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Velykalnio bendruomenės parke – karinės estafetės
Vasara – iškylų ir stovy-

klų metas. Jose – smagios 
pažintys, įdomūs svečiai. Ne 
išimtis ir Velykalnio ben-
druomenės parke surengta 
darželio-mokyklos „Ąžuo-
liukas“ stovykla. Joje vai-
kai smagų pusdienį praleido 
su Panevėžio reginio Karo 
prievolės ir komplektavimo 
skyriaus bei Krašto apsau-
gos savanorių pajėgų Vyčio 
apygardos 5-osios rinktinės 
506-osios pėstininkų kuopos 
kariais savanoriais.

Velykalnio bendruomenės 
parke pastaruoju metu itin 
daug lankytojų: dienomis sto-
vyklauja vaikai, popietėmis 
gaivintis nuo kaitros renkasi 
šeimos ir pavieniai rokiškėnai. 
Bendruomenės vadovas Sta-
sys Mekšėnas džiaugėsi parke 
sulaukęs ypatingų svečių.

„Ažuoliuko“ stovykloje 
viešėjo kariai. Vaikų auklėto-
jos, matydamos karių sureng-
tose estafetėse entuziastingai 
besivaržančius vaikus džiau-
gėsi. Jos nesitikėjo, kad kariai 
gali pasiūlyti tiek smagių pra-
mogų. „Manėme, kad paro-
dys ginklus, kažką papasakos 
vaikams. Tačiau kad taip įdo-
miai, gyvai, aktyviai bendraus 
su vaikais, surengs tiek daug 
ir įvairių užduočių, nesitikėjo-
meׅ“, – sakė pašnekovė.

Pramogų buvo išties daug. 
Pirmiausia komandinė kariš-
ka estafetė, kur ir pasimatuoti 
amunicinę liemenę, ir šalmą 
teko pasimatuoti, ir greitai 

bėgti, ir taikliai mėtyti maiše-
lius į taikinius. Pedagogai ste-
bėjosi, kiek daug entuziazmo 
rodė vaikai: plojo, palaikė bė-
gančius komandos draugus.

Pažintis su ginklais irgi 
buvo smagi. Jaunimas bandė 
nuo žemės pakelti „Carl Gus-
tav“ granatsvaidį, pažiūrėti pro 

snaiperio ginklo taikiklį. Po to 
– vėl aktyvi užduotis: mėtyti 
žaislines granatėles į taikinį. O 
kiek džiaugsmo ir entuziazmo 
sulaukė praktinė užduotis: iš-
bandyti G-36 modelio šratas-
vydžio automatą šaudant į tai-
kinius. Panevėžio reginio Karo 
prievolės ir komplektavimo 

skyriaus atstovė kapitonė Rasa 
Grigalienė neslėpė: smagu 
apsilankyti Rokiškyje, paben-
drauti su vaikais ir pedagogais. 
Stebėti, kaip jie pažindinasi su 
savo gynėjais.

Geriausiu įvertinimu ka-
riams už jų bendravimą su 
vaikais tapo mažosios Brigi-
tos pasiūlymas apsigyventi... 
kuopoje, kad galėtų daugiau 
pabūti su kariais. Šie, deja, 
priimti naujokės į savo gretas 
negali: jai dar teks šiek tiek 
ūgtelti. O jau sulaukus 12-ojo 
gimtadienio galima tapti jau-
nuoju šauliu, o po 18-ojo gim-
tadienio – pateikti prašymą 
tapti kariu. Pedagogai taip pat 
aiškino vaikams: būti kariu, 
savo šalies gynėju, yra garbė.

O kariu būti nėra taip len-
gva, kaip atrodo. Tuo įsitikino 
ir Velykalnio bendruomenės 
vadovas S. Mekšėnas: pats 
mažiausias taikinys „pasirodė“ 
labai įnoringas. Jis panešiojo ir 
neperšaunamąją, ir amunicinę 
liemenes, šalmą, kario kuprinę. 
„Yra su kuo palyginti: sovietų 
armijoje tarnavau specialiosio-
se pajėgose. Teko ir Baikonūrą 
pamatyt“, – sakė jis. Bendruo-
menės pirmininkas džiaugėsi, 
kad dabar parke dažni svečiai 
yra savi kariai, rokiškėnai. 
„Kai kurie užaugo mūsų aky-
se. Džiugu matyti, kad jie tapo 
puikiais, garbingais žmonėmis, 
matyti kaip jie stengiasi Rokiš-
kio ir jo žmonių labui“, – sakė 
S. Mekšėnas.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Prie Rokiškio turgaus gyventojai buvo kviečiami 
skiepytis nuo Covid-19

Mobilus Rokiškio polikli-
nikos vakcinavimo punktas, 
įsikūręs Rokiškio turgaus 
aikštelėje, šeštadienio rytą 
kvietė rajono gyventojus 
skiepytis „Pfizer" vakcina.

Vyriausioji slaugytoja Vida 
Kavaliauskienė džiaugėsi, kad 
ryte prie punkto nusidriekė 
eilė norinčiųjų pasiskiepyti. 
„Šis bandymas punktą įrengti 
turguje buvo eksperimentinis 
ir labai pasiteisinęs – per dvi 
valandas paskiepyti 37 rajono 
gyventojai. Svarstėme, kur 
mus pastebėtų kuo daugiau 
žmonių, o giedrą šeštadienio 
rytą turbūt nėra labiau šurmu-

liuojančios vietos už turgų“, 
– pasakojo V. Kavaliauskienė.

Rokiškio poliklinika pri-
mena, kad gyventojai jau gali 

atvykti skiepui ir be regis-
tracijos. Šiuo metu turimos 
trys vakcinos – „Moderna“, 
„Pfizer“ ir „Vaxzevria“, todėl 

visi kviečiami atvykti ir pa-
siskiepyti darbo dienomis kie-
kvienam patogiu laiku.

Evelina JASIULIONYTĖ

Rokiškis - viena iš devynių 
Lietuvos savivaldybių, 
kuriose paskiepyta 
daugiau nei pusė gyventojų

Devyniose Lietuvos savi-
valdybėse mažiausiai viena 
vakcinos doze paskiepyta 
daugiau nei pusė gyvento-
jų, rodo penktadienio Sta-
tistikos departamento duo-
menys.

Vertinant vakcinuotų gy-
ventojų dalį, savivaldybių 
sąraše pirmauja Neringa, kur 
paskiepyta 81,6 proc. žmo-
nių.

Toliau sąraše rikiuoja-
si Birštonas (57,1 proc.), 
Akmenės (54,6 proc.), Aly-
taus (54,3 proc.), Anykščių 
(53,7 proc.) rajonai, Drus-
kininkai (51,9 proc.), Mo-
lėtų (51,4 proc.), Rokiškio 
(50,8 proc.) ir Jurbarko (50,4 
proc.) rajonai.

Rokiškio rajone bent vie-
ną skiepo dozę gavo 50,78 
proc., antru skiepu vakcinuo-
ta 34,48 proc. rajono gyven-
tojų.

Išskyrus Visaginą, Šal-
čininkų ir Vilniaus rajonus, 
likusiose savivaldybėse pa-
skiepyta bent trečdalis gy-
ventojų.

Šalčininkų rajone mažiau-

siai vieną skiepo dozę gavo 
23,2 proc., Vilniaus – 32,6 
proc., Visagine – 32,8 proc. 
gyventojų.

Tarp didesnių miestų pir-
mauja Alytus, kur paskiepyta 
47,8 proc. žmonių. Toliau ri-
kiuojasi Kaunas (47,3 proc.), 
Vilnius (46 proc.), nuo jo ne-
žymiai atsilieka Panevėžys 
(45,8 proc.).

Per savaitę nuo praėjusio 
penktadienio iki šio ketvir-
tadienio pirmąja vakcinos 
doze paskiepyta per 46 tūkst. 
žmonių – vidutiniškai 6,6 
tūkst. per dieną. Šie skaičiai 
yra sumenkę, lyginant su sa-
vaite anksčiau, kai pirmąja 
doze paskiepyta 76,5 tūkst. 
žmonių ir vidutiniškai 10,9 
tūkst. žmonių per parą.

Iš viso per savaitę pirmu 
arba antru skiepu vakcinuota 
beveik 134 tūkst. žmonių – 
beveik 30 tūkst. mažiau nei 
prieš savaitę, kai paskiepytų-
jų buvo 161,4 tūkstančio.

Iš viso šalyje iki šiol pa-
skiepyta 43 proc. gyventojų.

BNS ir 
„Rokiškio Sirenos“

inform.

Prisivažinėjo: girta vairuotoja
sukėlė eismo įvykį

Birželio 19 d. apie 16.00 val. Rokiškio r., Rokiškio kaim. 
sen., Ragučių k., moteris (gim. 1987 m.), neturėdama tei-
sės vairuoti transporto priemonės (teisė vairuoti neįgyta), 
būdama neblaivi (nustatytas 3,16 prom. girtumas), vaira-
vo automobilį „Ford Fiesta“, nepasirinko saugaus greičio 
ir atsitrenkė į kelkraštyje stovėjusį automobilį „Audi A8“, 
prie kurio vairo sėdėjo blaivus vyras (gim. 1955 m.). 

Po smūgio automobilis „Audi A8“ nuvažiavo į griovį, 
automobilis „Ford Fiesta“ nuvažiavo į griovį ir apsivertė 
ant stogo. Eismo įvykio metu nukentėjo automobilio „Ford 
Fiesta“ vairuotoja, kuriai nustatytas kojos kulnikaulio lūžis, 
raiščių patempimas, paakio sumušimas, abiejų klubo sparnų 
nubrozdinimas, paskirtas ambulatorinis gydymas ir kelei-
vis (gim. 1978 m.), kuriam nustatytas 3,13 prom. girtumas, 
skruosto žaizda, slankstelių lūžimas, galvos smegenų kontū-
zija, į ligoninę gultis atsisakė.

Panevėžio VPK inform.

Smurtavo moteris
Birželio 18 d. apie 10.00 val. namuose, Rokiškyje, moteris 

(gim. 1995 m.) smurtavo prieš vyrą ( gim. 1993 m.).
Panevėžio VPK inform.

Lenkimo klaida
Birželio 17 d. apie 17.45 val., Rokiškio r., kelyje Pandė-

lys-Suvainiškis-Nereta, 1, 700 km, moteris (gim. 2000 m.) 
vairuodama automobilį „VW“ kelio vingyje lenkdama kro-
vininį automobilį „VW“, kurį vairavo vyras (gim. 1959 m.), 
išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su priešprie-
šais atvažiuojančiu automobiliu „AUDI“, kurį vairavo  mote-
ris (gim. 1967 m.). „Audi“ Vairuotoja ir keleivė (gim. 1979 
m.) perduoti medikams.

Panevėžio VPK inform.

Rokiškyje vyks Rytų Europos zoninės tinklinio asociacijos (EEVZA) 
vyrų paplūdimio tinklinio čempionato etapas

Turime džiugių naujienų 
sirgaliams ir sportininkams 
pasiilgusiems tarptautinių 
paplūdimio tinklinio kovų 
Lietuvoje!

Jau net ketvirtą kartą, visų 
pamėgtame Rokiškyje, liepos 
8-11 dienomis vyks Rytų Euro-
pos zoninės tinklinio asociaci-

jos (EEVZA) vyrų paplūdimio 
tinklinio čempionato etapas.

Registracija į EEVZA vyrų 
paplūdimio tinklinio čempio-
nato etapą vykdoma iki BIR-
ŽELIO 21 d. todėl kviečiame 
suskubti registruotis Lietuvos 
tinklinio federacijoje el. paštu: 
info@ltf.lt.

Dėl dėtalesnės informaci-

jos kreiptis į čempionato orga-
nizatorius (Velykalnis): +370 
603 05137, stmeksenas@
gmail.com/ Agnė Ruzgutė 
agne.ruzgute9@gmail.com .

 Startinis mokestis: 40 Eur 
(MD komandoms), 20 Eur 
(Kvalifikcijos komandoms).

„Rokiškio Sirenos“
inform.
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„Bulių kautynės“ – pokarantininių masinių renginių lakmuso popierėlis
„Bulių kautynės“ Bajorų 

trasoje – tradiciškai vienas 
masiškiausių rajono ren-
ginių. Bajorų trasos šlaitai 
būdavo pilni aistruolių, o au-
tomobiliai netilpdavo erdvio-
se aikštelėse. Išvyka stebėti 
„Bulių kautynių“ tiek mūsų 
rajono gyventojams, tiek 
svečiams tapdavo savotiška 
iškyla: su pikniko krepšiais, 
šašlykinėmis. Šiemet sirgalių 
akivaizdžiai mažiau: šlaitai 
apytuščiai, o pasistatyti au-
tomobilį toje trasos vietoje, 
kur tiesiai iš jo galima stebėti 
varžybas, net ir vėliau atva-
žiavusiems, buvo paprasta.

