškiančius varnėnus, mūsiškai 
špokus, paprastai išvystame tokį 
vaizdą: jiems pikiruojant apie ka-
tės ausis, ši tupi ant obels šakos, 
ir, įkišusi letenėlę į inkiliuko angą, 
ramiausiai bando išžvejoti jame 
esančius paukštyčius. Kiek špokai 
bečirkštų, Matilda puikiai žino, 
kad jie jai nieko nepadarys, tad 
nekreipdama dėmesio į intensyvų 
špokų puolimą, toliau sau maka-
luoja letena po inkiliuką. 

Lygiai tokie pat ir mūsų opozi-
cijos (špokų) santykiai su pozicija 
(kate). Kad ir kas beatsitiktų, vis 
tiek visi daro savo: opozicija gar-
siai ir daug čirškia, pozicija nela-
bai į tai kreipia dėmesio. 

Apskritai, manau, kad turėdamas 
tokią opoziciją, rajono meras mažų 
mažiausiai turėtų paprašyti kurio 
dvasininko šv. Mišias paaukoti už 
šios opozicijos sveikatą ir gerovę. 
Mat tai yra ideali opozicija kie-
kvienam vadovui. Rodos ir aktyvi, 
ir triukšminga, ir erzina, kaip katę 
erzina apie jos ausis pikiruojantys 
špokai. Tik va naudos iš to pikiravi-
mo ir čirškimo, kaip čia mandagiau 
pasakius...

Jis vargina. Žiauriai. Bergždumu. 
Kalbomis, kad tik kalbėti. Ginčais, 
kad tik ginčytis. Seniai pametus 
būtųjų nesutarimų esmę ir prasmę. 
Kita vertus, darbas špilkuoti rajono 
opoziciją ir jos asmenybes būtų len-
gvas. Jie tam duoda nemažai pagrin-
do kiekvieną posėdį. Tik štai naudos 
iš to... Net nebeįdomu.

Norint geriau suvokti dabartinės 
pozicijos ir opozicijos santykius, 
reikia vertinti prieš maždaug dvejus 
metus vykusius dalykus. Patys pri-
simenate: meras Antanas Vagonis 
be daugumos, dauguma – opozicija 
merui. Parodomieji rajono tarybos 
posėdžių darbotvarkių nepatvirti-
nimai, apsižodžiavimai spaudoje 

ir kitos panašios linksmybės. Nuo 
tiesioginio valdymo rajoną išgelbė-
jo aplinkybė, jog Vyriausybė tiesiog 
nedegė noru skelbti pirmalaikius 
rinkimus tuomet, kai iki savivaldy-
bių tarybų rinkimų bebuvo likę ma-
žiau nei metai. Žodžiu, vyko šaltasis 
rajono tarybos karas prieš merą, ir 
mero prieš tarybą. 

A.Vagonis buvo pirmasis tiesio-
giai išrinktas rajono meras. Jo ka-
dencija turėjo būti lengva ir šviesi. 
Iš vienos pusės jį saugojo šalies 
įstatymai: pareikšti interpeliaciją 
merui buvo galima tik tuo atveju, jei 
jis, vaizdžiai sakant, gerokai „pri-
sidirbtų“. Paprasto daugumos pasi-
keitimo, kaip ankstesniems, rajono 
tarybos rinktiems merams, jau ne-
bepakako. Tačiau ir tai A. Vagoniui 
negrėsė. Socialdemokratų partija 
turėjo septynis mandatus ir aštuntą-
jį – mero – kai valdančiai daugumai 
sudaryti reikia 13 balsų. Nepaisant 
mero elgesio įdomybių, už kurias 
jį vieni vertino, o kitus jos erzino, 
didesnių problemų pirmuosius maž-
daug dvejus su puse metų nekilo. 
Nemaža rajono gyventojų dalis bent 
jau kadencijos pradžioje jį laikė tam 
tikru reformatoriumi, kuris galėtų 
išjudinti ramią rajono politikos pel-
kę. Ir A. Vagonis ją išjudino, kaip 
sakoma, sau ant galvos. Ypač skam-
bus buvo konfliktas su mero pata-
rėju Tadu Barausku. Kuris buvo ne 
tik vienas artimiausių bendražygių, 
bet rajono socialdemokratų lyderis. 
Toliau – dar linksmiau. Iš Pirminės 
asmens sveikatos priežiūros centro 
direktorės pareigų atleista taip pat 
socialdemokratė, buvusi adminis-
tracijos direktorė Danguolė Kondra-
tenkienė. Kaip sakoma, mušk savus, 
kad svetimi bijotų? 

Tai rodo A. Vagonio, kaip poli-
tiko potencialą – nebuvo nei strate-
gijos, nei taktikos, ir dar sugebėjo 
susipjauti su tais, kurių nemažų pa-
stangų dėka jis ir pasiekė mero kėdę. 
Panašu, kad jo politikos principas 
yra „divide et impera“: skaldyk ir 
valdyk, tačiau A. Vagoniui nepa-
vyko suvaldyti šio proceso. Visgi 
rajono tarybos konfliktai nemažai 
rajono rinkėjų daliai padarė įspūdį: 
A. Vagonis pernai laimėjo pirmąjį 
mero rinkimų turą, o antrajame ture 
surinko 48 proc. balsų.

Lyg ir būtų logiška, kad su tokiais 
rezultatais A. Vagonis bandytų laimę 
ateinančiuose Seimo rinkimuose. Jei 
atvirai, to iš jo ir tikėtasi. Nedalyvau-
damas juose (A. Vagonis viešai pa-
reiškė remiąs Vidmantą Kanopą), jis 
prarado galbūt rimčiausią galimybę 
save įtvirtinti kaip stiprų politiką. Ta-
čiau dalyvauti rinkimuose reikalingi ir 
finansiniai, ir žmogiškieji ištekliai. O 
negebėjimas apie save vienyti ir telkti 
žmones yra vienas didesnių A. Vago-
nio kaip asmens ir politiko trūkumų. 

Rajono socialdemokratų sky-
rius suskilo į dvi dalis: vieni liko 
jo gretose, kiti nuėjo į A. Vagonio 
rinkiminį komitetą. Rezultatas: so-
cialdemokratai gavo 4, A. Vagonio 
komitetas – 3 vietas rajono tarybo-
je. Akivaizdus balsų pasidalinimo 
atvejis: kartu sudėjus jie būtų turėję 
7 balsus, kaip ir ankstesnėje rajo-

no taryboje. Be to, A. Vagonio ko-
miteto atstovai yra blankūs lyderio 
šešėliai. Kiek pikantiškiau, neretai 
ant gero skonio ribos, rajono tary-
bos posėdžiuose savo pasisakymais 
balansuoja Algis Čepulis. Stasys 
Mekšėnas išlaiko solidaus bendruo-
menės lyderio poziciją ir paprastai į 
ginčus nesivelia, o nuomonę reiškia 
ramiai ir argumentuotai.

Antroji stipri opozicijos deda-
moji dalis yra koalicija „Už laisvę 
augti“. Įdomu tai, kad antrajame 
mero rinkimų ture A. Vagonį parė-
mė jo aršiausi kritikai būtent šios 
koalicijos atstovai. O juk jos lyde-
riai Irmantas Tarvydis, kiek mažiau 
– Gintaras Girštautas ir buvo kovos 
su meru A. Vagoniu flagmanai. Kaip 
visų rajono problemų priežastimi 
buvęs meras staiga tiek pagerėjo, 
kad didieji jo priešai ėmė viešai jį 
remti? Atsakymas paprastas – poli-
tikoje principas „tas tų sakę, tas anų 
pasakę“ dažnai būna tik emocinga 
dūmų uždanga. O po ja dažnai de-
dasi įdomūs dalykai. Todėl visuo-
met reikia žiūrėti ne kas ką sako, 
o ką daro. O bendrų darbų per tuos 
probleminius metus būta daug. Pa-
vyzdžiui, jau seniai pamirštu šiuo-
laikinės mokyklėlės klausimu meras 
ir I. Tarvydis su kompanija labai sė-
kmingai suvienijo jėgas. Nors tuo-
metiniam merui nebuvo jokios prak-
tinės naudos remti, kaip sakoma, iš 
anksto pasmerktą, reikalą. 

 Į dienos šviesą pradėjo lįsti ir 
daugiau įdomių darbų, pavyzdžiui, 
100 tūkst. Eur avanso Obelių „Žalio-
sios“ rangovams klausimas. Tai pir-
masis avansas rangovui rajono isto-
rijoje. Ir dar pervestas tokiai įmonei, 
kurioms labai tiktų (su kai kuriomis 
išlygomis) terminas „Švenčiausioji 
trejybė“: direktorius, buhalteris ir 
valytojas viename asmenyje. Buvusi 
savivaldybės administracijos direk-
torė tikino nepastebėjusi, kaip tas 
avansas atsidūrė sutartyje. Tačiau 
išsamiai išanalizavus sutartį, aki-
vaizdu, kad tas avansas niekaip ne-
galėjo būti pervestas, nes rangovai 
neturėjo reikiamų garantijų. Sunku 
patikėti, kad tiek buvo „pražiūrėta“: 
ir avanso atsiradimas sutartyje, ir 
įmonės garantijų neturėjimas, ir pa-
galiau pats pinigų pervedimas. Nie-
kam nekilo klausimų? Jei meras iš 
tiesų būtų pykęsis su rajono tarybos 
dauguma ir su jos vienais lyderių, 
tai akivaizdu, kad būtų pastebėjęs 
jų deleguotos administracijos di-
rektorės „neapsižiūrėjimus“. Lygiai 
taip pat ir kovą už skaidrumą dekla-
ruojanti koalicija „Už laisvę augti“, 
kurios deleguota buvo administra-
cijos direktorė, nebūtų nutylėjusi 
nepakenčiamo mero, kaip rajono 
savivaldybės vadovo, neapsižiūrėji-
mo. Klausimų niekam nekilo. Jų ir 
toliau nebūtų kilę, jei būtų likęs tas 
pats meras. Todėl ir koalicijos „Už 
laisvę augti“ parama A. Vagoniui, 
atsižvelgiant į šias aplinkybes, yra 
daugiau negu logiška. 

Socialdemokratai yra ne vieninte-
lė partija, kuri po praėjusios savival-
dybės tarybos kadencijos nukrauja-
vo. Nuostolių patyrė ir konservatorių 
partijos skyrius. O koaliciją „Už lais-

vę augti“ papildė ankstesnėje tary-
boje konservatorių atstovu buvęs 
Stasys Meliūnas. Į „Už laisvę augti“ 
gretas atėjo ir politikos naujokas mu-
ziejininkas Valius Kazlauskas. 

Koalicijos „Už laisvę augti“ pro-
blemą būtų galima pavadinti „Ly-
derių šešėlyje“. Mat du akivaizdūs 
koalicijos lyderiai yra G. Girštautas 
ir I. Tarvydis. G. Girštautas yra ti-
krasis koalicijos smegenų centras. 
Jis yra politikos senbuvis, turintis ir 
patirties, ir išminties. Iš visų opozi-
cijos atstovų jis atrodo solidžiausiai. 
Kalba retai, išlaiko orumą ir rimtį. I. 
Tarvydis yra vienas verslo lyderių ra-
jone. Tačiau gana autoritarinis elgesys 
versle nebūtinai deramas ir naudingas 
politikoje. Šis politikas subtilumu pa-
sižymi tiek, kiek raganosis porceliano 
krautuvėlėje. Vienas didžiųjų kozirių 
I. Tarvydžio politinei veiklai ir įtakai 
yra jo lyderystė rajono Verslo klube. 
Tačiau verslas ir politika retai kada 
dera kartu. Ir verslo bendruomenė ne 
visuomet palaiko savo lyderių politi-
nes ambicijas. Prieš keletą metų bu-
vusi itin pastebima Verslo klubo vei-
kla dabar akivaizdžiai slopsta. Tam 
įtakos turi ir strateginės klaidos, to-
kios, kaip Kalėdų rezidencijos klausi-
mas: rajono žmonių akyse klubas tapo 
Grinču, pabandžiusiu nesėkmingai 
nukomunizdinti Kalėdas. O ir patys 
verslininkai, kurių gretose yra įvairių 
politinių pažiūrų asmenų, ne visada 
nori būti priemone lyderio ambici-
joms realizuoti.

S. Meliūnas ir V. Kazlauskas yra 
labiau koalicijos nuomonės įgarsin-
tojai, nei savarankiški politiniai lyde-
riai. Noro ir entuziazmo jie turi daug, 
tačiau trūksta ir patirties, ir išminties. 
Jei S. Meliūnas jau turi šiokių tokių 
politiko darbo įgūdžių, tai V. Kazlaus-
kui akivaizdžiai jų stinga. Ir vietoj 
įkyriai peršamo termino „bendrystė“ 
gaunamas atvirkštinis variantas. 

Didžiausias šios koalicijos trūku-
mas yra tai, kad jie pasmerkti būti 
politinių sąjungų objektais, o ne 
subjektais, apibūdinamais terminu 
„galiorka“: netgi savivaldybės salėje 
jie sėdi trečioje, tolimiausioje eilė-
je. Kodėl „galiorka“? Štai ir šiuose 
rinkimuose jie užėmė trečiąją vietą, 
nors mandatų gavo tiek pat, kiek ir 
du lyderiai. S. Meliūnas tuomet iš-
reiškė naivų pasipiktinimą, kodėl jie 
nekviečiami į valdančiąją koaliciją. 

Ogi dėl to paties „divide et impe-
ra“ – skaldyk ir valdyk. Politika yra 
susitarimų, o ne konfrontacijos me-
nas. Ir paskelbus atvirą karą nederėtų 
manyti, kad varžovai trykš noru sėsti 
prie derybų stalo, juolab, kai varžo-
vai saujoje turi visus kozirius. Nai-
vu tikėtis, kad juos, dėl nemalonaus 
elgesio rinkiminės kampanijos metu, 
kaip partnerį galėjo matyti ir judėji-
mas „Vieningi kartu“, kuriems, turin-
tiems merą, teko didžiausias svoris 
valdančiojoje koalicijoje. Abejotina, 
kad dideliais bičiuliais ne iš reikalo 
būtų ir konservatoriai dėl to paties S. 
Meliūno permigravimo. 