Šventė visai dienai
„Bulių kautynės“ – ne toks 

renginys, į kurį vykstama va-
landai ar dviems. Varžybos 
Bajorų trasoje startuoja įpras-
tai vidurdienį. Tačiau anks-
čiau dar gerokai prieš renginio 
pradžią Bajorų trasos šlaitai 
jau pildydavosi automobilių 
sporto fanais. Atvažiavę pir-
mieji turėdavo daug privalu-
mų: pastatyti automobilį taip, 
kad nuo jo stogo ar bagažinės 
būtų galima stebėti lenktynes. 
Aplink automobilius burdavo-
si bičiuliai, čia pat pakvipdavo 
kepamais kepsniais ar šašly-
kais. Tuo nereikia stebėtis: 
renginys trunka gerą pusdienį. 
O jei sirgaliai dar iš kitų mies-
tų atvažiavę...

Šio savaitgalio vaizdas 
Bajorų trasoje buvo... liūdno-
kas. Aistruolių gerus tris kar-
tus mažiau, nei įprastai. Jei 
anksčiau prie pat stop juostų 
sirgaliai keliomis eilėmis ri-
kiuodavosi, nebodami iš po 
automobilių ratų skriejančių 
akmenų, tai dabar ten – tuščia. 
Ir ko grūstis, rizikuojant gauti 
akmeniu į kaktą, jei net pačio-
se patogiausiose, daugiausiai 
įdomių akimirkų žadančiose 
trasos vietose viską buvo gali-
ma matyti patogiai nuo šlaito. 

Kodėl žiūrovų mažiau, 
sunku pasakyti. Ar juos iš-
baidė kaip reta karštas oras, 
ar vis dar juntami karantino 
ribojimai? Tačiau akivaizdu, 
kad net toks mėgiamas rengi-
nys šiemet sulaukė mažiau nei 
įprastai žiūrovų.

Tačiau net ir toks, gerokai 

mažesnis, nei įprastai sirgalių 
skaičius „Bulių kautynėms“ 
garantavo masiškiausio rajono 
pokarantininio renginio titulą.

Apie ribojimus 
įspėti iš anksto
Kartais karantino ribojimai 

prasilenkia su logika ir netgi 
yra pavojingi. Tuo akivaiz-
džiai įsitikino „Bulių kauty-
nių“ žiūrovai. Ankstesnėse 
varžybose virdavo ganėtinai 
aktyvi laiko prekyba: nuo vi-
saverčių pietų iki gaiviųjų gė-
rimų, kavos su ledukais. Dabar 
gi žiūrovai buvo organizato-

rių iš anksto įspėti, kad jokia 
prekyba maistu dėl karantino 
ribojimų yra negalima. To-
dėl maisto ir gėrimų žmonės 
turėjo atsinešti patys. Tačiau 
kepinant saulei dažnam van-
dens atsargos greitai seko. O 
papildyti jų nėra kur: prekyba 
maisto produktais, įskaitant ir 
vandenį, uždrausta. Todėl prie 
žiūrovų arčiau privažiavus 
traktoriukui, laistančiam trasą, 
paskui statinaitę su vandeniu 
bėgo žiūrovų pulkeliai. Var-
gu, ar statinaitėje pavežiotas 
vanduo tiko gerti (to niekas ir 
nebandė), bet sušlapinti veidą, 

kepuraitę ar marškinėlius, ir 
taip nors trumpam atsigaivinti 
nuo tvoskiančios kaitros no-
rinčiųjų netrūko. 

Karantino ribojimų nusta-
tytojams tikrai vertėtų pagal-
voti, ar draudimas prekiauti 
vasarą bent jau geriamuoju 
vandeniu ir gaiviaisiais gė-
rimais yra logiškas. Juolab, 
kad lauko kavinės veikia pilnu 
tempu. 

Organizatoriai apie karanti-
no ribojimus: laikytis saugaus 
atstumo, priminė ne kartą. 
Taip pat buvo akcentuojama, 
kad žiūrovams negalima var-

toti alkoholinių gėrimų.

Varžybos – kaip visada 
įdomios
Kas traukia sirgalius į „Bu-

lių kautynes“? Žinoma, adre-
nalinas, įspūdingų momentų 
gausa. Ir šios varžybos tuo 
džiugino. Tam tikrą intrigą ža-
dėjo ir pati trasa. Nors ir nuo-
latos lyginama, laistoma, ji 
vairuotojams yra pakankamai 
sunki. Birus žvyras išstumia-
mas iš optimaliausios trajek-
torijos vėžių, taigi lenkiantys 
varžovus sportininkai turi at-
sižvelgti į tai, kad jie įvažiuoja 

į biraus, klampaus žvyro zoną. 
Ir ji tapo rimtu išbandymu 
ne vienam automobiliui. Jei 
moterų ir jaunimo klasėje bei 
M-1600 klasėje buvo aiškūs 
lyderiai, tai M-2000 ir Open 
klasėse netrūko tikros sporti-
nės kovos, įdomių lenkimų, 
rizikos, klaidų. Ne vienas au-
tomobilis iš trasos po važiavi-
mų buvo ištemptas visureigių 
ar išvežtas krautuvu.

Draugiškiausio varžovams 
sportininko titulą turėjo pel-
nyti lengvųjų bulių klasėje 
besivaržęs 11-uoju numeriu 
pažymėto automobilio vairuo-
tojas: jis ne kartą išstūmė tra-
soje įstrigusius kolegas. 

Sunkiųjų bulių kautynės, 
kaip visada, nešykštėjo įdo-
mių momentų. O ir sirgti ro-
kiškėnams buvo už ką: varžėsi 
ir Aidas Kandroška, ir Vytau-
tas Vainauskas su savo ne-
mariąja „Pobeda“-vampyru. 
Pastarasis automobilis trasoje 
ratus suko oriai: ir pats nesi-
veldamas į kautynes, ir varžo-
vų nekliudomas. To priežastis 
paprasta: dar pirmajame va-
žiavime pabandę palankstyti 
„Pobedos“ šonus, varžovai 
įsitikino, kad šį itin sunkų 
automobilį nei apsuksi, nei 
apversi. Todėl kituose važia-
vimuose užsiėmė lengvesnių 
taikinių medžiokle.

Tiems, kurie praleido 
šį „Bulių kautynių“ etapą, 
galimybė pamatyti mašinų 
kautynes, panašu, kad bus 
rugsėjį – tada Bajorų trasoje 
numatytas dar vienas šių var-
žybų etapas.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Ilgai lauktas Mamyčių turgelis
Mamyčių turgelis – rokiškėnų pamėgta pramo-

gų ir prekybos erdvė. Tai ne tik puiki proga išvalyti 
sandėliukus, parduoti tai, kas nereikalinga, užima 
vietą, bet gali pasitarnauti kitoms šeimoms. Tai ir 
proga smagiai praleisti popietę visai šeimai, rasti 
smagių, įdomių pramogų, pabendrauti. Nenuosta-
bu, kad pokarantininis Mamyčių turgelis buvo labai 
lauktas ir pasiilgtas.

Jis pateisino organizatorių viltis: sulaukta gau-
saus būrio rokiškėnų šeimų. Kol mamos ir tėčiai 
derėjo drabužėlius, žaislus, vaikai buvo užimti sma-
giomis veiklomis: nuo jodinėjimo žirgeliais, iki šau-
dymo iš lanko, bato skraidininimo, milžiniškų bur-
bulų pūtimo.
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PASLAUGOS

• Vasaros anglų kalbos stovykla 

8-10 metų vaikams.  
Tel. 8 612 11 477. Rokiškis
• Pjaunu žolę, karpau gyvatvores. 
Tel. 8 671 75 080. Rokiškis
• Savivarčio su manipuliatoriumi 
ir greiferiu paslaugos. Išvežu visų 
rūšių šiukšles ir atliekas iš Jūsų 
sklypo (statybinį laužą, gruntą, 
betoną, medieną, šakas). Vežu iki 6 
t. Taip pat vežame žvyrą.  
Tel. 8 680 49 599. Rokiškis
• Smulkinu pievas Rokiškio rajone. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 608 31 638. 
Rokiškis

PAŽINTYS

PERKA

NUOMA

• Išnuomojamos komercinės 
patalpos Rokiškio centre, 
Nepriklausomybes a. 9. Du biurai 
(pilnai apšildyti) ir viena didelė 
erdvė. Pakeliami vartai, dvejos 

durys. Išsamiau telefonu. Su rimtu 
nuomininku kaina derinama. 
Kaina 390 Eur. Tel. 8 613 77 537. 
Rokiškis
• Nuo liepos 1 d. bus nuomojamas 
tvarkingas, su visais baldais, 
buitine technika, 2 kambarių butas, 
Vilties g., 4 aukšte. Nuoma 180 
Eur. Bus imamas 2 mėn., depozitas. 
Be gyvūnų. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 617 42 291. Rokiškis
• Norisi praleisti kuo daugiau laiko 
gamtoje su šeima. Gal kas vasarai 
išnuomotų sodybą? 
Tel. 8 688 09 949. Rokiškis
• Išnuomoju garažą prie autobusų 
stoties. Tel. 8 679 80 918.  
Rokiškis
• Išsinuomosiu butą ar namo dalį 
ilgam laikui. Gali būti be baldų. 
Esu dirbantis. Tel. 8 695 33 419. 
Rokiškis
• Tvarkinga, dirbanti mergina 
išsinuomotų 1 kambario butą 
Rokiškyje. Domina variantai 
iki 100 Eur. Tel. 8 601 49 181. 
Rokiškis
• Moteris su kūdikiu išsinuomotų 
butą. Galiu mokėti iki 200 Eur/
mėn. Tel. 8 618 17 218.  
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Plastikinius langus, 180x110 cm, 
180x100 cm, ir medines baltas 
naujas duris su apvadais 209x77 
cm. Tel. 8 648 81 120.  
Rokiškis
• Colines lentas, gegnes, grebėstus, 
juostas dailylenčių kalimui.  
Tel. 8 610 06 145. Rokiškis
• Vamzdžių sriegtuvą Rems. 
Kaina 550 Eur. Tel. 8 692 64 076. 
Rokiškis
• Dvejas, naudotas buto duris. 
Vienos durys su stiklu. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• VW Passat B5 1997 m., 1,9 l, 
TDI, 66 kW. TA iki 2022 06 08. Yra 
kablys, magnetola su radiju, MP3 
ir USB. Geras senas automobilis. 
Kaina 650 Eur. Tel. 8 622 73 446. 
Rokiškis
• Automobilį Audi 80 Avant. 

Dyzelis, 1,9 l, 66 kW. Balta spalva. 
1993 m. TA galioja metus. Kaina 
apie 700 Eur. Tel. 8 616 77 019. 
Rokiškis
• Savadarbę priekabą. Geros 
techninės būklės, geros padangos, 
šviesos pajungimo rozetė.  Be 
dokumentų. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• 1995 m. VW Passat B5. Geros 
būklės, prižiūrėtas, TA metams. 
Kaina 700 Eur. Tel. 8 621 88 659. 
Rokiškis
• Audi. 1.9 l, 81 kW, čipuota iki 
120 kW. Kaina 2200 Eur.  
Tel. 8 626 79 566. Rokiškis
• Opel Corsa. 1,1 l, TA iki 06.16. 
Be perrašymo. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 672 48 125. Rokiškis
• Vienos pavaros dviratį, ratai 26 
colių. Tiks tiek jaunam, tiek senam. 
Kaina 57 Eur. Tel. 8 692 49 480. 
Rokiškis
• Tvarkingą savadarbę lengvojo 
automobilio priekabą su 
dokumentais. TA galioja dar metus. 
Pridedu metams privalomąjį 
draudimą. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 610 24 126. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Vasarines padangas Good Year. 
4 vnt. 205/50 R17. Naudotos, 
protektoriaus likutis 6 mm . 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 683 55 319. 
Rokiškis
• VW Golf dalimis. 1,9 l, TDI, 66 
kW. 1998 m., 4 durų.  
Tel. 8 692 47 161. Rokiškis
• Dalimis 2002 m. Opel Zafira 2 
l, DTI, 74 kW. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• Rusiško motociklo ratus. 2 vnt.. 
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• R17, Bmw ratlankius. Tinka ir 
E39. Padarytos centrinės skylės. 
Kaina 130 Eur. Tel. 8 647 27 902. 
Rokiškis
• Dalimis 2000 m. Volvo V40 
universalą. Opel Zafira 2 l, 74 kW. 
Turbina, sankaba, žibintai, vairo 
kolonėle ir kitos dalys.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Dalimis Ford C-Max. 2006 m., 
1,6 l. Dyzelinas, 80 kW.  
Tel. 8 625 57 857. Rokiškis
• Dalimis Opel Zafira 2005 m., 2,2 
l, dyzelinas, 92 kW.  
Tel. 8 625 57 857. Rokiškis
• Dalimis Audi A6. 1999 m., 1,9 
l, TDI. 81kW. Tel. 8 625 57 857. 
Rokiškis
• Ratlankius su padangomis, buvo 
uždėti ant Audi automobilio. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 656 73 032. 
Rokiškis
• 2006 m. Opel Astra dalimis.  
Tel. 8 699 86 773. Rokiškis
• 2000 m., Ford Galaxy, 1,9 l, TDI, 
81 kW  dalimis. Tel. 8 674 18 722. 
Anykščiai
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  