Kita bėda, dėl ko politiniuose jun-
giniuose ši koalicija turi gana mažą 
svertinį svorį, yra tai, kad joje trūksta 
tikrųjų politikos lyderių ar bent jau 
kvalifikuotos komandos: nors jų kan-

didatų į rajono tarybą sąrašas yra vie-
nas ilgiausių, tačiau galinčių užimti 
politinius postus, o tuo labiau, juose 
dirbti, tėra vos keli. Ir tai su didelė-
mis išlygomis. 

G. Girštautas ramiai sau vadovau-
ja Skemų savarankiško gyvenimo 
namams, ir nepanašu, kad jų direk-
toriaus kėdę iškeistų į ambicijas tapti 
rajono meru ar Seimo nariu. I. Tar-
vydis, kaip ir dera verslininkui, pui-
kiai suvokia savo galimybių ribas: 
nors koalicijos sąraše jis iš trečios 
vietos buvo išreitinguotas į pirmąją, 
surinkęs 499 pirmumo balsus, tačiau 
panašu, kad tai ir yra maždaug tiek, 
kiek jis gali realiai tų balsų gauti. 
Praėjusiuose Seimo rinkimuose šios 
politinės jėgos keltas kandidatas Li-
nas Juozėnas buvo toks  „iš reikalo, 
kad tik kažką iškelt“, kad debatuose 
kėlė nebe juoką, o nuoširdų gailestį. 
Koalicijai gavus savivaldybės admi-
nistracijos direktoriaus postą, iš ne-
turėjimo ką į jį skirti buvo pasirinkta 
jauna ir nepatyrusi kandidatė, kuriai 
bent jau veiklos pradžioje savival-
dybės koridoriuose buvo prisegta iš-
kalbinga pravardė „Kų I... pasakys“. 
Ir jos padėtas parašas po sutartimi 
su Obelių „Žaliosios“ rangovais da-
bar rajonui kainuos daugiau nei 100 
tūkst. Eur. Lygiai toks pat „iš reikalo“ 
kandidatas mero rinkimuose buvo ir 
V. Kazlauskas. Kuris į rajono politi-
kos istoriją įeis tik kaip dviejų keiks-
mažodžių reikšmę įgijusių terminų 
„bendrystė“ ir „Krošinskių pilaitė“ 
autorius. Tą parodė ir balsavimo re-
zultatai: šis politikas mero rinkimuo-
se užėmė penktąją vietą iš septynių 
kandidatų. Lygai tokia pat problema 
šiai koalicijai yra ir artėjantys Seimo 
rinkimai. Nepanašu, kad jie paskuti-
nę akimirką, tarsi kozirį iš rankovės, 
ištrauktų rimtą kandidatą į Seimo 
narius. O ketveri metai opozicijoje, 
be didesnės galios, menkstant Vers-
lo klubo įtakai rajono gyvenime, šiai 
koalicijai ir toliau gresia „galiorkos“ 
statusu. Todėl naivu tikėtis, kad ji ne-
siims aktyvesnių veiksmų, ypač po 
Seimo rinkimų. Juo labiau, kad tam 
tikros valdančiosios koalicijos narių 
strateginės klaidos lyg ir suteiktų to-
kių galimybių. Ar jos virs veiksmais, 
paaiškės šių metų spalį arba lapkri-
tį. Visgi, tam, kad būtų galima siekti 
pergalės, reikia turėti tam išteklių, 
visų pirma, žmogiškųjų. Nes dar 
vieno tokio „žioplo“ administracijos 
direktoriaus rajono biudžetas tiesiog 
nepakeltų. 

Paskutinioji opozicijos dedamoji 
yra partijos Tvarka ir teisingumas du 
atstovai, kuriuos būtų galima pava-
dinti „dūšiomis be vietos“. Jie kažko-
dėl nepasinaudojo tapti proga auksi-
niais valdančiosios koalicijos balsais. 
Mat „Vieningiems su Ramūnu Gode-
liausku“, konservatoriams ir socialde-
mokratams iki tvirtos koalicijos kaip 
trūko vieno balso. Aiškiau jungtis prie 
opozicijoje pirmuoju smuiku grie-
žiančios koalicijos „Už laisvę augti“ 
jiems neleistų principai: mat būtent 
jos pastangomis Egidijus Vilimas ir 
prarado rajono vicemero postą.

Kitoje, paskutiniojoje, šių brydžių 
dalyje aptarsime valdančiųjų sėkmes 
ir nesėkmes.
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Žodžiai, skirti TĖVUI          
Pavasaris jau buvo išleidęs 

visą gamtą stropiai ir tvarkingai 
sprogti, žaliuoti ir žydėti, čiul-
bėti, džiaugtis ir ruošėsi vadžias 
perduoti vasarai. Gamtos harmo-
nija traukė, viliojo visus į gamtą 
pasimėgauti smaragdine žaluma, 
žiedais ir giesmininkų balsais. 
Tiesa, tam koją kišo karantinas, 
bet miesto berniūkščiams jis buvo 
nė motais. Susirinkę į mikrorajo-
no parką, jie suposi hamakuose ir 
šnekėjosi. Beje, jie neblogai vie-
nas kitą pažino: gyveno toje pa-
čioje gatvėje, mokėsi toje pačioje 
mokykloje ir nuo vaikystės kartu 
žaidė, postringavo, dalinosi nuo-
monėmis, lūkesčiais, sielvartu ir 
džiaugsmais. Šįkart kalba pasisu-
ko apie tėvą (ne visi jį turėjo, bet 
visiems jo reikėjo).

– Birželio pirmą sekmadienį vėl 
Tėvo diena, ką tu pasakytum savo 
tėvui? – pradėjo vienas.

– Man labai reikia Tavęs, Tėve, 
ramaus, protingo ir pasitikinčio sa-
vimi, kad turėčiau kuo didžiuotis 
ir visada galėčiau paklausti, ko dar 
pats nežinau, nepažįstu, nesuprantu, 

o Tu ramiai paaiškintum, kantriai 
padėtum išspręsti, atlikti užduotį, 
sukonstruoti, pasigaminti, pataisyti, 
sukurti, aptarti kartu skaitytą knygą 
ar matytą filmą, – kalbėjo antras.

– O man reikia Tavęs, visą savo 
dėmesį skiriančio mūsų šeimai: po 
darbų laiku grįžtančio į namus, kad 
visi kartu paanalizuotume dienos 
įvykius, nutikimus ir būsenas, kad 
drauge pasikalbėtume, pasidžiaug-
tume, rastume atsakymus į iški-
lusius klausimus, apsikabintume. 
Man reikia Tavęs tokio paprasto, 

nuoširdaus, randančio laiko pažaisti 
su manimi, kai aš to prašau, neat-
sisakančio pakeliauti, pasportuoti. 
Aš amžinai likčiau Tau dėkingas už 
man skirtą dėmesį ir dovanotą va-
landą, - vėl atsiliepė pirmasis.

– Ir man labai reikia Tavęs, Tėti, 
rūpestingo ir atsakingo, jaučiančio 
ir besidominčio, kokių problemų 
man kyla mokykloje, būreliuose, 
gatvėje ar kieme, kad Tau rūpėtų 
mano dvasinė būsena, santykiai su 
kitais žmonėmis.  Aš turiu Tau tiek 
daug ką pasakyti,- pritarė trečias.

Šias mintis skiriu savo ir visų Tėvų šviesiam atminimui...
Labai džiugu, kad jau ne vieną 

dešimtmetį, kasmet, gegužės ir bir-
želio mėnesių pirmąjį sekmadienį 
minime mums pačių brangiausių 
žmonių – Motinos ir Tėvo pager-
bimo dieną. Gražu ir prasminga, 
kad ši Tėvų pagerbimo tradicija vėl 
atgaivinta, atgavusi savo prasmę 
ir visada švenčiama nuotaikingai, 
kaip ir daugelis kitų švenčių. Labai 
gaila, kad sovietiniais laikais visa tai 
buvo užmiršta ir uždrausta. Mano 
vaikystės ir jaunystės metais mums 
pačių brangiausių žmonių taip gra-
žiai nepagerbdavome, nors jie visad 
buvo verti tokios pagarbos.

Motina mums suteikia gyvybę 
ir gyvenimą, o Tėvas pratęsia visos 
giminės pavadinimą. Labai retai at-
rasite žmogų, kuris gyvenime sugal-
votų pakeisti savo pavardę ir niekada 
nesiskundžia, kad ji jam nepatinka. 
Nebent tai padaro koks nors besislap-
stantis nusikaltėlis, kad jį būtų sun-
kiau surasti. Tėvai mums parenka ir 
vardą, kuriuo mes visą gyvenimą di-
džiuojamės ir niekad nesakome, kad 
jis mums nepatinka.

Patys laimingiausi tie žmonės, 
kurie turi gyvus savo tėvus ir dar te-
begyvenančius ten, kur mes gimėme. 
Tada mus karts nuo karto vis traukia 
aplankyti savo gimtinę ir tėvus, pa-
būti su jais kartu, padėti darbuose ar 

– Man reikia Tavęs labai kan-
traus, net tada, kai būsiu ne taip 
padaręs, ne taip pasielgęs, ne tokiu 
tonu pasakęs, bet kad Tu į tai surea-
guotum ramiai, nešauktum ir nebar-
tum manęs. Žinau, Tavo švelnumas 
ir supratingumas padėtų ir man su-
prasti save ir augti, keistis, - garsiai 
svajojo vaikas.

– Ypatingai man reikia Tavęs 
sąžiningo ir doro, tvirtų principų ir 
valios, galinčio atsispirti bet kokiai 
pagundai, besilaikančio dešimties 
Dievo įsakymų – pavyzdingo tėvo. 
Kitaip į ką gi aš galėčiau lygiuotis, 
iš kur pavyzdį imčiau, į ką gyveni-
me atsiremčiau, –  antrino ketvir-
tasis.

– O aš jam padėkočiau ir pasa-
kyčiau, – pridėjo penktasis. – Aš 
laimingas, kad Tu manęs niekada 
neiškeitei į draugų būrį, į butelį ar 
kitas priklausomybes. Laimė, kad 
Tu nebuvai ir nebūsi nusikaltėlis, 
veidmainis, melagis ar despotas, kad 
Tu manęs nepameti, neatstumi, ne-
pamiršti, kad visada esi šalia., saugai 
mano širdį nuo sopulio. Jei būtų ki-
taip - kaip aš galėčiau ištverti?

– Tėte, Tėveli, Tėtuk, man labai 

reikia Tavęs tokio, koks esi, kokį 
Tave ir turiu, nes Tu man vienintelis 
šitoje žemėje,  vienas ir nepakeičia-
mas, - šaukė jų visų širdys. - Myliu 
Tave. Su Tėvo diena.

Nors jie dar buvo paaugliai, bet 
intuityviai ilgėjosi darnos ir harmo-
nijos, kurią matė gamtoje. Šeimos 
darnai,  bendrystei, dvasiniam geru-
mui būtinas motinos ir tėvo sutari-
mas, o tėvui čia skiriamas ypatingas 
vaidmuo. Nuo jo priklauso, ar ne-
paskandins vaikų sielų dažnai tamsi 
ir audringa gyvenimo jūra. Tėvas 
Stanislovas sakė: „Vyro širdyje tu-
rėtų rusenti slaptas troškimas: gal-
būt sukonstruoti laivą ir juo plaukti, 
pastatyti bažnyčią ir joje melstis, 
sukurti simfoniją ir ją atlikti, nuta-
pyti paveikslą ir jį parodyti kitiems, 
užsėti lauką ir jį prižiūrėti... Yra dar 
daugybė darbų, dėl kurių Dievas 
sukūrė žmogų, kad jis pats toliau 
kurtų“. Tik tėvas ( aišku, ir mama) 
pasėja vaiko širdyje gėrį, draugiš-
kumą, meilę ir ramybę.. Būkit visi 
vyrai pasveikinti TĖVO dieną. Jūsų 
tikrai reikia Jūsų vaikams.

Irena JUODELYTĖ VARNIENĖ, 
LKRS narė

išspręsti jiems iškilusias problemas, 
pasidžiaugti su jais kartu brangių 
švenčių proga, juos pasveikinti ir kaip 
nors pamaloninti. Tėvams tai didis 
džiaugsmas ir geriausia dovana.

Bet neturi būti užmiršti ir tie tėvai, 
kurie iškeliavo anapilin. Jie visam gy-
venimui pasiliko mūsų tėvais, tik mes 
juos begalime aplankyti jų amžino 
poilsio vietoje, pagerbdami šviesų jų 
atminimą, ant žemės kauburėlio už-
degdami žvakutę ir palikdami gėlių.

Mano kartos tėvų gyvenimas tilpo 
XX a. rėmuose. Beveik visi jie gimė 
amžiaus pradžioje, ir gyvenimo kelio-
nę užbaigė amžiaus pabaigoje.

Tėvo dienos proga noriu viešai pri-
siminti savo tėvus, kuriuos visą gyve-
nimą gerbiau ir mylėjau. Manau, kad 
tuo laikotarpiu, visų Lietuvos kaimo 
žmonių gyvenimas buvo panašus. 
Tarpukaris – jų visų jaunystė, visi 
kūrė savo šeimas, iš kaimo „ulyčių“ 
kėlėsi į vienkiemius, ten, savo žemės 
lopynėlyje statėsi sodybas. Per visus 
tarpukario Nepriklausomybės metus 
tapo savarankiškais valstiečiais. Beli-
ko tik dirbti savo turimą žemelę, gim-
dyti ir auginti vaikus, būsimą naują 
žmonių kartą.