Rokiškis
• Dalimis 1998 m. Ford Galaxy. 
Gera vairo kolonėlė, lempos, 
sankaba, pusašiai ir kita.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• VW Passat b5+ dangtį. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 682 58 004.  
Rokiškis
• Dalimis Citroen c5.  
Tel. 8 604 99 145. Rokiškis
• Renault Clio priekinį stiklą, 
naujas. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 604 62 575. Rokiškis
• VW Sharan sėdynes, pilka spalva, 
geros būklės, 2 vnt. Kaina 45 Eur. 
Tel. 8 604 62 575. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Juostinį fotoaparatą Zorkii -4. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Palydovinę anteną. 1,65 m. 
skersmens. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Geros būklės televizorių Philips. 
66 cm įstrižainės. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis
• Gerai veikiantį televizorių 
Samsung. 81 cm įstrižainės. 
Originalus pultelis, priedėlis 

integruotas. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Vartytuvą Dobilas 3. Dovanų 
duosiu papildomą naują diržą. 
Kaina 650 Eur. Tel. 8 675 88 304. 
Kupiškis
• Arklinę šienapjovę. Kaina 150 
Eur. Tel. 8 684 13 276.  
Rokiškis
• MTZ-50 dalimis. Kabina 
pritaikyta nuo JUMZ traktoriaus, 
galinis rėmas su stiklu yra, 
nesupuvusi, variklis yra dalimis ir 
pilnos komplektacijos. Dusetos. 
Tel. 8 699 55 273.  
Rokiškis
• Grėblį-vartytuvą. Plotis 3 metrai. 
Kaina derinama. Kaina 250 Eur. 
Tel. 8 682 77 393. Rokiškis
• Traktoriaus T-40 geros būklės 
kuro siurblį. Tel. 8 630 53 487. 
Rokiškis
• Naudotus skriemulius. 22, 20, 13 
cm diametro. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Vandens talpą 1 t. Kaina 220 Eur. 
Tel. 8 620 55 819.  
Rokiškis

Smuikininkės garbingai 
atstovavo savo mokyklą

Paskelbti nuotolinio respublikinio jaunųjų atlikėjų čekų 
muzikos konkurso –festivalio ,,Čekų parafrazės“ rezultatai. 
Konkurso-festivalio organizatoriai Čekijos Respublikos am-
basada Vilniuje, Lietuvos ir Čekijos draugija bei Vilniaus 
menų studija ,,Garsas ir spalva“, o konkurso tikslas - popu-
liarinti čekų muziką, puoselėti bei ugdyti vaikų ir jaunimo 
muzikos atlikimo meistriškumą, jų menines ir asmenines 
kompetencijas, sudaryti sąlygas moksleivių saviraiškai bei 
skatinti Lietuvos muzikos ir meno mokyklų bei neformalaus 
ugdymo įstaigų moksleivių ir jų pedagogų bendradarbiavi-
mą, profesinės patirties sklaidą.

Konkurse- festivalyje dalyvavo 123 jaunieji atlikėjai iš visos 
Lietuvos. Tai pianistai, stygininkai, vokalistai iš Nacionalinės M. 
K. Čiurlionio menų gimnazijos, Panevėžio Vytauto Mikalausko 
menų gimnazijos, Kauno muzikos mokyklos, Šiaulių Sauliaus 
Sondeckio menų gimnazijos, Vilniaus Balio Dvariono dešim-
tmetės muzikos mokyklos, Klaipėdos Eduardo Balsio menų gim-
nazijos, Utenos meno mokyklos, Vilniaus Karoliniškių muzikos 
mokyklos, Plungės menų gimnazijos ir t.t.. 

Konkurse puikiai pasirodė  Rokiškio Rudolfo Lymano muzi-
kos mokyklos  jaunosios smuikininkės:  Karina Varnaitė stygi-
nių instrumentų kategorijoje B3  tapo II vietos laureate ir Flora 
Kemundrytė savo B4 instrumentų kategorijoje  taip pat tapusi  
II vietos laureate. Abi laureatės ir mokytoja Laima Plepienė bei 
koncertmeisterė Kristiana Kemundrytė buvo pakviestos į kon-
kurso- festivalio apdovanojimus bei  laureatų koncertą, kuris 
birželio 18 d. vyko Vilniuje, Čekijos Respublikos ambasadoje. 
„Renginys buvo puikus, konkurso organizatoriai bei  renginyje 
dalyvavęs  Čekijos Respublikos ambasadorius Vit Korselt svei-
kino konkurso laureatus, jų mokytojus ir  tėvelius, atvykusius į 
šį renginį iš visos Lietuvos. Labai gražiai šventiniame renginyje 
buvo pristatytas ir mūsų Rokiškis bei jame gyvenęs, dirbęs ir 
muzikos mokyklą įkūręs čekų vargonininkas, pedagogas  Rudol-
fas Lymanas“, – pasakojo  mokytoja Laima Plepienė.   Konkurso 
rengėjai padėkojo komisijai,  kuri kruopščiai išklausė ir verti-
no konkursui privalomus du kūrinius, bet ypač privalomą čekų 
kompozitoriaus kūrinį. Konkurso laureatams buvo skiriamos no-
minacijos už geriausiai atliktą   muzikos mokyklos. Smuikinin-
kė Flora Kemundrytė  sulaukė ypatingo dėmesio – jai konkurso 
komisija skyrė nominaciją už geriausiai atliktą čekų kompozito-
riaus Zdenek Fibich Poem kūrinį. „ Konkurso laureatų koncer-
te dalyvavo 18 jaunųjų atlikėjų iš visos Lietuvos, kurie atliko 
pačius nuostabiausius čekų kompozitorių kūrinius. Džiaugiuosi, 
kad šių atlikėjų tarpe buvo ir mano mokinė Flora Kemundrytė“, 
– džiaugėsi mokytoja Laima Plepienė. 

Rudolfo Lymano muzikos mokyklos inform.
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Nepriklausomas rajono laikraštis

Keleivių dėmesiui,
Nuo 2021 m. birželio 25 d .iki 2021 m. rugpjūčio 

31 d. vietinio (priemiesčio) susisiekimo autobusai 
važiuos šiais maršrutų reisais:

Pirmadieniais:
Nr. 12 Rokiškis-Alksniai 5.55; 16.30 val.;
Nr. 27 Rokiškis-Panemunis 5.45; 14.50 val. (šešta-

dienio tvarkaraščiu).
Antradieniais:
Nr. 12 Rokiškis-Alksniai 5.55; 16.30 val.;
Nr. 27 Rokiškis-Panemunis 5.45; 14.50 val. (šešta-

dienio tvarkaraščiu);
Nr. 23 Rokiškis-Bučiūnai 6.20 val.;
Nr. 23 Rokiškis-Obeliai per Lukštus 14.00 val. 

(šeštadienio tvarkaraščiu).
Trečiadieniais:
Nr. 12 Rokiškis-Alksniai 5.55; 16.30 val.;
Nr. 27 Rokiškis-Panemunis 5.45; 14.50 val. (šešta-

dienio tvarkaraščiu).
Ketvirtadieniais:
Nr. 12 Rokiškis-Alksniai 5.55; 13.05; 16.30 val.;
Nr. 27 Rokiškis-Panemunis 5.45; 14.50 val. (šešta-

dienio tvarkaraščiu);
Nr. 11 Rokiškis-Aleksandravėlė 6.00; 12.00 val. 

(šeštadienio tvarkaraščiu);
Nr. 32 Rokiškis-Suvainiškis 5.20; 15.00 val.;
Nr. 60 Rokiškis-Jūžintai per Aušrėnus 7.50; 13.05 

val.;
Nr. 18 Rokiškis-Augustinava 6.15; 15.00 val.;
Nr. 31 Rokiškis-Skemų soc. globos namai 8.00; 

12.00 val.;
Nr. 30 Rokiškis-Duokiškis-Salos 7.00; 12.40 val.
Penktadieniais:
Nr. 12 Rokiškis-Alksniai 5.55; 16.30 val.;
Nr. 27 Rokiškis-Panemunis 5.45; 14.50 val. (šešta-

dienio tvarkaraščiu).
Šeštadieniais:
Nr. 12 Rokiškis-Alksniai 5.55; 13.05 val.;
Nr. 14 Rokiškis-Didsodė 11.20 val.;
Nr. 12 Rokiškis-Onuškis 16.30 val.;
Nr. 21 Rokiškis-Kriaunos per Laibgalius 7.50; 

12.00 val.;
Nr. 19 Rokiškis-Jūžintai 7.50 val.;
Nr. 32 Rokiškis-Suvainiškis 5.20; 12.00 val.
Sekmadieniais:
Nr. 12 Rokiškis-Alksniai 5.55; 16.30 val.;
Nr. 14 Rokiškis-Didsodė 11.20 val.
Nevažiuos vietinio (miesto) susisiekimo auto-

busai maršruto Nr. 3 Centras-Kavoliškis-Autobusų 
stotis reisais 14.00 ir 14.50 val.

Informacija tel. 52982 
arba www.rokiskioap.lt

KB „Gardaitis“ Rokiškyje 
į darbuotojų komandą kviečiame 
MECHANIZATORIŲ.
Darbo pobūdis:
• laiku ir kokybiškai atlikti pavestus žemės ūkio 

darbus su šiuolaikine žemės ūkio technika;
• pagal poreikį arba nustatytą grafiką (slenkantis 

grafikas su naktinėmis pamainomis) atlikti žemės 
ūkio technikos remontą ir/ar aptarnavimus.

Įmonė siūlo: kompetenciją ir darbo kokybę ati-
tinkantį darbo užmokestį.

Telefonas pasiteirauti: +370 611 46035

GARSO TECHNIKA

• Sony DVD grotuvą. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Radijo imtuvą  VEF-214. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Lempinį radio imtuvą Daugava. 
1957 m. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Laidus automobilio garso 
aparatūrai. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Labai geros būklės garso 

kolonėles Bush. Groja švariai, 
gražiai. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 695 68 560. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Gerai veikiantį nešiojamąjį 
kompiuterį ASUS X553. Kaina 150 
Eur. Tel. 8 694 01 027.  
Rokiškis
• Gerai veikiantį planšetinį 
kompiuterį Lenovo Yoga yt3-x50l. 
Naujas krovimo lizdas. Dedamos 
SIM ir atminties kortelės. Kaina 90 
Eur. Tel. 8 694 01 027. Rokiškis

„Candyshop“ dvitaškis užkirto kelią Rokiškio krepšininkams į pusfinalį
Savaitgalį vyko 3x3 krep-

šinio Lietuvos čempionato 
finalai Klaipėdoje. Rokiškio 
komanda, užtikrintai  įvyk-
džiusi „programą minimum“ 
– patekusi į geriausių ELITO 
grupės komandų dvyliktuką 
(užėmė aštuntąją vietą), tapo 
„X faktoriumi“ ir finaliniame 
etape. Ji ir čia pateko tarp ge-
riausių aštuonių šalies ekipų. 
Į ketvertuką prasibrauti su-
kliudė tik varžovų dvitaškis.

Pogrupyje – stiprios ekipos
Į pogrupį C mūsiškiai pateko 

su antrąją vietą užėmusia JUZ 
ekipa bei devintoje vietoje liku-
sia Biržų komanda. Kad mūsų 
krepšininkai gali žaisti su bet 
kokia ekipa, jie įrodė jau kar-
tą patekdami į ELITO grupės 
pusfinalį. Komandos vadovas 
Martynas Karaliūnas neslepia: 
„Silpnų varžovų čia nėra“. Kad 
ir kaip besusiklostytųkomandai 
finalinis čempionato etapas, 
Rokiškio krepšininkai savo ais-
truoliams dovanojo išties daug: 
surinktas solidus taškų kraitis, 
dovanota įspūdingų rungtynių. 
Antai praėjusiame etape rokiš-
kėno Karolio Kvedaravičiaus 
blokas ne tik pateko tarp penkių 
įspūdingiausių etapo epizodų, 
bet ir užėmė antrąją vietą. Prieš 
tai vykusiame etape į penketuką 
pateko Roberto Keliačiaus su-
kurtas epizodas.

Mūsų krepšininkai, nors ir 
pasiekė minimalų keltą tikslą, 
atsipalaiduoti neketino. Kiek jie 
deda pastangų, rodo faktas, kad 
varžybų išvakarėse buvo su-
rengta labai vėlyva treniruotė, 
prasidėjusi 22 val.

Rajono sporto aistruoliams 
stebint 3x3 vyrų krepšinio 
čempionato finalo C grupės 
rungtynes tarp Rokiškio ir Bir-
žų-KKSC komandų, turėjo vir-

ti kraujas. 16:14 po pratęsimo 
pergalę šventė mūsiškiai ir pa-
teikė nemenką paraišką patekti į 
aštuntfinalį. Rungtynių žvaigž-
de, be jokios abejonės, tapo Ka-
rolis Kvedaravičius. Jo tvirtas 
charakteris, kovingumas vedė 
komandą į priekį. Net tada, kai 
kitiems kamuolys krito iš ran-
kų, jis nepailsdamas kovojo, 
atkovodamas labai svarbius ka-
muolius bei atkakliai rinkdamas 
taškus. Svariai prie komandos 
sėkmės prisidėjo ir Robertas 
Keliačius.

Simboliška, kad pačios 
rungtynės tarp kaimynų buvo 
apylygės. Pradžioje lyg ir ge-
riau sekėsi biržiečiams, po to 
– mūsiškiams, vėliau biržiečiai 
vėl išlygino rokiškėnų įgytą 3 
taškų persvarą. Nuaidėjus fina-
linei rungtynių sirenai, rezulta-
tas buvo lygus 14:14. Pratęsime 
ekipos žaidža tol, kol viena įgis 
2 taškų persvarą. Gana greitai, 
dviejų atakų dėka, šį skirtumą 
uždirbo K. Kvedaravičius ir 
Mantas Virbalas.

Kitų pogrupio rungtynių fa-
voritu, neabejotinai, buvo JUZ 
komanda: ji po 6 etapų užėmė 
antrąją vietą ir surinktų taškų 
skaičiumi beveik dukart len-
kė mūsiškius. Visgi rokiškėnai 
neketino pasiduoti be kovos. 
Įdomu tai, kad rokiškėnai buvo 
ir gerokai pavargę: jiems tai 

buvo antrosios rungtynės. O 
pirmosiose dar ir teko žaisti 
pratęsimą. O JUZ žengė į aikš-
telę žaisti tik pirmųjų rungtynių. 
Rokiškėnai neslėpė noro užimti 
grupėje pirmąją vietą: tuomet 
jiems tektų palankesnis varžo-
vas. Nors tas palankumas yra 
grynai sąlyginis: finaliniame 
etape lengvų varžovų nėra.

Jau nuo pirmųjų sekundžių 
rokiškėnai ėmė įrodinėti esą 
verti grupės lyderio vardo. Jie 
išsiveržė į priekį. Tačiau pa-
lankus skirtumas buvo pasiek-
tas brangia kaina – mūsiškiai 
prisirinko pražangų. Vienas di-
džiausių JUZ ginklų buvo tai, 
kad jie itin staigiai pradėdavo 
savo atakas, todėl draskė mū-
siškių gynybą. Aikštelėje vėl 
buvo matyti ryškus mūsiškių 
lyderis Karolis Kvedaravičius, 
jam talkino ir Robertas Kelia-
čius bei Mantvydas Staniulis. 
Sunkiau žaisti sekėsi Mantui 
Virbalui. Bet bendromis pa-
stangomis rokiškėnai užtikrin-
tai rinko taškus, artėdami prie 
svarbiosios 21 taško ribos. Kai 
mūsiškiams bebuvo likę iki jos 
surinkti tik 4 taškus, skirtumas 
buvo labai komfortiškas – net 5 
taškai. Deja, mūsiškių septinto-
ji pražanga, po kurios varžovai 
metė du baudos metimus, kiek 
sujaukė planus. Tačiau mūsiš-
kiams pavyko pasiekti 21 tašką 

ir laimėti rungtynes.
Taigi, mūsiškiai iškovojo po-

grupyje abi pergales ir užtikrin-
tai pateko į ketvirtfinalį. Antrąją 
vietą pogrupyje iškovojo Biržų 
krepšininkai, o favorite laikyta 
JUZ ekipa liko trečia ir kelią 
link apdovanojimų baigė.

Vieno dvitaškio kaina
Candyshop ir Rokiškio krep-

šininkų dvikova buvo pati atka-
kliausia ketvirtfinalyje. Prastai 
sužaistas rungtynių vidurys 
mūsiškiams kainavo bilietą į 
pusfinalį.Candyshop ir Rokiš-
kio komandos buvo ketvirtfi-
nalio netikėtumai. Mūsiškiams 
rungtynės nesiklostė nuo pat 
pradžių: iššvaistyta persvara ir 
paleisti į priekį varžovai 11:17. 
Atrodė, kad rungtynių pabaiga 
jau nulemta. Tačiau suveikė dar 
vienas svarbus faktorius: Can-
dyshop prisirinko 6 pražangas, 
todėl mūsiškai persvarą mažino 
faktiškai netrukdomi ir pačioje 
rungtynių pabaigoje persvėrė 
rezultatą 20:19. Beliko „smul-
kmena“: apsiginti nuo tolimos 
varžovų atakos likus žaisti 28 
sekundes. Deja, sudėtingą me-
timą Candyshop krepšininkas 
pataikė. 21:20 pergalę šventė 
rokiškėnų varžovai.

Šį ketvirtfinalį, kaip patį įdo-
miausią, permainingiausią ir 
atkakliausią, išskyrė ir varžybų 
komentatoriai. Nors rokiškė-
nams krepšininkams ir nepavy-
ko patekti tarp geriausių keturių 
ELITO komandų, akivaizdu, 
kad finaliniame etape jie parodė 
galintys žaisti su stipriausiomis 
ekipomis, sirgaliams dovanojo 
gausybę įspūdingų akimirkų. 
O ir Rokiškio vardas plačiai 
nuskambėjo šalies krepšinio pa-
saulyje.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Varžovų krepšio link veržiasi Robertas Keliačius.                   L. Šilkaičio nuotr.
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Camino Lituano: X diena
„Rokiškio Sirena“ tęsia straipsnių ciklą „Camino 

Lituano“, kuriame rokiškėnai verslininkai Audronė ir 
Algimantas Šablinskai, dalinasi savo įspūdžiais ir pa-
mąstymais iš 18 dienų trukusio žygio pėsčiomis pili-
grimų keliu po Lietuvą. 

Dešimtas etapas. Gailiakaimis - Raudondvaris
2021 m. balandžio 27 d.

„Garsios tylos“ observa-
toriją palikom nepusryčiavę. 
Atsisveikinti irgi niekas ne-
atėjo, tik trys baltos ožkos, 
tarsi, gerosios fėjos sekė mus 
iš paskos, kol išėjome į Ke-
lią per didžiulį obelų sodą ir 
iki kol joms leido elektrinis 
piemuo. O su dviem juodais 
dideliais šunimis, mūsų an-
gelais sargais, kurie visą nak-
tį nesitraukė nuo verandos 
durų, išsiskyrėm be didesnių 
sentimentų.

Panevėžiukas – didelis 
bažnytkaimis šalia autos-
trados Vilnius – Klaipėda. 
Eilinis būtų miestelis, jeigu 
neturėtų, vienintelės tokios 
Lietuvoje trikampio formos 
mūrinės bažnyčios, pradėtos 
statyti beveik prieš 300 metų. 
Ieškodamas senų kryžių savo 
fotografijų kolekcijai, šven-
toriuje radau galingą var-
pą, tokioj menkutėj, lengvai 
prieinamoj varpinėj, kur už-
lipęs metaliniais laipteliais 
gali ranka prisiliesti prie trijų 
šimtmečių istorijos. Ne kas-
dien pasitaiko galimybė taip 
giliai į praeitį panerti. Gaila, 
be priežasties, skambinti ir 

drumsti snaudžiančio senolio 
ramybės nevalia. 

Autostradą kirtome sau-
giai, kaip briedžiai, po apa-
čia einančiu tuneliu, tik be 
reikalo nuskubėjome keliuku 
tolyn. Pražiopsojom, dideliu 
greičiu, mus nuo Panevėžiu-
ko besivejantį juodulį. Pra-
džioje atrodęs, kaip eilinis, 
per pastarąsias penkias die-
nas dažnai matytas, kritulių 
pritvinkęs debesis, staiga 
tapo agresyviu siaubūnu: 
pabarstęs „ryžių kruopų“ ir 
šliukštelėjęs lietaus į pabaigą 
pradėjo svaidytis baltais žir-
niais ir pupomis. Stovim po 
egle, laimingi, išnešę sveiką 
kailį, Audrutė net naują ka-
lambūrą sugalvojo: džiaugia-
mės, kad kruša mums dantų 
neiškrušo... 

Zacyšiaus dvarą priėjom, 
kai oras nurimo. Jau iš tolo 
pasimatė apgriuvusios, rau-
donų plytų, tvoros kolonos, 
keli pretenzingai į dvarą pa-
našūs namai ir pats dvaras 
giliau, šalia didžiulio tvenki-
nio. Nors teritorija aptverta 
ir pakabintas įspėjantis už-
rašas, kad „Teritorija, jūsų 

saugumui, stebima vaizdo 
kameromis“, tuo patikėti 
sunku. Ant žemės gulintys 
metaliniai tvoros segmentai, 
tiesiog kvieste kvietė užei-
ti. Užėjau. Ant vaizdingos 
pakrantės stovintis dvaras, 
kažkada priklausęs nebeeg-
zistuojančiai „Drobės“ gamy-
klai nusiaubtas ir išdraskytas.                                                                                                                                     
   Už kelių kilometrų Piepalių 
piliakalnis. Šitas vienišas, 
aukštas, vaizdingas piliakal-
nis riogso visai šalia kelio 
Raudondvaris - Žemaitkie-
mis, tiesiai priešais kitoje Ne-
vėžio pusėje įsikūrusį Babtų 
miestelį. Patogus privažiuo-
ti, patogus užlipti, bet jau 
neturintis tikro piliakalnio 
dvasios. Ji išėjo kartu su 
kraštovaizdžio darbininkais, 
kurie piliakalnį taip išdailino, 
nuskuto ir iščiustijo, kad net 

istorijos ir senovinės auros 
nepaliko. 

Babtyno dvaras vos už 
kilometro nuo piliakalnio. Iš 
pagrindinio kelio tik  įsukę į 
alėją pastebėjome kieme di-
delį sujudimą – vyko dvaro 
apželdinimo procedūros, mo-
terys sodino medelius, vyrai 
karučiais joms vežė pastipri-
nimą. Priėjęs arčiau, moterų 
paklausiau, ką galėčiau čia 
pamatyti, jos pirštu parodė į 
netoliese kažką krapštinėjantį 
vyruką: „klausk pas šeiminin-
ką“. „Laba diena šeimininke 
ar galima pasivaikščioti po 
teritoriją, pafotografuoti“? 
Nuo savo reikalų akis pakėlęs 
vyras buvo į kažką, baisiai 
panašus, net suakmenėjau iš 
to noro greičiau atgaivinti at-
mintį. Tik Audrutė išvadavo 
mane iš kančių: „čia gi Min-

daugas Šventoraitis, neseniai 
jį patį ir jo dvarą per teliką 
rodė“. Nemačiau jo per tele-
vizorių, bet susibendravom 
greitai. Pakvietė užeiti vidun, 
viską aprodė, piligrimo pasą 
savo dvaro antspaudu papuo-
šė, kava ir saldainiais pavaiši-
no. Labai malonus, inteligen-
tiškas, tikras džentelmenas 
pasirodė. Visada laukia pili-
grimų, turi jiems įrengęs ats-
kirus apartamentus nakvynei. 
Mindaugas, dvarų specialis-
tas: „dvare turi matytis istori-
ja, jeigu jos nesimato, tai dva-
ras nieko vertas. Išblizginta 
istorija – sugadinta istorija“ 
(o ką aš sakiau apie Piepalių 
piliakalnį?). Mindaugas save 
įvardija „beviltišku kolekci-
ninku“ ir net neįsivaizduoja 
iš kur tas kolekcininko genas 
jame tūno. Jis kolekcionuoja 

viską kas sena: automobilius, 
motociklus, kurių turi beveik 
šimtą, senovinę žemės ūkio 
techniką, audio techniką, 
muzikos instrumentus, senas 
kasetes, vinilus, senoviškus 
indus ir kt. Ta pačia „išbliz-
gintos – sugadintos istorijos“ 
filosofija vadovaujasi ir sau-
godamas savo technikos ko-
lekciją. Jo motociklų ir kitos 
technikos kolekcija irgi ne-
blizga. Viską galima apžiūrė-
ti nemokamai, svirno durys, 
kur sukrauta visa technika, 
atviros iki 17-os valandos 
arba ir ilgiau, jeigu lankytojai 
tik rodo susidomėjimą. Štai 
kokią įdomią patirtį dovano-
jo Kelias, o jau galvojau, kad 
diena praeis be naujų, įdomių 
pažinčių ir naujų įspūdžių. 