Nelengvas buvo mano tėvų gyveni-
mas. Jau nuo pat vaikystės teko patirti 
daug vargo ir netikėtų artimųjų netek-
čių. Tėtė, būdamas vos kelių metų, ne-
teko savo Motinos, neturėjo galimybių 

lankyti mokyklą. Savarankiškai išmo-
ko pažinti raides ir šiek tiek skaityti, 
net rašyti gerai nemokėjo, o vietoje 
parašo rašydavo tris kryžiukus ir savo 
inicialus. Nuo paauglystės pradžios 
prasidėjo viso gyvenimo nesibaigian-
tys darbai. Pradžioje piemenaujant, 
vėliau bernaujant, dar vėliau, tarnyba 
Lietuvos kariuomenėje.

Dar gal skaudesnis buvo mano Ma-
mos likimas. Būdama vos 8 metų, ji 
su dar dviem jaunesnėmis sesutėmis, 
per metus neteko savo abiejų, tragiš-
kai žuvusių tėvų. Iki pilnametystės 
jomis rūpinosi artimiausi giminės ir 
kaimynai. Visų seserų jaunystė buvo 
širdies skausmo ir liūdesio ašaromis 
nuplauta. 

Kada tėvai sukūrė šeimą, rūpesčių 
ir bėdų nemažėjo. Per keletą metų 
mūsų šeimą palietė du labai skaudūs 
įvykiai – mirė dvi mano mažametės 
sesutės. Šios netektys labai skaudžiai 
palietė mano tėvus. Dar ilgai jie nega-
lėjo grįžti į normalų gyvenimą.

Ne ką geriau buvo ir pokario me-
tais. Prasidėjusi klasių kova pareikala-
vo nemažai nekaltų žmonių gyvybių. 
Žuvo kaimynai, pažįstami, giminės. 
Dalis artimųjų buvo ištremti į Sibirą. 
Labai skaudžiai tėvas pergyveno savo 
sesutės ir pamotės žūtį ir visos jo gim-
tinės trobesių padegimą. 

Visų valstiečių gyvenimą sugriovė 
prasidėjusi kolektyvizacija. Žmonės 

negalėjo suvokti, kad viską, ką jie už-
gyveno, taps bendra nuosavybe. Sun-
kūs buvo pirmieji kolektyvinio darbo 
metai. Jau labai greitai kaime atsirado 
nerašytas įstatymas, kuris skambėjo 
maždaug taip: kas tavo, tas ir mano, 
bet kas mano, tas ne tavo. Dėl to tarp 
kaimynų atsirado didelė neapykanta, 
kerštas ir pagieža vieni kitiems. Kai 
mūsų kaimynas, kolūkio pirmininkas, 
pabandė tą įstatymą uždrausti, keli 
kaimynai, miško brolių padedami, 
išžudė visą pirmininko šeimą – 5 as-
menis, iš jų mažamečius vaikus. Tada 
matyti vaizdai visam gyvenimui liko 
mano atmintyje.

Visą gyvenimą lieku dėkingas savo 
Tėvui, kad jis mane išmokė dorai, są-
žiningai gyventi, visad padėti silpnes-
niam ar patekusiam į bėdą. Tik keletą 
kartų savo vaikystėje ar paauglystėje 
nuo Tėvo gavau beržinės košės ir to 
užteko, jog suprasčiau, kad niekada 
nereikia nieko blogo daryti, žinoti ne 
tik savo teises, bet ir pareigas ir kas 
gyvenime svarbiausia.

Dabar gi visi įstatymai gina tik 
teises, pareigos paliktos vykdyti savo 
nuožiūra. Todėl labai gerai matome, 

kiek daug negerų dalykų dabar vyksta 
mūsų gyvenime. 

Tėvas mano atmintyje visam gy-
venimui išliko toks,  kokį jį mačiau 
paskutines keliolika minučių, stovė-
damas prie jo karsto, giedant grau-
džią atsisveikinimo giesmę. Gulėjo 
jis ramus, truputį lyg besišypsantis, 
tarsi džiaugdamasis, kad užbaigė vi-
sus šio gyvenimo darbus, vargus ir 
rūpesčius.

Nuo Tėvo netekties praėjo jau dau-
giau kaip keturi dešimtmečiai arba 
pusė mano nugyvento laiko, bet jis at-
mintyje iš liko nei trupučio nepakitęs, 
toks, kokį jį mačiau paskutinį kartą.

Aš laimingas, kad turėjau tokį gerą 
ir nuoširdų Tėvą, paprastą ir darbštų 
kaimo valstietį. Gyvenu viltimi, nes 
kaip skelbia mūsų tikėjimas, gal bus 
galimybė jį ir kitus artimuosius dar 
sutikti ten, iš kur niekas negrįžta. Bet 
kaip bus iš tikrųjų, niekas pasakyti 
negali. 

Gerbiami ir mieli žmonės, visada 
mylėkime ir gerbkime savo Tėvus, 
nes jei ne jie, nebūtų ir mūsų šioje 
žemėje.

Alfonsas KERAITIS

„Tribūnoje“ pateikiami originalūs autorių tekstai.
„Rokiškio Sirena“ redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su 

išsakyta nuomone. Skiltyje „Tribūna“ galite pasisakyti visi. 
Savo tekstą siųskite el. paštu reklama@rokiskiosirena.lt arba 

paprastu paštu Nepriklausomybės aikštė 12, Rokiškis

BALDAI

• Geros būklės lovą. Kaina 170 Eur. 

Tel. 8 615 10 050. Rokiškis
• Minkštą kampą su miegamaja 
dalimi. Išskleidžiamas, miego 
paviršius: gylis - 125 cm, ilgis - 
195 cm. Baldo išoriniai matmenys: 
ilgis - 237cm, gylis - 150 cm, 
aukštis - 72 cm. Sėdimosios dalies 
aukštis - 40 cm. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 623 12 579. Rokiškis
• Staliuką. Stalviršis ąžuolo, 
kojos – Zinger. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Dvi klasikinio rašto romanetes. 
Tel. 8 620 55 975. Rokiškis

• Stalą su keturiomis kėdėmis. 
Stalo matmenys: plotis 70 cm, ilgis 
120 cm. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 600 30 766. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju labai sargų šunį, 
svetimi neprieis. Pandėlys.  
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• Gal kas norėtų nusišienauti 1 
ha pievų, šalia Rokiškio arba už 
mokestį nupjauti ir surinkti šieną . 
Tel. 8 678 09 758. Rokiškis
• Atiduodu nusišienauti pievas 

Jūžintų seniūnijoje.  
Tel. 8 623 43 539. Rokiškis
• Dovanoju vaikiškų drabužėlių 
berniukui iki 16 mėnesių.  
Tel. 8 612 47 934. Rokiškis
• Dovanoju naudotą šiferį. Išsivežti 
patiems, Kamajai.  
Tel. 8 620 65 385. Rokiškis
• Dovanoju labai sargų šunį, meilus 
saviems, svetimas neprieis.  
Tel. 8 646 49 930. Rokiškis
• Dovanoju labai gražius, baltą ir 
margą kačiukus. Tel. 8 625 24 087. 
Rokiškis

• Dovanoju ir atvežu statybinį 
laužą. Tel. 8 607 92 262.  
Rokiškis
• Atiduodu naudotą šaldytuvą 
Vilniuje, galiu privežti netoli 
Vilniaus, nemokamai.  
Tel. 8 666 74 832. Vilnius

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Odinę, Hein Geiriche moto 
aprangą su apsaugomis. Dėvėta. 
Dydis 56. Taip pat moterišką odinę 
baikerišką striukę. Dėvėta. Dydis 
40. Kaina 30 Eur.  

Tel. 8 670 80 750. Rokiškis
• Komunijos suknelę. 140 cm 
ūgio mergaitei. Tiks ir lieknesnei. 
Galima pirkti kartu su švarkeliu. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 671 43 562. 
Rokiškis
• Milwaukee firminę, dėvėtą, bet 
labai geros būklės kepurę. Rastafari 
kepurę, dėvėtą, bet idealios būklės. 
Eat move sleep naują kepurę. Tess 
2 vnt. naujų  kepurių. Vnt. kaina 8 
Eur. Kaina 8 Eur. Tel. 8 608 33 563. 
Rokiškis
• Naują Rolls Royce kepurę, 
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atrodo prabangiai. Pridėsiu dovaną 
perkantiems. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 608 33 563. Rokiškis
• J.Tūbelio progimnazijos sarafaną. 
Tinka 4-5 klasės mergaitei, mažai 
dėvėtas. Kaina 6 Eur.  
Tel. 8 676 25 505. Rokiškis
• Naują kepure Jagermeister. Tiek 
vyrams tiek moterims. 10 Eur. 
Naują, kompaktišką kuprinę  IRON 
HACK. 15 Eur. Tiek vyrams tiek 
moterims. Naują rankinuką Louis 
Vuitton. Ilgis 30 cm, aukštis 22 cm, 
Kaina 20 Eur. Spalvotą kuprinę su 
smulkiu defektu. 5 Eur.  
Tel. 8 608 33 563. Rokiškis
• Įvairius, dėvėtus drabužėlius nuo 
104-122 cm. Kaina 2 Eur.  
Tel. 8 622 10 954.  
Rokiškis

PASLAUGOS
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Rokiškio rajono savivaldybės admi-
nistracija skelbia atranką į Rokiškio 
rajono savivaldybės administracijos 
Jūžintų seniūnijos komunalinio ūkio 
specialisto pareigas, (darbuotojas 
pagal darbo sutartį (1 pareigybė, B 

lygis)), pastoviosios dalies koeficientas nuo 4,3 iki 
4,49 (pareiginės algos baziniais dydžiais, priklauso-
mai nuo profesinio darbo patirties (metais).

Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savivaldybės 
interneto svetainėje adresu http://www.rokiskis.lt. 

Užs. 1029

• Automobilių, krovinių, žemės 
ūkio technikos transportavimas. 
Savivarčio paslaugos.  
Tel. 8 604 86 441.  
Rokiškis
• Gera kaina atvežame: žvyrą, 
smėlį, skaldą, atsijas. Statybinio 

laužo, grunto išvežimas. Vežame 
mažais ir dideliais kiekiais, 
padidinto pravažumo transportu. 
Tel. 8 604 86 441.  
Rokiškis
• Techninė pagalba kelyje. Avarinis 
automobilių atrakinimas. Sumaišyto 
kuro ištraukimas, išvalymas 
ir paruošimas eksploatacijai. 
Užvedimas išsikrovus 
akumuliatoriui. Tel. 8 604 86 441. 
Rokiškis
• Pastatų šildymas dujine šildymo 
sistema, suskystintomis naftos 
dujomis iš rezervuarų ir balionų 
įrenginių. Tel. 8 652 84 589. 
Rokiškis
• Stogų, sienų dangos, lietaus 
surinkimo sistemos. Greitai ir 

kokybiškai dengiame stogus, 
atliekame skardinimo darbus, 
gaminame skardos lankstinius, 
tvoras, tvoralentes. Jaunystės g. 12, 
(8-673) 85181. Tel. 8 683 48 737. 
Rokiškis

PERKA

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Gyvūnų transportavimo dėžę 
Ferplast. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 687 30 638. Rokiškis
• Birželio 13 d. turėsime broilerių 
viščiukų. Vienadieniai. Rezervacija 
išankstinė. Kaina 1 Eur.  
Tel. 8 602 01 726. Rokiškis
• Kaimiškus, veislinius gaidžiukus. 
Kaina 6 Eur. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• Dingo jauna (2 metų), žalmargė 
karvė, besiganiusi pievoje prie 
senųjų kapinių (Laukupio g.).  
Praneškite jei ką nors matėte ar 
žinote. Atsilyginsime.  
Tel. 8 670 27 743. Rokiškis
• Metų amžiaus buliuką skersti. 
Daugiau informacijos telefonu.  
Tel. 8 677 16 010. Rokiškis
• Paaugintus broileriukus ir 
ančiukus: kaimiški, bėgikų ir 
Pekino. Tel. 8 686 99 116.  
Rokiškis
• Avis be numerių. 1,20 Eur/ kg 
gyvo svorio. Tel. 8 647 32 700. 
Kupiškis

IEŠKO DARBO

• Moteris ieško darbo.  
Tel. 8 602 21 055. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu slaugyti 
ligonį ar prižiurėti senyvo 
amžiaus žmogų. Taip pat galiu 
dirbti valytoja. Tel. 8 626 90 489. 

Rokiškis
• Atsakinga moteris ieško darbo. 
Gali prižiūrėti senyvą ar neįgalų 
žmogų jūsų namuose.  
Tel. 8 602 53 978. Rokiškis
• Ieškau vairuotojo darbo. Galiu 
dirbti ir pagalbiniu darbninku, 
tik ne miške. Turiu B kategorijos 
vairuotojo pažymėjimą, negeriantis. 
Tel. 8 629 78 838. Rokiškis
• Ieškau darbo. Esu tvarkingas, 
atsakingas, 23 metų vaikinas. 
Be žalingų įpročių. Galiu dirbti 
asmeniniu vairuotoju. Gerai 
išmanau automobilių mechaniką 
pagal specialybe, tai pat turiu 
patirties ir B, TR1, TR2, SZ, SM ir 
krautuvo vairuotojo pažymėjimus. 
Tel. 8 608 33 563. Rokiškis
• 17 metų mergina ieško darbo 
vasaros sezonui. Rokiškis. Į žinutes 
neatsakau. Skambinkite.  
Tel. 8 641 97 625. Rokiškis
• 2 merginos, nepilnametės, ieško 
darbo vasaros sezonui. Darbas 
tinka bet koks. Tel. 8 609 08 933. 
Rokiškis
• Vaikinas ieško darbo. Siūlyti 
įvairius variantus.  
Tel. 8 603 87 554. Rokiškis
• Ieškau darbo Rokiškyje. Esu 
įgijęs technikos šaltkalvio, 
remontininko-suvirintojo 
specialybes. Tinka bet koks darbas. 
Tel. 8 621 49 288. Rokiškis
• 27 m. vyras ieško darbo. Galiu 
dirbti bet kur. Esu dirbęs miške, 
ūkyje bei kitus nekvalifikuotus 
darbus. Esu darbštus, atsakingas. 
Vairuotojo pažymėjimo neturiu, esu 
registruotas Užimtumo tarnyboje.  
Tel. 8 627 52 055. Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo. Esu 
darbštus. Lauksiu jūsų pasiūlymų. 
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Ieško žmogaus dirbti kombainu. 
Tel. 8 650 97 726. Rokiškis

• Ieškau gerai savo darbą 
išmanančios valytojos. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 615 10 050.  
Rokiškis
• Reikia žmogaus sumontuoti 
segmentinę tvorą. Tel. 8 619 52 
150. Rokiškis
• Ieškome patyrusių grindų klojėjų 
darbui Norvegijoje, Kristiansand 
srityje. Siųskite savo CV anglų k: 
sandra@reditus.lt. Kaina 2300 Eur. 
Tel. 8 629 97 089. Rokiškis
• Skubiai reikalingi 4 šiltnamio 
darbuotojai, agurkų skynimui ir 
rūšiavimui, Olandijoje, Asten/
Someren miestuose. Reikalinga 
susikalbėti anglų k. Siųskite savo 
CV anglų k. karolina@reditus.lt. 
Kaina 1180 Eur. Tel. 8 637 08 855. 
Rokiškis
• Skubiai reikalingos 5 linijos 
darbuotojos, maisto pramonės 
fabrikuose, Olandijoje, Culemborg/
Rotterdam miestuose. Reikalinga 
panaši patirtis ir anglų k. Siųskite 
savo CV anglų k . karolina@
reditus.lt. Kaina 1140 Eur.  
Tel. 8 637 08 855. Rokiškis
• Skubiai reikalingas trinkelių 
klojėjas Norvegijoje, Bergene. 
Siųskite savo CV anglų k:  info@
reditus.lt. Kaina 2400 Eur.  
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
• Skubiai reikalingas CE 
kategorijos vairuotojas darbui 
Olandijoje.  Atlyginimas mokamas 
kas savaitę, Siųskite savo CV anglų 
k:  info@reditus.lt. Kaina 2100 Eur. 
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
• Skubiai reikalingas automobilių 
mechanikas. Darbas susijęs 
su elektriniais ir hibridiniais 
automobiliais Olandijoje. Siųskite 
savo CV anglų k: info@reditus.lt. 
Kaina 2200 Eur. Tel. 8 611 45 080. 
Rokiškis
• Skubiai reikalingi 2 betonuotojai 
– pagalbiniai darbuotojai darbui 
Olandijoje. Detalės nurodytais 
kontaktais. Siųskite savo CV anglų 
k: info@reditus.lt. Kaina 1700 Eur. 
Tel. 8 611  4 508. Rokiškis
• Skubiai reikalingi vamzdžių 
izoliuotojai Norvegijoje. 
Atlyginimas - nuo 2800 Eur/mėn., 
atskaičius mokesčius., darbas 
pamainomis. Siųskite savo CV 
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Ieškokite  prekybos centruose!
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06 05:05 Šoka Lietuva

05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:05 Daiktų istorijos
07:00 Proto džiunglės
07:30 Benis Stautas
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
12:00 Jaguarai. Ypatingos 
katės
12:45 Neįtikėtinos gyvūnų 
draugystės 3
13:30 Klausimėlis
13:50 Džesika Flečer
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Žinios
18:00 Euromaxx
18:30 Vakaras su Edita
19:30 Stilius
20:30 Panorama

21:00 Vasaros festivaliai. 
Dalyvauja „Smokie“, „Biplan“, 
„Bix“, „Studija“, „Poliarizuoti 
stiklai“, „Rondo“, Saulius 
Prūsaitis, Marijonas Mikutavičius, 
Irena Starošaitė
22:30 Įsibrovėlė
00:10 Juros periodo parkas
02:15 Šeimos šventė
03:45 Jaguarai. Ypatingos katės
04:30 Benis Stautas

05:10 Iš Los Andželo į Vegasą 
05:35 Paskutinis žmogus 
Žemėje 
06:30 Ančiukų istorijos
07:00 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia 
07:30 Ilgo plauko istorija
08:00 Ančiukų istorijos
08:30 Virtuvės istorijos
09:00 Skaniai ir paprastai 
09:30 Tėvų darželis 

10:00 Būk sveikas! 
10:30 Penkių žvaigždučių būstas
11:00 Planeta
12:50 Šuniški šokiai
14:40 Urmu pigiau
16:45 Ekstrasensų mūšis
18:30 TV3 žinios
19:30 Panelės Peregrinės ypatingų 
vaikų namai
22:00 Katvės karalienė
00:35 Ir geri kartais žudo
02:10 Žudikas
04:10 Tėvynė 
05:05 Paskutinis žmogus Žemėje

05:05 Volkeris, Teksaso reindžeris 
07:10 Tomas ir Džeris 
07:40 Saugokis meškinų 
08:10 Ogis ir tarakonai 
08:30 Neramūs ir triukšmingi 
08:55 Tomo ir Džerio šou 
09:20 Nuotykių metas 
09:45 Bunikula 

10:10 Kria-kria-keriai
11:55 Šnipų vaikučiai 3. Žaidimo 
pabaiga
13:30 Spidas Reiseris
16:10 Devyni gyvenimai
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Haris Poteris ir Išminties 
akmuo
22:35 Operacija "Kas tėvas?"
00:45 Pabrolių nuoma
02:25 Vagių irštva

06:00 Pričiupom! 
07:30 Kvapų detektyvas 
08:30 Pričiupom! 
09:00 Sveikatos kodas
10:00 Varom! 
10:35 Afrika. Mirtinai pavojingi 
11:40 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi 
12:50 Gordonas Ramzis. Iki 
pragaro ir atgal 

13:55 Reali mistika 
14:55 Ekstrasensų mūšis 
17:15 Amžiaus nusikaltimai 
18:20 Kvapų detektyvas 
19:30 Lietuvos balsas
23:00 13 valandų. Slaptieji 
Bengazio kariai
01:35 Gyvatės lėktuve
03:20 Rokis 5

05:30 Nauja diena
06:00 „Pone prezidente” 
07:20 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje“ 
07:55 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
09:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
09:30 4 kampai
10:00 Vantos lapas
10:30 Pagaliau savaitgalis
11:00 Grilio skanėstai
12:00 „Kelrodė žvaigždė“ 

14:00 „Dvaro rūmai” 
15:00 Laikykitės ten
16:00 Žinios
16:30 Pinigų karta
17:00 Gyvenimas
18:00 Žinios
18:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19:30 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje“ 
20:00 Žinios
20:30 „Gluchariovas“ 
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:00 Grilio skanėstai
01:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
02:50 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
03:35 „Pasaulis iš viršaus“ 
04:00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi
04:40 Gyvenimas
05:20 Pinigų karta
05:40 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
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7 06:00 Himnas
06:05 Beatos virtuvė
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis. 
08:00 Į sveikatą! 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
09:00 Brolių Grimų 
pasakos. Skiautinė
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Europos tyrai
12:55 Gyvūnų dinastijos
13:45 Puaro
15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
16:35 Pasaulio puodai
17:30 Žinios
18:00 Duokim garo! 

19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“
21:30 Tėčio armija
23:10 Kvėpavimas į marmurą
00:45 Tumo kodeksas
02:15 Pasaulio dokumentika. 
Europos tyrai
03:10 Etnos
03:35 Klausimėlis
03:55 Šventadienio mintys
04:20 Įsibrovėlė

05:05 Paskutinis žmogus 
Žemėje 
07:00 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia 
07:30 Ilgo plauko istorija 
08:00 Ančiukų istorijos 
08:30 Svajonių ūkis 
09:00 La Maistas 
10:00 Pasaulis pagal 

09:55 Dvi uodegos
11:25 Rašalo širdis
13:30 Klonuotas Adamas
15:35 Mažieji genijai
17:30 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Smokingas
21:35 12 stipriausių
00:00 Laukinės aistros 2
01:45 Operacija "Kas tėvas?"

06:30 Lietuvos galiūnų čempionato 
finalas. Šilalė
07:30 Kvapų detektyvas 
08:30 Tauro ragas
09:00 „Giants Live“ pasaulio 
galiūnų čempionatas. Mančesteris, 
Jungtinė Karalystė
10:00 Varom! 
10:35 Afrika. Mirtinai pavojingi 
11:40 Spec. būrys. 
Išlieka stipriausi 
12:50 Gordonas Ramzis. Iki 

pragaro ir atgal 
13:55 Reali mistika 
14:55 Ekstrasensų mūšis 
17:15 Amžiaus nusikaltimai 
18:20 Kvapų detektyvas 
19:30 Legenda apie Zoro
22:10 Narkotikų prekeiviai 
23:10 Karo vilkai. 
Likvidatoriai VII 
00:10 13 valandų. Slaptieji 
Bengazio kariai
02:45 Gyvatės lėktuve

05:20 Pinigų karta
05:40 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
06:00 „Gluchariovas“ 
08:00 Pagaliau savaitgalis
08:30 Kaimo akademija
09:00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
10:00 Šiandien kimba
11:00 Šarūnas Marčiulionis

12:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
14:00 „Dvaro rūmai” 
15:00 Laikykitės ten
16:00 Žinios
16:30 „24/7“
17:30 Nauja diena
18:00 Žinios
18:30 Protų kovos su Robertu 
Petrausku
19:30 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje“ 
20:00 Žinios
20:30 Oponentai
21:30 „24/7“
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:00 Šarūnas Marčiulionis
01:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
02:50 Protų kovos su Robertu 
Petrausku
03:35 „Pasaulio turgūs“ 
04:00 „24/7“
04:40 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
05:20 Mažos Mūsų Pergalės
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:00 Džesika Flečer
09:50 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Komisaras Reksas 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius
13:00 Įdomiosios pamokos 
tiesiogiai. Specialus 
„Lietuvos tūkstantmečio 
vaikų“ projektas
14:00 Žinios
16:30 Šoka Lietuva
16:40 Ponių rojus
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija
22:30 Dviračio žinios

23:00 Kostiumuotieji
23:45 Komisaras Reksas
00:30 Stop juosta 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Savaitė
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Kostiumuotieji
04:45 Stop juosta
05:15 Ponių rojus

06:25 Žmogus voras
06:55 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Svajonių sodai
09:00 Šviesoforas
09:30 Šviesoforas
10:00 Nuo likimo nepabėgsi
12:00 Tikroji žvaigždė
13:00 Parduotas gyvenimas

15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Gyvenimo išdaigos
20:30 Prakeikti II
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Angelas sargas
00:40 Kalėjimo bėgliai
01:30 X mutantai
02:20 Rouzvudas
03:05 Tėvynė
04:05 Kalėjimo bėgliai
04:55 Iš Los Andželo į Vegasą
05:20 Paskutinis žmogus Žemėje

06:00 Iš širdies į širdį
07:30 Tomas ir Džeris 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Rosenheimo policija
11:00 Atsargiai - moterys!
11:30 Būrėja 
13:30 Turtuolė varguolė 
14:30 Našlaitės
15:30 Laukinis miestas

16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Stebuklas
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Turtuolė varguolė
21:00 Atsargiai - moterys!
21:30 Žinios
22:30 Naktinė komanda
00:20 Rivjera
01:20 12 stipriausių 
03:25 Volkeris, Teksaso reindžeris
04:55 Rosenheimo policija

06:25 CSI. Majamis
07:25 Mano virtuvė geriausia
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės
09:40 Pėdsakas
10:35"Įteisintas faras
11:35 Reali mistika
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės
13:35 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Sudužusių žibintų gatvės
16:00 Pėdsakas

17:00 Info diena
17:30 Kobra 11
18:30 CSI. Majamis
19:30 Paskutinis laivas
20:30 Pričiupom!
21:00 Tamsos baikeris
23:10 Legenda apie Zoro
01:30 Narkotikų prekeiviai
02:20 Karo vilkai. Likvidatoriai VII
03:10 Kobra 11
04:00 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05.30 4 kampai
06.00 Šiandien kimba
07.00 „24/7“
08.00 „Mentų karai: Kijevas. 
Laisva valia“
09.00 „Dvigubas gyvenimas“ 
10.00 Pinigų karta. Laisvės TV laida
10.30 Pagaliau savaitgalis
11.00 „Reali mistika“ 
12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių
12.30 Kaimo akademija

13.00 Nauja diena
15.00 „Mentų karai: Kijevas. 
Netikėk savo akimis“ 
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 „Kelrodė žvaigždė“ 
18.00 Reporteris
18.30 „24/7“
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 Protų kovos su Robertu 
Petrausku
00.30 „Reali mistika“ 
01.30 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
02.20 Alfa taškas
02.40 „Mentų karai: Kijevas. 
Netikėk savo akimis“
03.25 „24/7“
04.10 „Kelrodė žvaigždė“
04.55 Alfa taškas
05.15 Mažos mūsų pergalės
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas,
Lietuva
09:00 Džesika Flečer
09:50 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Komisaras Reksas
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Daiktų istorijos
13:00 Įdomiosios pamokos 
tiesiogiai. Specialus 
„Lietuvos tūkstantmečio 
vaikų“ projektas
14:00 Žinios
16:30 Šoka Lietuva
16:40 Ponių rojus
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija

22:30 Dviračio žinios
23:00 Kostiumuotieji
23:45 Komisaras Reksas
00:30 Atspindžiai
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Istorijos detektyvai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Kostiumuotieji
04:45 Atspindžiai
05:15 Ponių rojus

06:25 Žmogus voras
06:55 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Gyvenimo išdaigos
09:00 Šviesoforas
10:00 Nuo likimo nepabėgsi
12:00 Tikroji žvaigždė
13:00 Parduotas gyvenimas

15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Gyvenimo išdaigos
20:30 Prakeikti II
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Sučiupus nužudyti
00:00 Kalėjimo bėgliai
01:00 X mutantai
01:50 Rouzvudas
02:40 Tėvynė