Sako: „geriau neturėk 
šimto pinigų, bet turėk šimtą 
draugų“. Kai jau mirtinai nu-
sikalę sunkai perstatinėjom 
kojas, kažkur palei Raudon-
dvarį mus pasitiko draugų au-
tomobilis ir nusivežė tiesiai į 
Kulautuvą. Čia gyvena mano 
grupiokas Aurelijus ir Audru-
tės grupiokė Birutė. Taip jau 
atsitiko, kad Birutė, mano 
žemietė iš Juodupės, supažin-
dino mus su Audrute, o aš su-
pažindinau ją su Aurelijumi. 
Lygiai po metų, mūsų gero 
pavyzdžio paskatinti ir jie su-
kūrė tvirtą lietuvišką šeimą. 
Visada ir visur metais vėluo-
dami (dukra gimė po metų, 
sūnus irgi po metų) dabar, 
besarmačiai, stipriai išsiver-
žė į priekį ir paliko mus savo 
laimingo gyvenimo šešėlyje 
– turi keturis anūkus, o mes 
tik vieną. Puikus prisiminimų 
vakaras prabėgo akimirks-
niu, būtume, gal, kalbėjęsi 
iki ryto, kaip visada, bet laiku 
susizgribom, kad piligrimais 
esame mes šiuokart...                  

Dešimtas etapas: Gai-
liakaimis – Panevėžiukas 
– Babtyno dvaras – Raudon-
dvaris. (Kulautuva, aišku, ne 
į temą). Nužingsniuota maž-
daug 30 km.

Keliaukime drauge prie jūrosKeliaukime drauge prie jūros
1. Vienos dienos kelionės į Jūrmalą tik 10 Eur/asm. (6-ta kelionė į Jūrmalą-

nemokamai).
2. Kelionės į Nidą (Su nakvyne Nidos Bangoje) liepos 9-10-11, liepos 16-17-

18, liepos 30-31 - rugpjūčio 1, rugpjūčio 27-28-29 dienomis. Kelionės kaina 
150 Eur/asm.

3. Kelionė į Ventspilį (su nakvyne) liepos 8-9-10-11, rugpjūčio 5-6-7-8. Ke-
lionės kaina 120 Eur.

4. Kelionė į Nidą (su nakvyne viloje Kąstytis) rugpjūčio 26-27-28-29 d. Ke-
lionės kaina 160 Eur/asm.

5. Dviejų dienų kelionės į Jūrmalą (su nakvyne). 
Registracija telefonu Tel.+37060830483, +37062084543Registracija telefonu Tel.+37060830483, +37062084543

• Mažai naudotą Play Station 4 
pro 1 TB. Įeina: visi laidai, vienas 
pultelis ir du žaidimai Days gone, 
The last of us. Kaina 280 Eur.  
Tel. 8 679 41 084.  
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Naminius kiaušinius. 10 vnt. - 2 
Eur. Tel. 8 674 12 217.  
Rokiškis

• Lietuviškos braškės, auginamos 
Rokiškio r., Greviškių k. Kaina nuo 
5 Eur, pirmosios tiek, vėliau kainą 
mažinsime. Paskambinkite.  
Tel. 8 611 68 512.  
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Redmi Note 10. Baltas - 4/64 Gb, 
Žalias - 4/128 Gb. Nauji.  
Tel. 8 601 14 335. Rokiškis

KITA

• Naudotą granulinį kombinuotą 

šildymo katilą. Galima kūrenti 
tiek granulėmis, tiek malkomis. 
Tinka apšildyti apie 200 kv. m. 
Galingumas 21 kW. Kaina 400 Eur. 
Tel. 8 618 13 398. Rokiškis
• Naudotą katilinės įrangą: 
akumuliacinę talpą, vamzdžius, 
siurblius ir kt. Tel. 8 687 75 157. 

Rokiškis
• Trifazį el. variklį.  7.5 kW, 
2890 aps/min. Tel. 8 682 78 506. 
Rokiškis
• Automatikos skydo dėžę. 
50x50x26 cm. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Reaktyvinės elektros energijos 
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Informuojame sodininkų bendrijos „Vingery-
nė“ pirmininką , kad  UAB „Geo optimus“ mati-
ninkas Ramūnas Varnas (kvalifikacijos pažymėjimo 
Nr.2M-M-59) 2021-06-29 nuo 14 val. vykdys žemės 
sklypų (kadastro Nr. 7385/0003:21 ir 7385/0003:63), 
esančių sodininkų bendrijoje „Vingerynė“ Steponių 
k., Rokiškio r., ribų ženklinimo darbus.       

Prireikus išsamesnės informacijos, 
prašome kreiptis į UAB „Geo optimus“ 

matininką R.Varną adresu Perkūno g.5A, Rokiškis,
 el. paštu ramunas7@gmail.com 

arba telefonu 8 685 77037

skaitiklį. 380 V, 5 A. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Du trifazius elektros kirtiklius. 
100 ir 250 A. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Lankstų, varinį kabelį. 4 x 16, 
ilgis 4 m. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• 40 vnt. stiklainių po 0,5 l.  
0,10 Eur/vnt. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Bokštinės vandens siurblinės 
valdymo skydą. 380 V, iki 20 A. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Tarpines reles. 24 ir 230 V. Kaina 
5 Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Sietus. 5 vienetai.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Transformatorius. 230/24 V – 
0,05 KVA ir 230/24 V – 0,1 KVA. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Programines laiko reles. BЛ – 
34У4 , BC – 10 – 33  230 V, 50 Hz. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Naudotus, magnetinius leistuvus 
PME-211  380 /230 V, 25 A, PME-
121. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Trifazius el. automatus : AE tipo 
63 A - 1 vnt., 25 A - 2 vnt.. Kaina 5 
Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Resiverius. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis

• Senovinę skrynią-kuparą. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 672 20 201. 
Rokiškis
• Traktoriaus kablį. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Galandimo diską. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Rankinį laikrodį Retox.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Elektrinį trimerį ir elektrinį 
grandininį pjūklą.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Metalinį rėmą priekabėlei. Kaina 
45 Eur. Tel. 8 676 27 899.  
Rokiškis
• Kilnojamą, benzininį suvirinimo 
aparatą. Trifazis, nuolatinės srovės. 
Iki 80 A, ir nuo 80 iki 160 A. 
Įmontuotas ir vienfazis elektros 
generatorius iki 3 kW.  
Tel. 8 614 21 856. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Beragį, draugišką, geros veislės 
ožkos atsivestą ožiuką. Ūgtelėjęs, 
guvus, 3 mėn. amžiaus. Nereiklus 
pašarui, ėda žolę, šieną. Kaina 
sutartinė. Vieta – Juodupės 
seniūnija. Tel. 8 696 76 548. 
Rokiškis
• Labai gerą 4 veršelių pieningą 
karvę (ekologinio ūkio) su veršeliu 

arba be. Tel. 8 671 89 551.  
Rokiškis
• Spalvotus karpius, karosus, 
orfas. ZOO parduotuvė Egzotika, 
Panevėžio g. 12. Tel. 8 656 51 800. 
Rokiškis
• Avis su 4 mėn. ėriukais ir metų 
amžiaus aviną. Tel. 8 611 23 619. 
Rokiškis
• Turime 7 Sirijos, Džiungarijos 
žiurkėnus. Jiems yra tik 2 savaitės. 
Galimas rezervavimas, kol bus 
galima parduoti. Jei kam reiktų 
rašykite. Kaina 7 Eur.  
Tel. 8 685 60 258. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo. Galiu dirbti ir 
pagalbinius darbus.  
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis
• Ieškau valytojos darbo, galiu 
dirbti pusę arba pilnu etatu.  
Tel. 8 611 32 979. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Ieškomas žmogus, galintis 
nušienauti 60 a sklypą Parokiškės 
kaime. Tel. 8 606 12 497.  
Rokiškis
• Reikalingas žmogus nupjauti 
57 a plote žolę, mikrorajone, 
prie Senukų. Tel. 8 655 37 085. 
Rokiškis
• UAB Ramundas GM 
reikalingas (-a) medienos staklių 
operatorius(-ė). Darbo vieta - 
Dirbtuvių g. 13, Obeliai, Rokiškio 
r. Iš Rokiškio darbuotojai vežami 
įmonės transportu. Darbas 
pamaininis. Tel. Nr. 861003980. 
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Ieškome autokrautuvo vairuotojo 

darbui Aukštakalniuose. Darbas 
pamaininis. Iš Rokiškio vežame į 
darbą. Atlyginimas nuo 1200 Eur. 
neatskaičius mokesčių.  
Tel. 8 626 31 878. Rokiškis
• UAB Ramundas GM reikalingas 
(-a) lentelių rušiuotojo(s). Darbo 
vieta - Dirbtuvių g. 13, Obeliai, 
Rokiškio r. Iš Rokiškio darbuotojai 
vežami įmonės transportu.  Darbas 
pamaininis. Tel. Nr. 861003980 
arba 865620131. Tel. 8 656 20 131. 
Rokiškis
• Ieškome, kas šienauja pievas, bei 
išveža šieną. Kriaunų seniūnijoje. 
Reikia nušienauti 8 ha pievos. 
Kainą sutarsime. Tel. 8 687 59 821. 
Rokiškis
• Skubiai reikalingi durų ir langų 
montuotojai, darbui Švedijoje. 
Reikalinga 2 m. patirtis, anglų 
k. Atlyginimas – 11-13 Eur/val 
(neto). Atlyginimas mokamas kas 2 
savaites. Suteikiamas nemokamas 
apgyvendinimas, apmokamos 
kelionės į/iš darbą/šalį.  
Tel. 8 629 97 089. Rokiškis
• Reikalingas meistras, galintis 
apšildyti namo pamatą ir nudažyti 
skliautą. Tel. 8 672 39 195. 
Rokiškis
• Skubiai reikalingi baldų 
montuotojai, darbui Švedijoje. 
Reikalinga 2 m. patirtis, anglų 
k. Atlyginimas – 11-13 Eur/val 
neto. Atlyginimas mokamas kas 2 
savaites. Suteikiamas nemokamas 
apgyvendinimas, apmokamos 
kelionės į/iš darbą/šalį.  
Tel. 8 629 97 089. Rokiškis
• Skubiai reikalingi gipso plokščių 
montuotojai darbui Švedijoje. 
Reikalinga 2 m. patirtis, anglų 
k. Atlyginimas – 11-13 Eur/val 
neto. Atlyginimas mokamas kas 2 
savaites. Suteikiamas nemokamas 
apgyvendinimas, apmokamos 
kelionės į/iš darbą/šalį.  
Tel. 8 629 97 089. Rokiškis
• UAB Daivida reikalinga 
apskaitininkė. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 698 89 604. Rokiškis
• Ieškomi miško pjovėjai. 
Atlyginimas sutartinis, darbas 
Rokiškio rajone. Tel. 8 615 83 220. 
Rokiškis
• Viešoji biblioteka siūlo darbą, 
terminuotam bibliotekininko darbui 
Skemų bibliotekoje. Darbo pobūdis 
- suaugusių ir vaikų bibliotekinis 

aptarnavimas, gyventojų 
kompiuterinio raštingumo 
mokymai, edukacinė veikla. CV 
siųsti el. p. sekretore@rokiskis.rvb.
lt. Tel. 8 458 51 502. Rokiškis
• Reikalingi TIG ir MAG 
suvirintojai darbui Vokietijoje. 
Reikalinga analogiška patirtis, 
nuosavas automobilis ir vairuotojo 
pažymėjimas, kalbų mokėjimas 
- privalumas. Atlygis: 11.15 – 12 
Eur/h (bruto) + 48 Eur/d. (neto) 
dienpinigiai. Tel. 8 637 08 855. 
Rokiškis
• Reikalingas dažytojas darbui 
Vokietijoje. Reikalinga analogiško 
darbo patirtis, savas automobilis 
ir vairuotojo pažymėjimas, kalbų 
mokėjimas - privalumas. Atlygis: 
11,40 Eur/val (bruto) + 48 Eur/d. 
(neto) dienpinigiai (vėliau 56 
Eur/d.). Tel. 8 637 08 855.  
Rokiškis
• Reikalingas elektrikas darbui 
Vokietijoje, Bremen mieste. 
Reikalinga 1 m. analogiško darbo 
patirtis, osavas automobilis ir 
vairuotojo pažymėjimas, kalbų 
mokėjimas - privalumas. Atlygis: 