06:00 Iš širdies į širdį
07:30 Tomas ir Džeris 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Rosenheimo policija
11:00 Atsargiai - moterys!
11:30 Būrėja
13:30 Turtuolė varguolė
14:30 Našlaitės
15:30 Laukinis miestas
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva

17:30 Stebuklas
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Turtuolė varguolė 
21:00 Atsargiai - moterys!
21:30 Žinios 
22:30 Menas vogti
00:20 Rivjera
01:20 Naktinė komanda
03:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
04:30 Rosenheimo policija

06:25 CSI. Majamis
07:25 Mano virtuvė 
geriausia
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės
09:40 Pėdsakas
10:35 Įteisintas faras
11:35 Paskutinis laivas
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės
13:35 Mano virtuvė geriausia
14:55 Sudužusių žibintų 

gatvės
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11
18:30 CSI. Majamis
19:30 Paskutinis laivas
20:30 Pričiupom!
21:00 Baudėjas
23:25 Tamsos baikeris 
01:30 Kobra 11
02:20 Iš visų jėgų 
03:10 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05.30 Nauja diena
07.30 Alfa taškas
08.00 „Mentų karai: Kijevas. 
Netikėk savo akimis“ 
09.00 „Dvigubas gyvenimas“ 
10.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
11.00 „Reali mistika“
12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių
12.30 Alfa taškas

13.00 Nauja diena
15.00 „Mentų karai: Kijevas. 
Netikėk savo akimis“ 
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 „Kelrodė žvaigždė“
18.00 Reporteris
18.30 Protų kovos su Robertu 
Petrausku
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 Oponentai
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 „24/7“
00.30 „Reali mistika“ 
01.30 Oponentai
02.20 Alfa taškas
02.40 „Mentų karai: Kijevas. 
Netikėk savo akimis“ 
03.25 Protų kovos su Robertu 
Petrausku
04.10 „Kelrodė žvaigždė“ 
04.55 Alfa taškas
15.15 Mažos mūsų 
pergalės

moteris 
11:00 Svajonių sodai 
12:00 Nevykėlio dienoraštis:
 Ilga kelionė
13:50 Daktaras Dolitlis 2
15:35 Urmu pigiau 2
17:25 Tai – mes 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Kelionė į Raganų 
kalną
21:35 Pirmas nužudymas
23:35 Diatlovo perėja: dingusi 
ekspedicija
01:30 Lojalioji 
03:30 Apgaulinga aistra

06:55 Tomas ir Džeris 
07:25 Saugokis meškinų 
07:55 Ogis ir tarakonai 
08:15 Neramūs ir triukšmingi 
08:40 Tomo ir Džerio šou 
09:05 Nuotykių metas 
09:30 Bunikula 
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anglų k:  egle@reditus.lt. Kaina 
2800 Eur. Tel. 8 655 17 365. 
Rokiškis
• UAB Daivida ieško 
apskaitininkės vasarai. Dirbti pagal 
terminuotą darbo sutartį. Tinka 
studentė. Kaina 607 Eur.  
Tel. 8 698 89 604. Rokiškis
• Reikalingas plytelių klojėjas, 
dirbame Vilniuje, privačiai. 
Plyteles klojamee ir balkonuose, ir 
servisuose, garažuose. Reikalingi 
tik su patirtimi ir savo darbo 
įrankiais. Kaina 2000 Eur.  
Tel. 8 604 74 745. Rokiškis
• Lentpjūvei Bajoruose reikalingas 
medienos staklių operatorius.  
Tel. 8 620 64 968. Rokiškis

KITA

• Storasienę, 5 kub.m cisterną. 
 Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Įvairaus pjovimo medieną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Asbesto cementinį vamzdį.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Atiduodu 4 ha pievą nusišienauti 
Rokiškio rajone. Tel. 8 645 84 278. 
Rokiškis
• Rankinį laikrodį RETOX. 
Atsparus vandeniui, šviečia 
tamsoje. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Arklinį vežimą. Mediniai ratai. 
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Lagamino formos, 10 l, vandens 
talpą  ir 15 l statinę.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Pievą nusišienauti, kaimiškoji 
seniūnija. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Malkas skaldytas mažais kiekiais, 
atvežu. Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis

• Naują multimediją. 2din, 
AUX, USB, SD, galinio vaizdo 
kamera, visi laidai, rca,distancinis, 
kinietiškas. Kaina 40 Eur. Audio 
grotuvą Voice Kraft, USB, AUX, 
SD, RCA distancinis pultelis, būklė 
ideali, kaina 20 Eur.  
Tel. 8 676 02 598. Rokiškis
• Ketaus radiatorius. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 678 21 315. 
Rokiškis
• Gal kas norėtų nusišienauti 5 ha 
pievą. Kalbutiškių km. prie gero 
kelio. Tel. 8 698 55 357.  
Rokiškis
• Valytus grikius. Apie 500 kg.  
Tel. 8 686 97 960. Rokiškis
• Pomidorus už simbolinę kainą. 
Tel. 8 676 17 107. Rokiškis
• Naują elektroninį žiebtuvėlį. 
Nereikalingos dujos, nebaisus 
vėjas, patogu uždegti viryklę, 
žvakes. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Lynų mailių įžuvinimui. Rokiškio 
raj. 0.50 Eur /vnt.  
Tel. 8 618 26 450. Rokiškis
• Spietines. Telpa 7 rėmeliai.  
Tel. 8 621 37 602. Rokiškis
• Ekologišką medų. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Medienos atraižas.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Sūpynes. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 626 87 197. Rokiškis
• T-40 paleidimo variklį.  
Tel. 8 626 20 592. Rokiškis
• Betonines pralaidas. 2 m ilgio, 
skersmuo - 30 cm, 5 vienetai. 
Vieneto kaina 25 Eur.  
Tel. 8 626 20 592. Rokiškis
• Sauskelnes Tena Slip Maxi Large 
(100-150 cm). Didelis dydis ir 
didžiausias sugeriamumas. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 616 13 735.  
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Nešiojamąjį kompiuterį Acer. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 683 27 149. 
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Darau keptos duonos tortus Jūsų 
šventei. Skambinti po 18val. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 627 68 469.  
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Naują mobilų telefoną Denver 
Smart Fone. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
• Naują, laisvų rankų įrangą Rikya 
su energijos banku. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Naują, laisvų rankų įrangą Jabra 
Easygo. Pokalbių laikas 360 min., 
budėjimo laikas 192 val., juodos 
spalvos. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Dalį namo, antrame aukšte, 
atskiras įėjimas. Kaina 31000 Eur. 
Tel. 8 611 31 617. Rokiškis

• Dviejų aukštų medinį rąstinį namą 
Juodupėje, su ūkiniu pastatu kieme 
ir 6,6 a žemės slypu. Šildomas 
kietojo kuro katilu pirmajame 
aukšte. Kaina 19500 Eur.  
Tel. 8 612 99 741. Rokiškis
• Obeliu sen., Andriūnų kaime, 1 ha 
žemės. Yra pirtelė, 10 a įžuvintas 
tvenkinys, ūkiniai pastatai. Galima 
pirkti išsimokėtinai. Kaina 3850 
Eur. Tel. 8 670 28 006.  
Rokiškis
• 2 kambarių butą. Balkonas, 
didelis rūsys, gera vieta.  
Tel. 8 645 22 667. Rokiškis
• Sodybą netoli Rokiškio miesto. 
Yra didelis sodas, 2 ha žemės.  
Tel. 8 627 08 628. Rokiškis
• Garažą Perkūno gatvėje, 
strategiškai geroje vietoje. Garažas 
neįrengtas, tad galėsite įsirengti 
pagal savo poreikius ir norus. 
Kaina derinama. Kaina 2540 Eur. 
Tel. 8 685 86 234. Rokiškis
• Tvarkingą dviejų kambarių butą 
Bajoruose. Remontas atliktas prieš 
keletą metų, pakeistas kaminas. 
Name įvestas miesto vandentiekis. 
Rūsys, ūkinis pastatas, du garažai, 
tvartas bei 1.3 ha žemės. Kaina 
25000 Eur. Tel. 8 657 76 988. 
Rokiškis
• 2 kambarių, 50,01 kv. m butą 
5-ajame aukšte, su dideliu rūsiu, 
Vilties g., Rokiškyje. Bute pakeista 
dalis langų į plastikinius, yra 
erdvus balkonas. Reikia remonto, 
todėl įsirengti galėsite pagal savo 
poreikius. Kaina 19950 Eur.  
Tel. 8 663 62 841. Rokiškis

• Jūžintų sen., Mičiūnų k. 6ha 
dirbamos žemės ir 2 ha miško . 
Kaina 14500 Eur.  
Tel. 8 687 16 351. Rokiškis
• Sodybą labai gražioje vietoje. Yra 
namukas, didelis tvenkinys, seni, 
dideli medžiai, geras privažiavimas. 
Namų valda 70 arų. Prie sodybos 
yra 8 ha dirbamos žemės. Galima 
pirkti atskirai. Kaina 5000 Eur.  
Tel. 8 687 16 351. Rokiškis
• Sodą už miškų ūkio. 6 a, pirmasis 
įvažiavimas, nedidelis namelis, 
bendro naudojimo tvenkinys. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 682 34 607. 
Rokiškis
• Sodybą 7 km nuo Rokiškio, link 
Žiobiškio, Buteikių k. 30 a. žemės, 
ūkiniai  pastatai, rūsys, pirtis, šalia 
upė ir miškas. Graži vieta gyventi ir 
poilsiui. Kaina 7000 Eur.  
Tel. 8 605 70 336. Šiauliai
• Sodą Velniakalnio sodų 
bendrijoje. Plotas-  7 a, yra mažas 
namelis, yra keli vaismedžiai. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 656 59 095. 
Rokiškis
• Garažą Panevėžio gatvėje. 4 
korpusas, pietinė pusė. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 656 59 095. 
Rokiškis
• 1 ir 2 kambariu butus. Taikos g., 
1B. Renovuotame name, pirmas 
ir penktas aukštai, už renovaciją 
sumokėta. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 656 59 095. Rokiškis
• 20 a sklypus Jakšto ir Janulionio 
gatvėse. Visos komunikacijos. 

Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Sodą Rokiškyje. Yra mūrinis 
namukas. 11 a žemės bei elektros 
instaliacija. Erdvi pavėsinė ir 
vaikų žaidimų aikštelė. Puiki vieta 
šeimai su vaikais ištrūkti iš buto. 
Kaina 6000 Eur. Tel. 8 629 59 731. 
Rokiškis
• Sodą pušyno apsuptyje, Vėtrungės 
3, šalia Juodupės, Rokiškio raj. 
49,07 kv. m mūrinis sodo namas, 
8,9 a sklypas, geras privažiavimas. 
Saugi ir rami kaimynystė. Kaina 
4500 Eur. Tel. 8 612 93 931. 
Rokiškis
• Namą Zarasuose. Namui 
priklauso 0,1824 ha žemės sklypas. 
Yra ūkinis pastatas, bei kito ūkinio 
pastato pamatai, šulinys. Netoliese 
ežeras-Lazdinis, kuris 1967 m. 
buvo paskelbtas ornitologiniu 
draustiniu. Bendras namo plotas 
97,63 kv. m. Namas neįrengtas. 
Kaina 14000 Eur.  
Tel. 8 645 49 552. Zarasai
• Šalia Zarasaičio ežero, 
pušyno apsuptyje, Magučių 
k., Zarasų raj., tvirtą, mūrinį 
namą. Į kainą įskaičiuotas ir 7 a 
miškas, besiribojantis su 18,33 a 
pasodybiniu sklypu. Kaina 55000 
Eur. Tel. 8 646 17 850. 
 Zarasai
• Nuostabaus kraštovaizdžio centre, 
Smalvų k., Zarasų rajone, tvirtą 
namaą su 0,38 ha sklypu. Namas 
rąstinis, vieno aukšto, su mansarda. 
Pastatytas 1947 m. Name yra 

4 kambariai, virtuvė, tambūras 
ir veranda. Krosninis šildymas, 
komunalinis vandentiekis. Kaina 
13500 Eur. Tel. 8 683 16 313. 
Zarasai
• Rąstinį namą. 89,04 kv. m, kurį 
sudaro 3  kambariai, bei erdvi 
15,24 kv. m virtuvė, tambūras, 
veranda. Namui priklauso 46 arų 
namų valdos sklypas. Sklype stovi 
keli ūkiniai pastatai, pirtis, lauko 
virtuvė, akmeninis rūsys. Kaina 
10000 Eur. Tel. 8 645 49 772. 
Zarasai
• Vaizdingoje vietoje, skoningai 
apželdintoje bei išpuoselėtoje 
aplinkoje, Smalvų k., Zarasų rajone 
gyvenamąjį namą. Namas tinkamas 
ilsėtis, atostogauti arba gyventi. 
Puiki vieta kaimo turizmui plėtoti. 
Namo plotas 203,53 kv. m, 1,0822 
ha žemės. Kaina 69500 Eur.  
Tel. 8 664 09 677. Zarasai
• Puikų namą su vaizdu į Sartų 
ežerą, Užtiltės kaime, Zarasų 
rajone. Tvirtas, mūrinis namas 
yra pastatytas 1980 m. Visas 
gyvenamosios paskirties namo 
plotas yra 149,58 kv. m. Kartu su 
namu parduodamas didelis, 32,87 
arų namų valdos sklypas. Kaina 
28000 Eur. Tel. 8 664 09 677. 
Zarasai
• 1978 m.statytą medinį namą. 
Apmūrytas. Viso namo plotas yra 
71,32 kv. m. Ši vieta puikiai tinka 
senyvo amžiaus žmonėms arba 
ramiam šeimyniniam gyvenimui. 
Įvestas vandentiekis ir elektros 
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Birželio 5-oji, 
penktadienis, 

23 savaitė
Iki Naujųjų liko 209 dienos.

Pasaulinė aplinkos 
apsaugos diena

Saulė teka 4.46 val., 
leidžiasi 21.49 val. 