12,40 Eur/val (bruto) + 48 Eur/d. 
(neto) dienpinigiai (vėliau 56 
Eur/d.). Tel. 8 637 08 855.  
Rokiškis
• Reikalingai žmonės darbui 
Suomijoje. Suomiška sutartis. 
Darbo pobūdis - stoguų remontas, 
dažymas, terasų, tvorų montavimas. 
Pageidaujantiems – žiemos metu 
sniego kasimas nuo stogų.  
Tel. 8 684 52 015. Rokiškis
• Siūlomas darbas. Viešųjų pirkimų 
paieška ir atranka. Viešųjų pirkimų 
reikalavimų analizė. Dokumentų 
parengimas viešųjų pirkimų 
konkursams. Tel. 8 657 58 415. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 1 kambario butą Aukštaičių g. 4. 
Reikalingas remontas, 5 aukštas, 
įstiklintas didelis balkonas. Kaina 
20000 Eur. Tel. 8 645 06 601. 
Rokiškis
• Rokiškyje renovuotą, kotedžo 
tipo (viena jungianti siena) 2 
aukštų, 3 k., 90 kv. m namą. 
Atskiras įvažiavimas, ūkinis 
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05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Įstatymas ir tvarka 
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija 
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Nacionalinė 
ekspedicija
13:00 Įdomiosios atostogos
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:20 Kaip atsiranda 
daiktai
16:45 Kalnų daktaras
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Vakaras su Edita
19:30 1000 pasaulio 
stebuklų
20:30 Panorama

21:00 Dviračio žinios
21:30 „Duokim garo!" Joninės 
Nidoje
00:00 Pasivaikščiojimai
02:00 Kas ir kodėl? 
02:25 Visi kalba
03:20 Kūrybingumo mokykla
03:30 Grupės „Golden Parazyth" 
koncertas
04:35 1000 pasaulio stebuklų
05:30 Panorama

05:45 Atsargiai! Merginos 
06:15 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia 
06:40 Bailus voveriukas 
07:05 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys 
07:35 Pasaulis pagal moteris 
08:35 Meilės sūkuryje
09:40 Vilties spindulys 
11:50 Rojus 
12:20 Kenoloto 
12:22 Rojus 
12:55 Tik tu – mano meilė 

15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Jeloustounas 
20:30 Prakeikti III 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Drakono kardas
22:25 Vikinglotto
22:30 Drakono kardas
23:15 Jėga ir Kenoloto 
23:18 Drakono kardas
00:15 Deganti žemė
02:00 Poseidonas Reks
03:25 Pasitikėjimas 
05:45 Atsargiai! Merginos

06:30 Balta - meilės spalva 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Kalnietis 
11:00 Širdele mano 
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė

14:30 Uždraustas vaisius
15:30 Mano namai - mano likimas 
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
18:40 UEFA EURO 2020 
futbolo čempionatas. 
Slovakija - Ispanija
21:00 Žinios
21:40 UEFA EURO 2020
 futbolo čempionatas. 
Portugalija - Prancūzija
00:00 Laisvas smūgis
00:45 Mina
02:55 Elijaus knyga
04:45 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:20 CSI. Majamis 
07:20 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Šuo 
09:40 Pėdsakas 
10:35 Iškvietimas 
11:35 Mentalistas 
12:35 CSI. Majamis 
13:35 Mano virtuvė geriausia

14:55 Šuo 
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
18:00 Laisvas smūgis
18:40 UEFA EURO 2020 futbolo 
čempionatas. Švedija - Lenkija
21:00 Laisvas smūgis
21:40 UEFA EURO 2020 
futbolo čempionatas. 
Vokietija - Vengrija
00:00 Adjutantas
01:50 13 valandų. Slaptieji 
Bengazio kariai
04:20 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai

06:00 Nauja diena
06:30 Mūsų gyvūnai
07:00 „Netikėtas teisingumas“ 
08:00 „Paslaptys“ 
09:00 „Pėdsakas“ 
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių

12:30 Renkuosi studijuoti
13:00 Nauja diena
14:00 „Teisingumo agentai“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
17:00 „Netikėtas teisingumas“ 
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19:30 Grilio skanėstai
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
22:30 Reporteris
23:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
23:30 „Netikėtas teisingumas“ 
00:30 „Teisingumo agentai“ 
01:30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
02:20 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:10 „Netikėtas teisingumas“ 
03:55 4 kampai
04:15 Mažos Mūsų Pergalės
04:25 Mūsų gyvūnai
04:50 „Reali mistika“
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24 06:00 Himnas

06:02 Koncertas 
„Folkšokas"
08:05 Vakaras su Edita
09:00 Sveikinimų 
koncertas
10:35 Dainuoju Lietuvą
10:50 Pasivaikščiojimai
11:15 Atspindžiai
11:40 Kas ir kodėl? 
12:05 1000 pasaulio 
stebuklų
13:00 Įdomiosios atostogos
14:00 Monikos Liu 
koncertas festivalyje 
„Midsummer Vilnius 2020"
15:20 Velnio nuotaka. 
16:35 Visi kalba
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Stilius
19:30 Skambantys 
pasauliai su Nomeda 
Kazlaus

20:30 Panorama
21:00 Dviračio žinios
21:30 Muzikinė komedija 
„Ar Amerika pirtyje?!"
23:05 Stambiu planu
00:30 Veranda
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Stilius
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Gimę tą pačią dieną
03:00 Panorama 
03:30 Maži, bet ypatingi: 
vėžliai
04:20 Įdomiosios atostogos
05:15 Ponių rojus

05:45 Atsargiai! Merginos 
06:10 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia 
06:30 Bailus voveriukas
06:55 Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys 
07:20 Simpsonai 
07:45 Mano mažoji sesutė Mirai
09:45 Ratai

12:05 Mažylio atostogos
12:20 Kenoloto
12:22 Mažylio atostogos
14:10 Žvėrelių maištas
16:05 Naktis muziejuje 2
17:20 Kenoloto
17:22 Naktis muziejuje 2
18:30 TV3 žinios 
19:30 Kontrolinės vyrų 
krepšinio rungtynės. 
Lietuva – Dominikos 
Respublika
21:30 Džonas Vikas 3
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Džonas Vikas 3
00:15 Naktinė pamaina 
01:10 Havajai 5.0 
02:05 Pasitikėjimas 
03:05 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai 
03:30 Naktinė pamaina 
04:25 Havajai 5.0 
05:45 Atsargiai! Merginos

06:20 Monstrai prieš ateiviu

06:45 Šaunusis Skūbis-Dū 
07:10 Beprotiškos melodijos
07:40 Stebuklų namai
09:20 Didysis kačių 
pabėgimas
11:05 Katės ir šunys. 
Kačių kerštas
12:45 Jau baigėm?
14:35 Gyvenimas ant ratų
16:40 Piko valanda 2
18:30 Žinios
19:30 Fantastiniai gyvūnai 
ir kur juos rasti
22:10 Ir visi jų vyrai
00:30 Pagirios 3: 
velniai žino kur
02:30 Mina
04:15 Alchemija
04:45 RETROSPEKTYVA

06:35 Baltosios pelėdos.
 Skrydis virš 
Arkties
07:45 Laukinė 
Šri Lanka 

08:55 39-asis Tarptautinis 
Monte Karlo cirko 
festivalis
11:35 Lesė
13:30 Ponas auklė
15:15 Nevykėlis
17:00 Kiaušingalviai
18:45 Užkandinė 
ant ratų
21:00 Robotai
23:35 Fantomas
01:45 Adjutantas
03:15 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai

06:00 Nauja diena
06:30 Deutsche Welle 
pristato: Keliautojo 
dienoraštis
07:00 „Netikėtas teisingumas“ 
08:00 „Paslaptys“ 
09:00 „Pėdsakas“ 
10:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
11:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 

12:00 TV parduotuvė
12:15 Lietuvos gelmių 
istorijos
14:00 „Teisingumo agentai“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
17:00 „Netikėtas teisingumas“ 
18:00 Reporteris
18:30 Auksinė daina
19:30 Grilio skanėstai
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
22:30 Reporteris
23:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
23:30 „Netikėtas teisingumas“ 
00:30 „Teisingumo agentai“ 
01:30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
02:20 „Vieno nusikaltimo
 istorija“ 
03:10 „Netikėtas teisingumas“ 
03:55 Auksinė daina
04:50 „Reali mistika“
05:30 Nauja diena
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25 05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Įstatymas ir tvarka 
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija 
10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius
13:00 Įdomiosios atostogos
14:00 Žinios
14:20 Laba diena,
 Lietuva
16:20 Kaip atsiranda 
daiktai 
16:45 Kalnų daktaras 
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Stilius
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Auksinis protas

22:25 Nemirtingasis 
02:20 Stilius
03:15 Panorama 
03:45 Klausimėlis
04:05 Įdomiosios atostogos
04:55 Kaip atsiranda daiktai 
05:15 Ponių rojus

05:45 Atsargiai! Merginos
06:15 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia 
06:40 Bailus voveriukas 
07:05 Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys 
07:35 Jeloustounas 
08:35 Meilės sūkuryje 
09:40 Vilties spindulys 
11:50 Rojus 
12:20 Kenoloto
12:22 Rojus 
12:55 Tik tu – mano 
meilė
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 

16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Liūtas karalius
21:15 Insurgentė
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Insurgentė
23:45 Blogos mamos
01:40 Džonas Vikas 3
03:55 Greitis

06:30 Balta - meilės 
spalva 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
10:00 Kalnietis 
11:00 Širdele man
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius 
15:30 Mano namai - mano 
likimas 
16:35 Labas vakaras, 

Lietuva
18:30 Žinios
19:30 Stebuklas
20:30 Turtuolė varguolė 
21:30 Pabėgimo planas 2
23:25 Raudonas dangus
01:30 Siuvėjas iš Panamos
03:30 Pagirios 3: 
velniai žino kur
05:05 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 

06:20 CSI. Majamis 
07:20 Mano virtuvė 
geriausia 
08:35 Šuo 
09:40 Pėdsakas 
10:35 Iškvietimas 
11:30 Gordono Ramzio 
virtuvės košmarai 
12:35 CSI. Majamis 
13:35 Mano virtuvė g
eriausia 
14:55 Šuo 

16:00 Pėdsakas 
17:00 Pričiupom! 
17:30 Mentalistas 
18:30 Iškvietimas 
19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Amerikiečių snaiperis
00:05 Robotai
02:35 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai

05:30 Nauja diena
06:30 Deutsche Welle 
pristato: Greitis
07:00 „Netikėtas teisingumas“ 
08:00 „Paslaptys“ 
09:00 „Pėdsakas“ 
10:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
11:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių
12:30 Pagaliau savaitgalis
13:00 Nauja diena
14:00 „Teisingumo agentai“ 

15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Vyrų šešėlyje
17:00 „Netikėtas teisingumas“ 
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19:30 Nauja diena
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
22:30 Reporteris
23:00 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras
 „BUSHIDO KOK 2021"
23:30 „Netikėtas teisingumas“
00:30 „Teisingumo agentai“ 
01:30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
02:20 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:10 „Netikėtas teisingumas“ 
03:55 Pagaliau savaitgalis
04:15 Vantos lapas
04:40 Kaimo akademija
05:00 Vyrų šešėlyje
05:20 „Reali mistika“

ŠE
ŠT

A
D

IE
N

IS
 0

6.
26 05:15 Ponių rojus

06:00 Himnas
06:02 Atvirų durų diena. 
LRT atsiskaito: 
pamatykite LRT 
užkulisius
06:55 Išpažinimai
07:50 Bamsis ir Raganos 
dukra
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
11:00 Beatos virtuvė
11:55 Pasaulio 
dokumentika. Mongolija. 
Kraštutinumų šalis
12:45 Vidurinių Rytų 
gamta
13:40 Komisaras 
Montalbanas. Meilė 
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Žinios

18:00 Euromaxx
18:30 Vakaras su Edita
19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Mano daina
22:25 Toks gyvenimas! 
00:20 Nemirtingasis 
02:15 Mongolija. Kraštutinumų 
šalis 
03:05 Muzikinis intarpas
03:25 Komisaras Montalbanas. 
Meilė
05:15 Ponių rojus

06:35 Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys 
07:00 Bakuganas. 
Šarvų sąjunga
07:30 Keista šeimynėlė 
08:00 Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys 
08:30 Svajonių ūkis 
09:00 Skaniai ir paprastai
09:30 Maisto kelias 

10:30 Penkių žvaigždučių būstas 
11:00 Sveiki atvykę 
11:30 Įžūliausi gamtos vagišiai
12:20 Kenoloto 
12:22 Įžūliausi gamtos vagišiai
12:35 101 dalmatinas
14:45 Džonsonų atostogos
16:45 Ekstrasensų mūšis 
17:20 Kenoloto
17:22 Ekstrasensų mūšis 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Greitis 2: laivo 
užgrobimas
19:35 Eurojackpot
19:40 Greitis 2: laivo užgrobimas
22:10 Holograma karaliui
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Holograma karaliui
00:05 Nemirtingieji
02:10 Insurgentė 
04:10 Naktis muziejuje 2

05:05 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 

06:35 Vasaros stovyklos sala 
07:05 Bunikula 
07:30 Monstrai prieš ateivius 
07:55 Šaunusis Skūbis-Dū 
08:25 Tomas ir Džeris 
08:55 Beprotiškos melodijos 
09:10 Pelėdų karalystės 
sargai
11:05 Maksas
13:20 Prancūziška porelė
15:20 Tai galėjo nutikti ir tau
17:25 Žalia šviesa
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Medalionas
21:30 Laisvas smūgis
21:40 UEFA EURO 2020 futbolo 
čempionatas. Aštuntfinalio 
rungtynės
00:00 Laisvas smūgis
00:30 Kelyje 2. Alaus tenisas
02:25 Pabėgimo planas 2

06:00 Varom! 