Dienos ilgumas 17.03 val. 
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Elvyra, Kantalgas, Kantalgė, 
Kantas, Kantautas, Kantautė, 

Kantenis, Kantė, Marcė, 
Namkantas, Namkantė, 

Namkinta, Namkintas, Namkintė.
Rytoj: Mėta, Norberta, Norbertas, 

Norbudas, Norbudė, Paulina, 
Tauras, Taurė, Taurius, Taurys.
Poryt: Lukrecija, Lukrecijus, 

Milda, Povilas, Ratautas, Ratautė, 
Roberta, Robertas, Svaja, 

Svajonė, Svajūnas, Svajūnė.

Dienos citata
„Stebuklas, kad stebuklais 

ir toliau tikima“ 
(F. Boitelrokas). 

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

754 m. pagonys nužudė da-
bar Vokietijos apaštalu vadinamą 
šventąjį Bonifacą.

1947 m. JAV valstybės sekre-
torius Džordžas Maršalas paskel-
bė savo planą, kaip padėti Euro-
pai atsigauti po karo.

1967 m. prasidėjo Šešių dienų 
karas tarp Izraelio ir Egipto, Jor-
danijos, Sirijos, Irako bei Libano.

2004 m. po ilgos kovos su 
Alzhaimerio liga mirė buvęs JAV 
prezidentas Ronaldas Reiganas 
(Ronald Reagan). Jam buvo 93 
metai. R. Reiganas vadovavo 
Jungtinėms Valstijoms nuo 1981 
iki 1989 metų. Jo valdymo metu 
JAV vykdyta politika daug prisi-
dėjo prie sovietų imperijos žlugi-
mo bei Berlyno sienos griuvimo.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1506 m. Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės kariuomenė su-
mušė chano Menglio Girėjaus 
sūnų vadovaujamą armiją. Po 
šio pralaimėjimo didesnių žygių 
Krymo totoriai į LDK neberengė.

1864 m. uždrausta spauda 
lietuviškais rašmenimis.

1993 m. Lietuvoje į apyvar-
tą išleistas litas.

Post scriptum
Geriau skriaudą patirti, 

nei ją daryti.

LAISVALAIKIUI Traškios cukinijos su sūriu, keptos orkaitėje
Ingredientai:
• cukinijos: 500 gramų
• kietasis sūris: 30 gramų (la-
biausiai tinka parmezanas)
• kvietiniai miltai: 2 valgomų-
jų šaukštų
• aliejus: 2 valgomųjų šaukštų
Prieskoniai:
• oreganas: 0,5 arbatinio 
šaukštelio
• džiovintas česnakas, papri-
ka ir bazilikas: po 1 arbatinį 
šaukštelį

• čili dribsniai: ketvirtadalio arbatinis šaukštelio
• druska: apie 1,5 arbatinio šaukštelio (dėkite pagal savo skonį)
Gaminimo eiga:
• Iš pradžių cukinijas kruopščiai nuplaukite, nušluostykite rankšluosčiu ir nupjaukite uo-
degėles.
• Tada supjaustykite jas maždaug 5 milimetrų storio žiedeliais.
• Perdėkite į dubenį, pasūdykite ir permaišykite.
•  Palikite maždaug 10 minučių, o po to dėkite į kiaurasamtį, kad nutekėtų visas nereika-
lingas skystis.
• Tuomet dėliokite daržovių žiedelius ant popierinių rankšluosčių ir nusausinkite.
• Kepimo skardą užtieskite kepimo popieriumi ir sutepkite aliejumi.
• Šį kartą paniruosime cukinijas kiek neįprastu būdu.
• Imkite maistinį maišelį, berkite į jį kvietinius miltus, dėkite iškart visus prieskonius ir 
gerai permaišykite.
• Po to į maišelį dėkite cukinijas (nedidelėmis partijomis), supurtykite.
• Dėkite žiedelius į skardą ir pabarstykite sutarkuotu parmezano sūriu.
• Dėkite skardą į orkaitę, įkaitintą iki 210 laipsnių temperatūros ir kepkite maždaug 15 
minučių.
• Po to 2 minutėms įjunkite grilį, kad viršus apkeptų.
• Dėkite į dubenį, pabarstykite šviežiais žalumynais ir česnaku, jei norite. Skanaus!

instaliacija. 21,26 a žemės. Kaina 
13500 Eur. Tel. 8 645 49 772. 
Zarasai
• Gražutės regioniniame parke, 
greta vieno didžiausio šalies ežerų 
Luodžio, įsuptą į žalių pušynų 
mundurą,  turistams įdomiausiame 
rajono miestelyje Salake, tvarkingą, 
2 a., mūrinį namą. Kaina 22000 
Eur. Tel. 8 645 49 552.  
Zarasai
• Sodybą, ežerais apdovanotame 
rajone, vos 6 km nuo Zarasų miesto 
centro, Milžinų k. Tai genialus 
ir pigus sprendimas tiems, kurie 
svajoja turėti privatų kampelį 
sau, nes sodyba yra vienkiemyje, 
apsuptame gražaus kraštovaizdžio. 
88 kv. m ploto. Kaina 18000 Eur. 
Tel. 8 648 57 339. Zarasai
• Kalvų ir kelių ežerų apsuptyje, 
Vosgėlių kaime, Zarasų rajone 
sodybą su pagalbinio ūkio 
statiniais, bei 2,4 ha žemės ūkio 
paskirties sklypu. Šalia dunkso 
Vosgėlių piliakalnis. 2 km spinduliu 
telkšo 3 ežerai: Salinėlis, Salinis, 
Indrailis. Kaina 15500 Eur.  
Tel. 8 667 60 366. Zarasai
• Vaizdingoje vietoje 0,56 ha žemės 
sklypą. Pakalniškės km, Zarasų 
raj. Žemės sklypo paskirtis - namų 
valda. Sklypas randasi miškų ir 
ežerų apsuptyje. Iki nuostabaus 
Zarasaičio ežero apie 0,650 km, 
iki Apidemio ežero 1,4 km. Kaina 
11500 Eur. Tel. 8 646 17 831. 
Zarasai
• Pušynų apsuptyje, Lungelių 
k. Zarasų raj., rąstinę sodybą – 
vienkiemį, su 2,94 ha sklypu. 
Sodybai priklauso rąstinis, 118,89 
kv. m gyvenamasis namas, ūkinis 
pastatas, daržinė, klėtis, tvartas, 2 
pirtys, iš senosios dūminės pirtelės 
perdaryta rūkykla. Kaina 39999 
Eur. Tel. 8 605 32 452.  
Zarasai
• Vertingą sodybą Zarasų rajone, 
Daneikių k. 20 a namų valdos ir 
2 žemės ūkio paskirties sklypai. 
1.05 ha ir 0.7 ha, bei miškų ūkio 
paskirties sklypas 1.3 ha. 1930 
m. Visas rąstinio namo plotas yra 
57,70 kv. m. Rąstai tvirti ir gerai 
išsilaikę. Kaina 14000 Eur.  
Tel. 8 646 18 289. Zarasai
• Sodybą Skemuose. Name 3 
kambariai, pirmame aukšte (vienas 
jų net 36 kv. m). 129 kv. m. bendras 
plotas. Tvirtos, medinės grindys. 
Dalis langų pakeisti į plastikinius. 
Tvarkingas ūkinis pastatas, 
prižiūrėtas 25 a.sklypas. Galima 
pirkti išsimokėtinai, su pradiniu 
įnašu. Kaina 12800 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Butą, kuris gali tapti jūsų svajonių 
namais ir puikia investicija. Buto 
vieta tiks patiems reikliausiems. 
Aplink gausu apsipirkimo bei 
paslaugų tiekimo vietų, bažnyčia 
vos už 300 m. Prekybos centras 
bei vaistinė vos už 20 m. Butas 2 
aukšte. Kaina 21000 Eur.  
Tel. 8 667 60 366. Kupiškis
• Butą, kuris gali tapti jūsų svajonių 

namais ir puikia investicija. Buto 
vieta tiks patiems reikliausiems. 
Butas yra trečiajame aukšte. 
Laiptinėje - 4 butai. Patogus 
susisiekimas viešuoju transportu. 
Namas renovuotas, mūrinis.  
Tel. 8 648 57 339. Rokiškis
• Itin geroje vietoje, Gedimino g., 
Kupiškyje, 2 kambarių butą. Buto 
vieta tiks patiems reikliausiems: 
aplink gausu apsipirkimo bei 
paslaugų tiekimo vietų. Namas yra 
šalia nuostabiai sutvarkyto Kupos 
upės slėnio parko, teka Kupos upė. 
Kaina 14500 Eur.  
Tel. 8 664 09 677. Kupiškis
• Namo dalį Kupiškyje. Bendras 
plotas 63,13 kv. m. Aukštos lubos. 
Priklauso 2 kambariai. Priklauso 
rūsys bei dalis ūkinių pastatų. 
Yra galimybė turėti 8 arų daržą, 
įsirengti mansardą. Kaina 10500 
Eur. Tel. 8 647 70 183.  
Kupiškis
• Erdvų ir šiltą, 4 kambarių butą 
Kupiškio m., Taikos g.  Šioje 
vietoje nekilnojamas turtas ilgai 
neužsibūna neparduotas. Butas yra 
tvarkingame, mūriniame name, 4 
iš 5 aukšte, todėl pro buto langus 
galėsite grožėtis miesto panorama. 
Kaina 38000 Eur.  
Tel. 8 667 52 145. Kupiškis
• Namas šalia Naktakės tvenkinio. 
0,6442 ha žemės sklypas. Noriūnų 
k., Lėvens g. Gyvenamasis namas 
rąstinis, 1939 m., kurio bendras 
plotas 89,43 kv. m, vieno aukšto su 
trimis dideliais kambariais. Kaina 
26500 Eur. Tel. 8 646 17 850. 
Kupiškis
• 0,0859 ha namų valdos sklypą 
su jame esančiu autentišku, 
gyvenamosios paskirties namu, 
bei ūkiniu pastatu. Namo bendras 
plotas 45,24 kv.m. Yra 3 kambariai, 
virtuvė, koridorius ir sandėliukas. 
Statybos metai 1926 m. Kaina 
13500 Eur. Tel. 8 646 18 289. 
Kupiškis
• Komercinį pastatą Kupiškyje, 
Vytauto gatvėje. Paskirtis: 
prekybos. Pastatas dviejų aukštų, 
yra dvi prekybinės salės. Pastatas 
renovuotas 2009 m. Bendras 
patalpų plotas - 744,62 kv. m. 
Pirmo aukšto plotas - 535.12 kv. 
m., antro -209.50 kv. m. Kaina 
89999 Eur. Tel. 8 646 18 343. 
Kupiškis
• Gyvenamąjį namą Kupiškyje. 
Plotas 172,86 kv. m. Name yra 6 
kambariai ir didelis rūsys, kuriame 
galima įsirengti pirtį. Įvestos visos 
komunikacijos: elektra, miesto 
kanalizacija bei vandentiekis. 
Visame name išvedžiota centrinė 
šildymo sistema. Kaina 33500 Eur. 
Tel. 8 673 10 983. Kupiškis
• Šalia Lėvens upės, Kalnelio g., 
Kupiškio m., erdvų, tvarkingą, 
mūrinį gyvenamąjį namą. Namas 
dviejų aukštų, 1986 m. Pirtis, 2 
garažai, 6 kambariai. Namų valdos 
sklypas 9 a. Pro langus atsiveria 
nuostabus peizažas į Kupiškio 
marias. Kaina 73000 Eur.  

Tel. 8 674 67 288. Rokiškis
• Žemės sklypą. Žemės našumo 
balas yra 36.7. Žemės plotas yra 
38.580 ha, o 0,08 ha yra sodų 
plotas. 0,13 ha yra pievų ir ganyklų 
plotas. Miškų ūkio žemės plotas 
net 9,52 ha (mišrus miškas, tačiau 
vyrauja lapuočiai). Kaina 158000 
Eur. Tel. 8 674 70 806.  
Rokiškis
• Baršėnų km. Rokiškio raj. grūdų 
sandėlį su įrengimais. Mūrinis, 
2 aukštų, 798.96 kv. m., statytas  
1955 m. Geros būklės, galintis 
talpinti iki 1000 t. grūdų. Kartu su 
grūdų valymo įranga. Kaina 46000 
Eur. Tel. 8 683 16 313. 
Rokiškis
• Namą Rokiškyje, Gruodžio 
gatvėje. Tel. 8 671 89 551.  
Rokiškis
• Itin ramioje vietoje, medžių 
apsuptyje, Zarinkiškių  k. Obelių 
sen. Rokiškio rajone, tvirtą sodybą. 
Bendras plotas 122,71 kv. m. 
Įvesta trifazė elektros instaliacija. 
Pasodybinis sklypas 70 arų. Kaina 
25999 Eur. Tel. 8 645 49 772. 
Rokiškis
• Rokiškio raj., Šilingiškio k., 
ūkininko sodybą. Vienkiemyje su 
48,08 ha. žemės sklypu. Žemės 
našumo balas net 42,1.  Aplink 
sklypą auga miškas. Sklypas 
ribojasi su Nemunėlio upe. Kaina 
170000 Eur. Tel. 8 645 49 552. 
Rokiškis
• Šalia Degsnės miško, Dideliškio 
k. Obelių sen. Rokiškio raj., rąstinę 
sodybą su 0,5300 ha gyvenamosios 
teritorijos pasodybiniu sklypu. Yra 
galimybė įsigyti daugiau žemės. 
Kaina 11000 Eur.  
Tel. 8 605 32 452. Rokiškis
• Įvairių dydžių namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos. Graži 
vieta, geras susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė. Kaimynystėje bus 
statomi nauji namai.  
Tel. 8 657 75 999. Rokiškis

NUOMA

• Išnuomojami trys dideli garažai 
Bajoruose. Saugoma teritorija.  
Tel. 8 606 14 217. Rokiškis
• Tvarkinga, dirbanti moteris ieško 
2 kambarių buto nuomai.  
Tel. 8 646 74 986. Rokiškis
• Išsinuomuosiu žemės ūkio 
paskirties žemę. Tel. 8 605 26 260. 
Rokiškis