07:00 Pričiupom! 
07:30 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu 
08:30 Miško atspalviai
09:00 Sveikatos kodas
10:00 Laukinė Šri Lanka
11:10 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu 
12:15 Padėtis nevaldoma. Žmonijos 
katastrofos
13:30 Ekstrasensų mūšis 
15:45 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai 
16:55 Spec. būrys. Išlieka stipriausi 
18:00 Laisvas smūgis
18:40 UEFA EURO 2020 futbolo 
čempionatas. Aštuntfinalio 
rungtynės
21:00 Laisvas smūgis
21:30 Mano tobulas gangsteris
23:25 Stebėtojų lyga
02:30 Amerikiečių snaiperis

05:20 „Reali mistika“ 

06:00 „Paslaptys“
08:00 Gyvenimas
09:00 Bušido ringas.  
Tarptautinis turnyras „BUSHIDO 
KOK 2021"
09:30 Krepšinio pasaulyje
10:00 Vantos lapas
10:30 Deutsche Welle pristato: 
Keliautojo dienoraštis
11:00 Grįžtantys
11:30 Inovacijų DNR
12:00 „Pėdsakas“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 Lietuvos miestai
17:30 Vantos lapas
18:00 Žinios
18:30 Deutsche Welle pristato: 
Greitis
19:00 Koncertas Tenoriada
20:00 Žinios
20:30 „Jausmai”
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:00 „Pėdsakas“

Ieškokite  prekybos centruose!
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27 05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas 
06:02 Nacionalinė 
ekspedicija. Gediminaičių 
Europa
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis 
08:00 Gyventi kaime gera 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite 
09:00 Hanso Kristiano 
Anderseno pasakos 
10:00 Gustavo 
enciklopedija 
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai 
11:25 Susipažink su mano 
pasauliu 
11:55 Prie Gangos su Sue 
Perkins
12:50 Įstabioji Indija 
13:45 Puaro 
15:30 Žinios. 

15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Veranda
17:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“ 
17:30 Žinios. 
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė 
20:30 Panorama 
21:00 Viktorija 
21:50 Noting Hilas 
23:50 Šakalo diena
02:10 Prie Gangos su Sue Perkins
03:05 Susipažink su mano pasauliu
03:30 Puaro 
05:15 Ponių rojus 

06:35 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys 
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga 
07:30 Keista šeimynėlė 
08:00 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys 
08:30 Simpsonai 
09:30 Troliai

11:15 Laukinė Meksika
12:20 Kenoloto 
12:22 Laukinė Meksika
12:25 Napoleonas
14:05 Netikra vienuolė
16:10 Kobra 
17:20 Kenoloto
17:22 Kobra 11 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Laiko vingis
21:50 Karas
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Karas
23:55 10,5 balo 
01:35 Holograma karaliui 
03:10 Drakono kardas 

06:40 Vasaros stovyklos sala 
07:10 Bunikula 
07:35 Monstrai prieš ateivius 
08:00 Šaunusis Skūbis-Dū 
08:30 Tomas ir Džeris 
09:00 Beprotiškos melodijos 
09:15 Didžioji skruzdėlyčių 

karalystė 2
11:05 Gerokai keistas filmas
12:10 Maksas 2. Baltųjų rūmų 
didvyris
13:55 Žiedų valdovas. Žiedo 
brolija
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Ponas ir ponia gangsteriai
21:30 Laisvas smūgis
21:40 UEFA EURO 2020 futbolo 
čempionatas. Aštuntfinalio 
rungtynės
00:00 Laisvas smūgis
00:30 Meksikietis
02:55 Kelyje 2. Alaus tenisas

06:00 Varom! 
07:30 Pasaulio taurė 2020. Kaunas
08:30 Tauro ragas
09:00 Galiūnų varžybos Lietuva – 
Latvija. Biržai
10:00 Laukinė Šri Lanka 
11:10 Negyvenamose salose su 

Beru Grilsu 
12:15 Padėtis nevaldoma. Žmonijos 
katastrofos 
13:30 Ekstrasensų mūšis 
15:45 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai 
16:55 Spec. būrys. Išlieka stipriausi 
18:00 Laisvas smūgis
18:40 UEFA EURO 2020 futbolo 
čempionatas. Aštuntfinalio 
rungtynės
21:00 Laisvas smūgis
21:30 Paskutinis laivas 
22:30 Legendų biuras
23:40 Karo vilkai. Likvidatoriai VII 
00:40 Mano tobulas gangsteris
02:30 Stebėtojų lyga

05:40 Vantos lapas
06:00 Paslaptys 
08:00 Deutsche Welle pristato: 
Keliautojo dienoraštis
08:30 Kaimo akademija
09:00 Senjorų avilys. Mankšta

09:30 Grįžtantys
10:00 Krepšinio pasaulyje
10:30 Deutsche Welle pristato: 
Greitis
11:00 Vyrų šešėlyje
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Pėdsakas 
14:00 Vieno nusikaltimo istorija 
16:00 Žinios
16:30 24/7
17:30 Nauja diena
18:00 Žinios
18:30 Mūsų gyvūnai
19:00 Lauros Remeikienės 
koncertas
20:00 Žinios
20:30 Lietuvos miestai
21:30 24/7
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten pokalbiai
00:00 Pėdsakas 
02:00 Vieno nusikaltimo istorija 
03:35 Vyrų šešėlyje
03:55 Kaimo akademija
04:20 Laikykitės ten pokalbiai
05:00 Kaimo akademija

pastatas, garažas, pirtis, kiemelis 
su kubilu. Pakeistas stogas, langai, 
naujas el. įvadas, vamzdynai, m.  
vandentiekis, kanalizacija. Kaina 
65000 Eur. Tel. 8 618 66 829. 
Rokiškis

• Rąstinį namą su 40 a sklypu 
Pasubatės k. Už 300 m ežeras. 
Kaina 2900 Eur. Tel. 8 674 89 808. 
Rokiškis
• 1 kambario butą Algirdo g. 
Neremontuotas. Kaina 22000 Eur. 

Tel. 8 611 24 668. Rokiškis
• Naudotą metalinį garažą. 
Išardytas, visos detalės sužymėtos. 
Galiu atvežti į vietą, surinkti. 
Kaina 400 Eur. Tel. 8 687 73 343. 
Rokiškis
• Sodybą su 0,8 ha sklypu. 
Tvenkinys, šulinys, daug medžių. 
Žemės sklypus 4,6 ha ir 2,1 ha 
Rokiškio raj, Pandėlio apyl., 
Smilgių k. 1. Nuo Pandėlio miesto 
5 km, kelias asfaltuotas einantis į 
Alizavą, Kupiškį. Sodyba 4000 Eur. 
Žemės 1 ha 4000 Eur.  
Tel. 8 607 74 431. Rokiškis
• 4,0158 ha žemės sklypą Sniegių 
k.,  Rokiškio kaimiškoji seniūnija, 
Rokiškio raj. Našumo balas 22. 
Geriausia tiktų miško sodinimui, 
gyvulininkystei. Dvejus metus 
buvo pieva, kurioje smulkinta žolė. 
Atlikti geodeziniai matavimai. 
Kaina 7950 Eur. Tel. 8 698 15 787. 

Rokiškis
• Juodupės sen., Sodelių kaime, 
32  namų valdos paskirties žemės 
sklypą su jame esančiu nauju 
garažu. Yra leidimas statyboms, 
suprojektuotas namas. Pastatą 
galima pritaikyti gyventi, nes yra 
padarytas židinys. Kaina 13000 
Eur. Tel. 8 675 75 369.  
Rokiškis
• 6.83 ha žemės ūkio paskirties 
sklypą esantį Kalučiškių k., Južintų 
sen. Kaina 20000 Eur.  

Tel. 8 608 39 583. Rokiškis
• Mūrinį namą su mansarda 
Antanašės k., Rokiškio rajone. 
Namas statytas 1977 m. Pirmajame 
namo aukšte yra prieškambaris, 
koridorius, virtuvė, 3 kambariai. 
Mansardoje yra 3 kambariai, vienas 
iš jų su balkonu. Po namu didelis, 
sausas rūsys. Kaina 20500 Eur.  
Tel. 8 608 39 567. Rokiškis
• Mūrinį namą su mansarda 
Ragelių kaime, Rokiškio rajone. 
Namas statytas 1977 m. Pirmajame 

namo aukšte yra prieškambaris, 
koridorius, virtuvė, 3 kambariai. 
Mansardoje yra 3 kambariai, vienas 
iš jų su balkonu. Kaina 13000 Eur. 
Tel. 8 608 39 567. Rokiškis
• Gyvenamą namą Kamajuose, 
Rokiškio r. Namas mūrinis, vieno 
aukšto su mansarda. Bendrasis 
plotas – 92.62 kv. m. Name yra 3 
šviesūs, erdvūs kambariai, tualeto 
ir vonios kambarys, jauki virtuvė. 
Kaina 16500 Eur.  
Tel. 8 678 72 157. Rokiškis
• Mūrinį namą su mansarda Obelių 
miestelyje, Rokiškio rajone. Namas 
statytas 1978 m. Bendrasis namo 
plotas 168.53 kv. m. Pirmajame 
namo aukšte yra 2 kambariai, 
virtuvė ir tualeto kambarys. Kaina 
30000 Eur. Tel. 8 646 36 702. 
Rokiškis
• Gyvenamąjį namą A. Strazdelio 
g., Rokiškyje. Namas yra vieno 
aukšto su mansarda, statytas 1924 
m. Mansarda neįrengta. Bendrasis 
namo plotas 77,10 kv. m. Kaina 
31000 Eur. Tel. 8 608 39 583. 
Rokiškis
• Rokiškyje, Vilniaus g., vieno 
kambario butą. Butas yra antrajame 
namo aukšte. Bendrasis buto plotas 
36,47 kv. m. Bute vienas kambarys 
ir virtuvė. Tualeto kambarys yra 
bendro naudojimo. Kaina 10000 
Eur. Tel. 8 675 75 369.  
Rokiškis
• Puikioje strateginėje, Rokiškio 
vietoje, P. Širvio g., 3 kambarių 
butą. Patogi namo vieta – šalia 
prekybos centrai, Medica klinika, 
vaikų darželiai, mokyklos, 
autobusų stotis, baseinas.  
Tel. 8 675 75 369. Rokiškis
• Alsuojančia ramybe kaimo 
sodybą netoli Keležerio ežero, 
Keležerių k. Rokiškio r. Sodybai 
priklauso tvirtas, rąstinis 
gyvenamosios paskirties namas, 
lauko virtuvėlė, daržinė, 0,29 ha 
namų valdos sklypas. Kaina 30000 
Eur. Tel. 8 679 76 044.  
Rokiškis
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Birželio 22-oji, 
antradienis, 
26 savaitė

Iki Naujųjų liko 192  dienos
Saulė teka 4.41 val., 

leidžiasi 22 val. 
Dienos ilgumas 17.19 val. 

Mėnulis – priešpilnis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Eigauda, Eigaudas, Eigaudė, 

Eigeda, Eigedas, Eigė, Inocentas, 
Kaributas, Kentautas, Kentautė, 

Laimutė, Paulina, Paulinas.
Rytoj: Agripina, Arvyda, Arvydas, 

Arvydė, Arvys, Vaida, Vaidas, 
Vaidauga, Vaidaugas, Vaidenė, 
Vaidenis, Vanda, Vandalinas, 

Vandalius, Žydrius.
Poryt:  Ansas, Janė, Janina, Jonas, 
Jonaudas, Jonaudė, Jonė, Jonis, 

Žana, Žaneta.

Dienos citata
„Piktas žmogus – 

tarsi sklidina nuodų taurė" 
(Konfucijus).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1633 m. italų fizikas, mate-
matikas ir astronomas Galilėjas 
Galilėjus inkvizicijos teisme at-
sižadėjo Mikalojaus Koperniko 
mokslo.

1815 m. po pralaimėjimo 
Vaterlo mūšyje Napoleonas Bo-
napartas atsisakė sosto antrą ir 
paskutinį kartą.