• Tvarkinga, trijų asmenų šeima 
ieško išsinuomoti butą ar namo 
dalį, gali būti be baldų. Domina 
įvairūs variantai. Tel. 8 678 48 759. 
Rokiškis
• 61 m. vyras ieško išsinuomoti 
kambarį ar butą metams ar ilgiau. 
Tel. 8 682 55 593. Rokiškis
• Išnuomojamas 2 kambarių butas. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 698 29 519. 
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas turi nenaudojamus 
virtuvės baldus, stalą, spinteles, 
kėdes ir galėtų padovanoti.  
Tel. 8 625 53 137. Rokiškis
• Gal kas turite nebereikalingą 
dujinę viryklę, spintą ar šaldytuvą 
ir galite padovanoti besikurenčiai 
jaunai šeimai, būtų labai ačiū 
už pagalbą. Tel. 8 621 27 025. 
Rokiškis
• Gal kas gali padovanoti naudotą 
šiferį? Tel. 8 645 71 282.  
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Naudotą lovytę vaikui su nauju 
grikių čiužiniu. Tel. 8 678 04 693. 
Rokiškis
• 3 poras vaikiškos avalynės 
berniukui. 23-24 dydis. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 612 47 934. Rokiškis
• Labai geros būklės, kaip nauja 
paspirtuką vaikui nuo 3 metu. 
Kaina 12 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Automobilinę kėdutę nuo 9 iki 25 
kg. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 610 17 627. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Juodupėje pamesta juoda vyriška 
piniginė, jeigu kas radote, labai 
prašome grąžinti bent dokumentus. 
Radusiam atsilyginsim! 
Tel. 8 624 43 200. Rokiškis
• Mikrorajono stadione, šalia 
gimazijos, netoli krepšinio aikštelės 
rasti raktai. Tel. 8 682 60 624. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Benzininę žoliapjovę, su defektu. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 683 27 149. 
Rokiškis
• Žoliapjovę robotą, nėra įkrovimo 
stoties. Kaina 99 Eur.  

Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
• Trimerius. Kaina 49 Eur.  
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Sporto prekes, viską kartu. 
Kaina 260 Eur. Tel. 8 615 10 050. 
Rokiškis
• Batutą Funfit 845-N. Skersmuo 
374 cm. Yra visos dalys, apsaugos, 
spyruoklės, kopetėlės. Naudotas 3 
metus. Tiesiog guli nenaudojamas. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 620 31 920. 
Rokiškis
• Mechaninį bėgimo takelį. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 685 18 977.  
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• 25x50, 50x50, 25x100 pjautą 
medieną šiltnamiui.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
•  Geros kokybės, įvairių 
išmatavimų, pjautą statybinę 
medieną. Tel. 8 618 33 452. 
Rokiškis
• Nebrūsuotas colines lentas, 
3kubai. Sijas 15/15.  
Tel. 8 610 06 145. Rokiškis
• Įvairią, pjautą statybinę medieną. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Betoninį vamzdį. 4 m. ilgio.  
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
• Šaraminius U formos blokelius. 
Aukštis 26 cm, ilgis 50 cm, plotis 
24 cm. 1 vnt/3 Eur.  
Tel. 8 620 14 762. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Lengvojo automobilio priekabą. 
Be dokumentų, viskas veikia. 
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

Netektis pasibeldė į jūsų artimųjų, draugų, kaimynų namus? Negalite 
jų aplankyti ir užjausti asmeniškai? Mes siūlome jums pagalbą – pareikškite 
užuojautą „Rokiškio Sirenos“ puslapiuose. Nuoširdaus palaikymo ir pagarbos 
žodžiai visam laikui liks laikraščio puslapiuose. Siūlome šia galimybe 
pasinaudoti veltui: tereikia ateiti į „Rokiškio Sirenos“ redakciją, jos reklamos 
priėmimo vietas ar atsiųsti užuojautos tekstą elektroniniu paštu.

Norite įamžinti velionio atminimą, jo prasmingus darbus? „Rokiškio Sirena“ 
pasirengusi padėti: pagal jūsų pateiktus duomenis padėsime parašyti ir 
išspausdinsime nekrologą už priimtiną kainą. Pasinaudokite galimybe pagerbti į 
Amžinybę išėjusius brangius žmones.

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

PARODOS
Viešojoje bibliotekoje
Spaudinių parodos:
„Iškilių kraštiečių metai (Vladui Mironui, Juozui Tūbe-
liui, Antanui Tumėnui – 140)“, Informacijos ir kraštoty-
ros skyriuje.
„Dievo tarnas Jonas Paulius II  (2020-ieji Šv. Jono Pau-
liaus II metai)“, Skaitytojų skyriuje.

Informacijos ir kraštotyros skyriuje veikia literatūros paroda
Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje
Spaudinių paroda „Smagiau kurti vaikams", skirta Lietuvos rašytojos, literatūros kritikės 
Renatos Šerelytės 50-osioms gimimo metinėms.
RENGINIAI
Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje
Birželio 10 d. 14 val. –  popietė  „Būryje vaikų žaisti mums visiems smagu“. 
Birželio 11 d. 15 val.  – Kino diena. 3 D filmas „Dėžinukai“.  

Kaina 120 Eur. Tel. 8 645 87 287. 
Rokiškis
• VW Passat 2011 m., 2l, 103 kW, 
dyzelis, rida 187 000 km. Orig. 
servisas, universalas. Kaina 6200 
Eur. Tel. 8 685 75 884.  
Rokiškis
• Tvarkingą 2004 m. Opel Zafira. 
Dyzelis, TA. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• VW Passat B4 1,9 l, TDI, 81 
kW, universalas, veliūras, TA dar 
metams, kablys. Kaina 600 Eur. 
Tel. 8 685 56 882. Rokiškis
• Renault Megane 1997 m., 
hečbekas, 1,6 l, 55 kW, benzinas, 
sidabrinė spalva. TA iki 2022 m., 
draudimas metams. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 611 43 900. Rokiškis
• Puikiai važiuojantį VW Golf 4 
automobilį. Kaina 1400 Eur.  
Tel. 8 670 89 916. Rokiškis
• Audi A6 1,9 l, TDI, 81 kW. 
Legendiniu, neužmušamu, 
negendančiu, faktiškai amžinu 
varikliu, resursų galimybės virš 
milijono km. Mašina mylėta ir 
prižiūrėta pedantiškai, faktiškai 
visą laiką važinėjo moteris. Visada 
viskas laiku keičiama, geromis 
detalėmis. Kaina 2350 Eur.  
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• Priekabą lengvąjam automobiliui, 
japoniškam traktoriukui, 
žoliapjovei-traktoriukui.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• 1996 m. VW Passat B4, 1,9 l, 
TDI, 66 kW. Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 608 50 257. Rokiškis
• 2003 m. VW Passat. 1,9 l, TDI, 
universalas. Cruiz control, šildomos 

sėdynės. Kaina 950 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Automobilį Audi A4. 2003 m., 1,9 
l, TDI, sedanas. Kaina 1950 Eur. 
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Bėgini kalnų dviratį. Reikia 
remonto. Tel. 8 610 17 664. 
Rokiškis
• 2002 m., Mitsubishi Space Star. 
1.9 l, dyzelis. Automobilis tikrai 
tvarkingas, be užslėptų defektų. 
Užsiveda, važiuoja gerai, naujos 
Hankook padangos, akumuliatorius, 
pakeisti paskirstymo ir 
generatoriaus diržai. Kaina 730 
Eur. Tel. 8 624 81 488.  
Rokiškis
• VW Golf. 1993 m., 1.6 l, 
benzinas. Tvarkingas, nesupuvęs, 
važiuoklė sutvarkyta, TA iki 
2020.10.29 . Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 641 64 818. Rokiškis
• Audi A4. 1.9 l, 66 kW, dyzelis, 
sedanas, 1996 metų. Tvarkingas, 
TA iki 2020-11, kondicionierius. 
Kaina 750 Eur. Tel. 8 682 24 680. 
Rokiškis
• Opel Antara. Informacija 
telefonu. Kaina 4500 Eur.  
Tel. 8 696 77 941. Rokiškis
• VW Golf 2. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 689 12 726. Rokiškis
• Ford Escort. Kaina sutartinė. 
Kriaunos, Rokiškio rajonas.  
Tel. 8 657 67 301. Rokiškis
• 2002 m. Fiat Punto. 1,9 l, 
dyzelis, TA pasibaigus kovo mėn, 
draudimas galioja.  
Tel. 8 600 99 255. Rokiškis
• Ssangyong Rexton. Sankaba 
nauja, kuro sistemos defektas.  
Tel. 8 652 06 737. Rokiškis
• 2002 m. 10 mėn. Opel Astra. 2,2 
l, DTI, universalas, pilkas, kablys, 
TA iki 2021.05. Rida 240 000 km. 
Kaina 750 Eur. Tel. 8 609 69 958. 
Rokiškis
• 1998 m. Audi A6. Variklis, 
greičių dėžė, sankaba dirba gerai, 
stiklai sveiki, rankinis stabdis laiko, 
kėbule yra keletas rūdelių, salonas 
švarus. Visa informacija telefonu. 
Kaina 1300 Eur. Tel. 8 662 04 560. 
Rokiškis
• VW Golf universalą. 1996 m., 1,9 
l, TD. TA 2 metams. Privalumai: 
spalva tamsiai žalia (originaliai 
dažyta), lieti ratlankiai, naujos 
padangos. Išsamiau – telefonu. 
Kaina 680 Eur. Tel. 8 686 85 002. 
Rokiškis
• 1990 m. kietašonę Corgo 
priekabą. Plotis 180, ilgis 410, 
aukštis 190 cm. Kaina 1150 Eur. 
Tel. 8 685 16 515. Rokiškis
• Audi A4 B5. 1.9 l, TDI, 81 
kW. Nauja TA. Geros padangos, 
visi 4 el.langai, veikiantis 
kondicionierius. Kaina 850 Eur. 
Tel. 8 628 12 097. Rokiškis
• Triratį. Tel. 8 678 09 749. 
Rokiškis
• Geros būklės Audi A4 B5. 1998 
m., universalas, benzinas, 74 
kW, be TA. Išsamiau telefonu. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 607 01 199. 
Rokiškis
• Škoda Fabia, 2004.11.11, 
benzinas, Kombi AM 1,2. Važinėjo 
moteris, prižiūrėta, TA iki 
2021.05.23. Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 600 30 766. Rokiškis
• VW Passat B5 universalą, 1999 
m., 81 kW, dyzelis, TA iki 2021 m. 
Kaina 600 Eur. Tel. 8 652 57 607. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Opel Astra dalimis. Hečbekas, 
1995 m., juodos spalvos, 4 durų, 
1,7 l, dyzelis. Taip pat Mazda 6 
priekines lempas.  
Tel. 8 610 27 500. Utena
• 2003 m. Opel Zafira bagažinės 
užuolaidą. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• 2005 m. Opel Meriva dalimis. 1,3 
l, DTI, 51kW. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• 2002 m. Opel Zafira, DTI, 
dalimis. Tel. 8 619 11 054.  
Rokiškis
• Dviračių laikiklį, montuojamą ant 
galinio dangčio. Tinka hečbekams. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 618 45 278. 
Rokiškis

• Lietus Ford ratlankius. 4 vnt. 
R15; 4x108; centrinė sklylė 63,3, 
Padangos dar vienam sezonui.  
Tel. 8 618 45 278. Rokiškis
• VW B4 sankabos komplektą. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 615 10 050. 
Rokiškis
• Audi A6, naują kablio 
mechanizmą. Nenaudotas. Kaina 
sutartinė. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 615 10 050. Rokiškis
• Ratus. 185/65/R14. Kainą 
siūlykite žinute. Tel. 8 615 10 050. 
Rokiškis
• VW Passat b5+ originalus 
žibintas. Kainą siūlykite žinute.  
Tel. 8 615 10 050. Rokiškis
• Audi A6 lietus ratlankius su 
beveik naujomis padangomis. 
225/50/R17, tarpas tarp skylių 112. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Gražius Mazda 6 lietus ratlankius. 
205/50/R17. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• 195/65, R15 vasarines padangas. 
M+S. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Lietus ratlankius su padangomis. 
R16, BMW  originalas, kaip nauji, 
tinka penktam. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• R17, Volksvagen 4, Audi 3 , 5/100  
ratlankius. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
•  Nissan ratus su padangomis, R17. 
BMW ratus su padangomis, R16. 
Volvo ratus su padangom, R15. 
Opel Zafyra ratus su padangomis, 
R15. Tel. 8 614 87 836.  
Rokiškis
• Priekinius stiklus 1996 m. VW 
Golf 3,  2000 m., Opel Astra, 1998 
m. Opel Vectra. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Ratus. R16, 205/55, 112x5. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 677 51 551. 
Rokiškis
• VW Passat B5 dalimis. 1,9 l, 81 
kW,  85 kW. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• 2 vnt. vasarinių padangų. 
2015/65/R16. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 650 86 836. Rokiškis
• 5x112, R16, 2 vnt.,  gerų 
padangų. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 677 51 551. Rokiškis
• Motociklo dalį. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 682 31 964. Rokiškis
• Visureigio padangas. 265/70, 
R15. 255/60, R15. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• Padangas. 195/60, R15. 195/65, 
R15. 205/50, R16. 205/55, R16. 
225/55, R16. 215/65, R16. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 645 87 075.  
Rokiškis
• Nissan Almera, 2003 m., 2.2 l, 
DCI, 82 kW, mechaninę pavarų 
dėžę dalimis. Dėžės kodas 
(RS5F50A). Tel. 8 636 00 696. 
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• T-40 galinius ratlankius.  
Tel. 8 620 15 067. Rokiškis
• Lenkišką šieno grėblį.  
Tel. 8 620 15 067. Rokiškis
• Grėblį Dobilas. Tel. 8 650 97 726. 
Rokiškis
• Claas Matador Standart 
kombainą. Kaina 1300 Eur.  

Tel. 8 650 68 045. Rokiškis
• Gamyklinę, 3 kub. m cisterną. 
Tvarkinga, yra siurblys, su 
važiuokle, buvo vežiotas vanduo. 
Galiu atvežti. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 625 17 722. Kupiškis
• Šakes mešlui. 3 taškų 
prikabinimas, ant traktoriaus galo. 
Trūksta 5 pirštų. 1,70 pločio. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 695 29 133. 
Rokiškis
• Rusišką trąšų barstytuvą. Kaina 
120 Eur. Tel. 8 686 97 960. 
Rokiškis
• Kultivatorius. Dylančios dalys 
geros būklės. Kaina sutartinė. 
Galimas atvežimas. Aleksandravėlė. 
Papildomas tel. Nr. +370 69955273.  
Tel. 8 679 44 231. Rokiškis
• Lėkštinį skutiką/lėkštes. Geros 
būklės, pirktos naujos, mažai 
naudotos, visos dylančios dalys 
geros būklės. Reguliuojamas 
kampas. Kaina derinama. Galimas 
Atvežimas. Aleksandravėlė. 
Papildomas Tel. Nr. +370 
69955273. Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 679 44 231. Rokiškis
• Geros būklės priekabą 
(Gomselmaš PSE-12.5. ). 
Didžiausia masė 6800 kg, geros 
padangos, veikianti el.instaliacija, 
dugnas nesupuvęs, rėmas tiesus, 
traukės neišklibę. Su dokumentais. 
Kaina derinama. Galiu atvežti. 
Dusetos. Papildomas Tel. +370 
69955273. Kaina 1200 Eur.  
Tel. 8 679 44 231. Rokiškis
• Savivartę priekabą iš GAZ-53. 
Geros būklės, dugnas neišpuvęs, 
apynaujos padangos, veikianti 
el.instaliacija, buvo vežiojami 
grūdai. Galiu atvežti. Dusetos. 
Papildomas Tel. Nr. +370 
69955273. Kaina 1100 Eur.  

Tel. 8 679 44 231. Rokiškis
• 3 kub. m cisterną. Geros 
būklės, vežiotas vanduo, stebulės 
su diskais nuo 2PTS-4. Kaina 
sutartinė. Galimas atvežimas. 
Aleksandravėlė. Papildomas Tel. 
Nr. +370 69955273.  
Tel. 8 679 44 231. Rokiškis
• Grėblį-vartytuvą Dobilas 3, 
kaina sutartinė. Tel. 8 620 33 597. 
Rokiškis
• Savadarbę, savivartę, 8 t priekabą 
su dokumentais. Verčia į galą, 
hidrocilindras-24 tonų galingumo, 
tvarkinga elektra. Galima nuimti 
visus bortus, lieka tiesi platforma. 
Dėžės matmenys: 4,5/2,4/0,7 m. 
Kaina 2900 Eur. Tel. 8 674 22 216. 
Rokiškis

• Traktoriuką Shibaura SD2203. 
Kaina derinama vietoje. Kaina 1800 
Eur. Tel. 8 615 37 885.  
Rokiškis
• Traktorinių variklių A-41, A-01 
purkštuvus.Nauji purkštukai, 
sureguliuoti, 6 vienetai. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 636 00 696.  
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Naują, 4K veiksmo kamerą 
Goxtreme endure black. Daug 
priedų. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Televizorių Samsung. Nenaujas. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 684 63 258. 
Rokiškis

Policija siūlo savivaldybėms 
numatyti legalias vietas 
automobilių lenktynėms

 Policija siūlo savivaldy-
bėms numatyti vietas sau-
gioms automobilių lenkty-
nėms, siekiant sumažinti 
augančių nelegalių lenkty-
nių skaičių.

Policijos departamentas 
informavo, jog kreipėsi į Lie-
tuvos savivaldybių asociaciją 
dėl bendradarbiavimo ir prie-
monių organizavimo, siekiant 
užkardyti nelegalių lenktynių 
organizavimą.

Pasak departamento, pa-
reigūnai atkreipia dėmesį, 
kad nelegalios lenktynės po-
puliarios, ypač tarp jaunų vai-
ruotojų, o bausmių dydžiai ne 
visada daro įtaką šių asmenų 
elgesio pokyčiams. Todėl, 
policijos nuomone, žmonių 
noras rungtyniauti šia forma 
bei bausmių neefektyvumas 
„suponuoja valstybės ir savi-
valdybių institucijoms parei-
gą sudaryti sąlygas žmonėms 
tai daryti legaliai bei saugiai“.   

„Policijos nuomone, sie-
kiant išvengti skaudžių pase-
kmių ir atsižvelgiant į žmo-
nių, norinčių lenktyniauti 
automobiliais, norus, būtų 
tikslinga savivaldybėse nu-
matyti (įrengti) lenktyniavi-
mui saugias vietas“, – teigia-
ma pranešime.

Pasak pranešimo, tokioms 
lenktynėms būtina tinkama 
trasa ir kelio danga, dalyvių 
instruktavimas bei priežiū-
ra, saugios vietos žiūrovams, 
medicinos atstovo dalyvavi-
mas ir kitos priemonės,

„Pareigūnai tikisi, kad 
žmonės, turėdami galimybę 
lenktyniauti saugiai ir lega-
liai, rinksis tokią lenktynių 
formą, o ne nelegalias lenkty-
nes“, – tvirtina policija.

Naujienų agentūros BNS 
informaciją atgaminti visuo-
menės informavimo priemo-
nėse bei interneto tinklala-
piuose be raštiško UAB BNS 
sutikimo draudžiama.
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PR, 
4-9 m/s

Birželio 6 d. Naktį 12
Dieną 19

PV,
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Dieną 24

PR, 
4-9 m/s

Birželio 8 d. Naktį 16
Dieną 23

PR,
2-7 m/s
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

meldžiasi.
***
– Mes pasistengsime, kad jūs 

mūsų sanatorijoje jaustumėtės 
kaip namuose.

– Ką jūs! Aš atvažiavau 
pailsėti.

***
Pasipiktinusi kaimynė:
– Ar vakar girdėjote, kad aš 

su šluotkočiu beldžiau jums į 
sieną?

– Taip, žinoma, – atsako 
kaimynas. – Tačiau nereikia 
atsiprašinėti. Pas mus taip pat 
buvo gana triukšminga.

***
Kalbasi dvi blondines:
– O tu žinojai, kad tavo 

masina O O O O iš tikrųjų 
vadinasi Audi?

***
Tik gimtadienių dėka gali 

sužinoti, kiek nereikalingų 
dalykų yra parduotuvėse…

***
Vyras:
– Tu niekada nerastum antro 

tokio kaip aš!
Žmona:
– O kas tau sakė, kad aš 

norėčiau tokio antro?
***
Idealus rytas: prabudau, 

pasirąžiau, nusišypsojau, 
apsiverčiau ir… užsnūdau!

***
Pas gerą šeimininkę viskas 

turi blizgėti – ypač žiedai ir 
auskarai.

***
Krovikams dažnai tenka 

laikytis atskiros mitybos dietos: 
krauni bulves – valgai bulves, 
krauni sūrį – valgai sūrį, krauni 
arbūzus – valgai arbūzus, krauni 

plytas – iškrovos diena.
***
– Jau trečią kartą prašau 

tavęs grąžinti skolą!
– Na ir kas? O kiek sykių 

man teko prašyti, kol pagaliau 
teikeisi paskolinti!

***
– Ar moki virti plovą? 

Čirškinti kotletukus? Na, nors 
mišrainę kokią?

– Ko tu pristojai prie 
manęs! Aš neblogai užkaičiu 
virdulį!

***
Pokalbis su būsimu 

darbuotoju:
– Kokie jūsų profesiniai 

sugebėjimai?
– Gerai gaudau pokemonus.
– Kas būsite po penkerių 

metų?
– Pokemonų treneris.
– Koks pagrindinis jūsų 

tikslas?
– Sugauti juos visus!
***
Arklys skundžiasi karvei:
– Ūkininkas visiškai 

suįžūlėjo: tai lauką ariu, tai 
šieną vežu. Nė dienos be 
poilsio!

– O tu parašyk skundą 
gyvūnų gynėjams.

– Tu ką?! Sužinos 
ūkininkas, kad aš dar rašyti 
moku, privers buhalteriją 
tvarkyti.

***
– Ar tavo vyras prisimena 

vestuvių datą?
– Laimei, ne.
– Kodėl „laimei“?
– Aš jam apie tai primenu 

kelis kartus per metus ir 
kiekvieną kartą gaunu dovanų.

Petriukas grįžta namo iš 
mokyklos ir, surinkęs visą 
šeimą svetainėje, pareiškia:

– Aš norėčiau informuoti 
visas suinteresuotas puses, 
kad šiandien aš, Petriukas, 
pasirodžiau prieš klasę visišku 
idiotu, kai per pamoką viešai 
pateikiau man žinomą vaikų 
atsiradimo versiją su gandru, 
kurios tikrumą man patvirtino 
kai kurie iš čia esančių asmenų!

***
Kalbasi du mokiniai:
– Šiandien rašėme 

kontrolinį darbą. Petriukas 
gavo du.

– Už ką?
– Mokytoja pagavo jį 

Orų prognozė birželio 5-8 d.

beskaičiuojantį šonkaulius.
***
Pareina girtas vyras namo, o 

žmona jo neįleidžia.
– Atidaryk, noriu įteikti gėlių 

gražiausiai Žemės moteriai, - 
maldauja vyras.

Žmonelė po tokių žodžių 
suminkštėja ir atidaro duris:

– Na, kur tos gėlės?
– O kur gražiausia Žemės 

moteris?
***
Kalbasi dvi draugės:
– Kaip jums pavyksta taip 

taupiai gyventi?
– Labai paprastai: visas 

būsimas išlaidas mes su vyru 
apsvarstome kartu ir būtinai po 

darbo.
– Ir kaip jūs šitaip sutaupote?
– Labai paprastai: kai 

mes baigiame tartis, visos 
parduotuvės jau būna uždarytos.

***
Darbo metu užsiimant tuo, 

kuo negalima, puikiai vystosi 
regėjimas, klausa ir budrumas…

***
Sveikas miegas ne tik ilgina 

gyvenimą, bet ir sutrumpina 
darbo dieną…

***
– Kaltinamasis, kada aptikote 

svetimą piniginę?
– Gruodžio 31-ąją.
– Tik ją radęs, privalėjote 

tuojau pat ateiti į policiją ir ją 

atiduoti.
– Tądien policijoje nieko 

nebuvo.
– O kitą dieną?
– Kitą dieną jau piniginėje 

nieko nebuvo…
***
Žmona – vyrui eilinio ginčo 

metu:
– Brangusis, tu apsispręsk: 

ar nori būti teisus, ar sotus ir 
laimingas?

***
Sūnus ruošia pamokas. 

Klausia:
– Tėti, o kaip geriau rašyti: 

„Mano tėtis daug dirba“ ar 
„mano tėtis daug uždirba“?

– Rašyk kaip nori, bet būtinai 
pridurk „bet klasės remontui 
tikrai neduos“.

***
Grįžta vyrukas iš medžioklės 

su pilnu maišu ežių.
– Ką su tiek ežių veiksi? – 

klausia kaimynas.
– Žmonai apykaklę pasiūsiu, 

o uošvei – paklodę.
***
– Brangusis, tavo baltiniai 

dabar visiškai balti.
– Žinai, brangioji, man 

jie labiau patiko, kai buvo 
languoti…

***
Vyriškis gėlių parduotuvėje 

ilgai renkasi gėles.
Pagaliau prieina pardavėja:
– Jums žmonai, ar 

brangesnių?
***
Jeigu tiksliai žinai, kas kaltas 

– neišsiduok!
***
Prie vairo jaučiuosi kaip tikra 

deivė! Aš vairuoju, o vyras – 

8-699-606608-699-60660

Koncertai terasoje! Koncertai terasoje! 
Birželio 5 d. 19 val. Haris+Fede su Jovita

Birželio 13 d. 19 val. Vilija ir Oksana
Staliukų rezervacija tel.

AUGALAI

• Grikių sėklą. 1 tona - 350 Eur. 
Tel. 8 610 12 318. Rokiškis
• Kviečius. Kaina 9 Eur.  
Tel. 8 609 76 754. Rokiškis
• Grikius. 1,5 tonos - 500 Eur.  
Konstantinava. Tel. 8 624 72 776. 
Rokiškis
• Vasarinius kviečius ir grikius, 
kainos sutartinės.  
Tel. 8 686 37 921. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Elektrines virykles Bauknecht ir 
Beko. Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis

• Naudotą ventiliatorių. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 682 13 410.  
Rokiškis
• Naują oro vėsintuvą. Kaina 85 
Eur. Tel. 8 682 13 410.  
Rokiškis
• Naudotus BEKO šaldytuvą 
ir skalbimo mašiną. Kiekvieno 
įrenginio kaina 40 Eur.  
Tel. 8 614 91 574. Rokiškis
• Dulkių siurblį Karcher SV, 
1902. Buvo pirktas naujas, mokėta 
1680 litų. Naudotas buvo mažai, 
per metus 2-3 kartus. Kaina dar 
derinama. Galimi ir keitimo 
variantai. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 618 60 324. Rokiškis
• Virdulį. 3 padėtys (100 ml, 

200 ml, 300 ml). Reguliuojama 
temperatūra, vandens filtras. Galia 
2600 W. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 682 13 410.  
Rokiškis
• Automatinę skalbimo mašiną 
Beko. Talpa 5 kg. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• Šaldytuvą LG. 1,80 m. Kaina 80 
Eur. Tel. 8 683 27 149.  
Rokiškis
• Automatinę skalbimo mašiną 
Hansa. Talpa 5 kg. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• Automatinę skalbimo mašiną 
Elektroliuks. Talpa 7 kg. Kaina 80 
Eur. Tel. 8 683 27 149.  
Rokiškis