1940 m. generolas Šarlis 
Huncigeris pasirašė Prancūzijos 
kapituliacijos Vokietijai sąlygas 
- dokumentas buvo pasirašytas  
vagone, kuriame prancūzų gene-
rolas Fochas 1918 metais priėmė 
Vokietijos kapituliaciją.

1941 m. daugiau kaip 150 
Vokietijos armijos divizijų, per-
žengusios Rusijos sieną tarp Bal-
tijos ir Juodosios jūros, pradėjo 
operaciją „Barbarosa“.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1551 m. Barbora Radvilaitė, 
Lenkijos karaliaus ir Lietuvos di-
džiojo kunigaikščio Žygimanto 
Augusto žmona, palaidota Vil-
niaus katedroje.

1912 m. Rusijoje paleidus 
III Valstybės Dūmą, Vilniuje pa-
naikinta generalgubernatoriaus 
institucija.

1922 m. Kaune vietoj aukštų-
jų piešimo kursų įsteigta Meno 
mokykla.

1995 m. įsteigta Lietuvos sa-
vivaldybių asociacija.

Post scriptum
Svetima lazda 

geriau kuprą išlygina.

Braškiniai grietinėlės ledai
Ingredientai: 
• 400 gramų braškių
• 400 gramų 35 proc. riebumo 
grietinėlės
• 3 šaukštai cukraus
• 2 šaukštai cukraus pudros

Gaminimas:
Braškes nuplaukite, nuimkite 
lapelius ir perpjaukite pusiau. 
Dėkite į kepimo indą, apibars-
tykite cukrumi ir kepkite iki 
170 C laipsnių įkaitintoje or-
kaitėje 30-40 minučių. Braškes 
atvėsinkite ir sutrinkite maisto 
smulkintuvu iki vientisos ma-

sės. Dėkite į šaldytuvą. Grietinėlę išplakite su cukraus pudra (cukraus kiekis pri-
klauso nuo braškių saldumo). Plaktą grietinėlę atsargiai permaišykite su braškė-
mis. Ledų masę dėkite į indą. Uždenkite plėvelę ir pastatykite į šaldymo kamerą 
kelioms valandoms.

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Birželio 22 d. Naktį 19

Dieną 31
P,  
4-9 m/s

Birželio 23 d. Naktį 20
Dieną 31

P,
3-8 m/s

Birželio 24 d. Naktį 19
Dieną 30

P, 
3-8 m/s

Birželio 25 d. Naktį 18
Dieną 27

V, 
3-8 m/s

Birželio 26 d. Naktį 17
Dieną 25

V, 
3-8 m/s

Birželio 27 d. Naktį 16
Dieną 24

V, 
3-8 m/s

Orų prognozė birželio 22-27 d.

• Rokiškje, Statybos gatvėje namo 
dalį. Priklauso 1/2 dalis mūrinio 
gyvenamojo namo, ūkinis pastatas, 
du garažai ir šiltnamis, 3 a žemės. 
Namo dalis išsidėsčiusi antrajame 
namo aukšte, turinti atskirą įėjimą. 
Kaina 31500 Eur.  
Tel. 8 608 39 567. Rokiškis
• Rokiškyje, Aušros gatvėje 
namo dalį. Priklauso 1/2 dalis 
gyvenamojo namo, 1/2 ūkinio 
pastato, garažas, šiltnamis ir 3,4 
a žemės sklypas. Namo dalis 
–  antrajame namo aukšte, turinti 
atskirą įėjimą. Kaina 28500 Eur. 
Tel. 8 608 39 567. Rokiškis
• Rokiškyje, Taikos g., 2 kambarių 
butą. Namas mūrinis, statytas 
1977 m. 2013 m. atlikta namo 
renovacija. Paskirtis – gyvenamoji 
(butų). Butas yra trečiame aukšte iš 
penkių. Bendrasis plotas 34,31  kv. 
m.. Kaina 24000 Eur.  
Tel. 8 678 72 157. Rokiškis
• Rokiškyje, Respublikos gatvėje 
namo dalį su 4 a žemės sklypu. 
Miesto komunikacijos. Kaina 
20000 Eur. Tel. 8 646 36 702. 
Rokiškis
• Skubiai parduodu sodybą. 
Juodupės sen., 2 km į Onuškio 
pusę. 0,6 ha žemės. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 673 56 283. Rokiškis
• 2 kambarių butą Kauno g. 2 
aukštas. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 673 56 283. Rokiškis
• Sodybą-vienkiemį šalia Laibgalių, 
Rokiškio raj. Su erdviu 1,65 ha 
sklypu, dviem tvenkiniais. Namas 
60 kv. m, ūkinis, klėtis, garažas, 

rūsys, lauko virtuvė, šulinys. 
Yra didelių medžių. 10 min. iki 
Rokiškio. Kaina 14500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Garažą J. Gruodžio gatvėje 
(galima nuoma). Kaina sutartinė. 
Tel. 8 686 94 796. Rokiškis
• 3 kambarių butą Rokiškyje, 
Panevėžio g. 4 aukštas, 64,6 kv. m. 
Butas su baldais ir buitine technika. 
Šalia autobusų stotis, turgus 
ir prekybos centrai. Įstiklintas 
balkonas. Šarvuotos durys, 
plastikiniai langai. Kaina 50000 
Eur. Tel. 8 673 51 413.  
Rokiškis
• 2 kambarių butą mikrorajone, 
Panevėžio g. 6. 1 aukštas. Butas 
kampinis, tinka komercijai.  
Kitąmet planuojama namą 
renovuoti. Domina keitimas į 1 
kambario butą. Kaina aptariama 
individualiai su pirkėju.   
Tel. (8-684) 36861.  
Tel. 8 684 36 861. Rokiškis
• Namą Kavoliškio kaime, ramioje, 
tvarkingoje kaimynų apsuptyje.  
Būtinas kapitalinis remontas. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina 25000 Eur.  
Tel. 8 628 04 434. Rokiškis
• 1 kambario butą, Vilties g. 
14, 3-ame aukšte, 37,29 kv. 
m. Plastikiniai langai, didelis 
įstiklintas balkonas.  
Tel. 8 674 22 232. Rokiškis
• Vieno kambario butą 1-ame 
aukšte, Rokiškyje, Laisvės g.  Su 
baldais, yra rūsys.  
Tel. 8 622 63 372. Rokiškis

• Vieno kambario butą Aukštaičių 
g. Pirmas aukštas, 30,59 kv. 
m, didelis balkonas, dalinai 
remontuotas. Kaina 34 000 Eur. 
Tel. 8 610 41 005. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Labai mažai naudotą supimosi 
asiliuką, paspaudus ausytę groja 
muzikėlė. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 621 95 444. Rokiškis
• Maniežą. Naudotas du metus. 
Pagrindas vienoje vietoje lūžęs 
(ant kurio reikia dėti čiužinį), bet 
naudotis netrukdo. Visi priedai yra, 
tik pametėme žaisliukus kurie turi 
kabėti. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 632 92 334. Rokiškis
• Naudotą dviejų vaikučių vežimėlį. 

Lopšys ir kėdutė labai geros būklės. 
Sportinė dalis be saugos diržų, 
išėmiau nes ne naudojome ir dabar 
jų neberandu. Naudojimo žymių 
yra, bet smarkiai matomų nėra. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 632 92 334. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Benzininę, savaeigę žoliapjovę. 
Tel. 8 643 33 201. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Tvarkinga, mažai naudota 
elektrinį paspirtuką. Į SMS 
neatsakinėju. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 605 03 189.  
Rokiškis
• Batutą. Kaina 50 Eur.  

Tel. 8 645 81 169. Rokiškis
• Jodinėjimo balną. Nenaudotas, 
parvežtas iš Belgijos.  
Tel. 8 625 57 857. Rokiškis
• Svarmenis 10 kg, 4 diskus po 
5 kg. Lenktą grifą su užraktais, 
2 diskus po 1.25 kg. 75 Eur, ir 
suoliukas 25 Eur. Tel. 8 600 30 766. 
Rokiškis
• Štangą su svoriais. Bendras svoris 
45 kg. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 695 68 560. Rokiškis

Ieškokite 
prekybos 
centruose!
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AVINAS. Fi-
nansinė situacija 
nepakankamai sta-
bili, todėl vertėtų 

sumažinti išlaidas. Nenusimin-
kite, tai laikina. Ketvirtadienį 
verslo derybos gali atsidurti 
aklavietėje. Apskritai, savaitė 
kupina įvairiausių įvykių, su-
maišties, faktiškai neprogno-
zuojama. Svarbiausius spren-
dimus vertėtų atidėti, daugiau 
laiko skirkite kūrybiniams arba 
asmeniniams reikalams. An-
tradienį pravers draugų pagal-
ba, tačiau nesivelkite į ginčus, 
kurie aptemdys nuotaiką. Tre-
čiadienį apie save neatvirau-
kite: jūsų pateikta informacija 
gali tapti apkalbų bei intrigų 
pagrindu. Savaitės pabaigoje 
atokiau laikykitės nuo itin vi-
liojančių projektų: tikrovė pa-
sirodys ne tokia žavi.

JAUTIS. Ne-
skubėkite skolintis, 
o jau tuo labiau imti 
paskolą. Jei negali-

te to išvengti, bent jau atidžiai 
išstudijuokite, kokios sąlygos, 
kokios siūlomos palūkanos. 
Penktadienį tikėtinos įplaukos. 
Pajusite egoizmo priepuolį. 
Egoizmas kartais būna naudin-
gas, ypač ginant savo intersus, 
tačiau neperlenkite lazdos, an-
traip susipyksite su šeima ar 
bičiuliais. Galvokite, ką kalbate, 
vertėtų svarbiems pokalbiams 
iš anksto suplanuoti gaires. 
Antraip jūsų liežuvis taps mir-
tinu priešu. Atkreipkite dėmesį 
į savo nuotaikos svyravimus. 
Darbe – karštas metas, užduočių 
tik daugės. Jei kas pasiūlytų mo-
kymus, susijusius su jūsų dabar-
tine veikla, neatsisakykite.

D V Y N I A I . 
Laukia solidžios 
įplaukos, todėl jau 
dabar galite svars-

tyti, ar įsigyti vertingą daiktą, 
atnaujinti garderobą, o gal tie-
siog pradėti taupyti. Jausite, kad 
likimas suteikė galimybę kardi-
naliai pakeisti savo gyvenimą ir 
gauti tai, apie ką seniai svajojote. 
Jums seksis ir versle, ir meilėje. 
Antradienį pildysis jūsų planai, 
jei, žinoma, pats nesėdėsite ant 
sofos. Savaitės viduryje atsiras 
proga padėti, užsiimti labdara: 
nebūkite godus, pagalba kitiems 
suteiks džiaugsmo ir prasmės 
pojūtį. Šeštadienį sutelkite jė-
gas atidėtų darbų užbaigimui. O 
sekmadienį praleiskite toli nuo 
triukšmo ir sumaišties.

VĖŽYS. Jūsų 
finansiniai porei-
kiai ir, žinoma, iš-
laidos pastebimai 

išaugs. Nesistenkite lengvai 
uždirbti, šiuo metu jūsų vei-
kla – pamatai būsimai gero-
vei. Ketvirtadienį rasis naujų 
galimybių karjerai. Kūrybinis 
pakilimas ir gera nuotaika – 
puikus derinys, kuriuo mėgau-
sitės visą savaitę. Savo viduje 
brandinate permainas, bet kol 
jų mastas neaiškus, venkite 
apie tai atvirauti. Jei susimąs-

Astrologinė prognozė savaitei 
tysite apie gyvenimo prasmę, į 
daugelį paprastų dalykų imsite 
žvelgti kitaip. 

LIŪTAS. Fi-
nansines proble-
mas spręsite ben-
dromis šeimos 

pastangomis. Antradienį tikė-
tinos pajamos. O penktadienį 
atsiversiančios perspektyvos 
lems ilgalaikį augimą karje-
ros srityje. Puikus metas imtis 
planų, kurių anksčiau nepa-
vyko įgyvendinti. Užtenka 
žengti vieną žingsnį, ir paju-
site pasitikėjimą savo jėgomis 
bei ryžtą. Didinkite naudingų 
susitikimų, verslo ryšių kie-
kį. Jei būsite diplomatiški, 
taktiški, susirasite ilgalaikių 
sąjungininkų, jie pravers svar-
biuose darbuose. Savaitgalį 
daugiau laiko skirkite artimie-
siems, ypač vaikams.

M E R G E L Ė . 
Ieškokite naujų 
pajamų šaltinių, 
nes esamų, pana-

šu, kad ims nebepakakti jūsų 
gerovei. Juolab, kad išlaidos 
pastaruoju metu augs. Ketvir-
tadienį didelė konfliktų darbe 
tikimybė, gniaužkite ginčius 
pačioje jų užuomazgoje. Su-
sitelkite darbui. Kuo kruopš-
čiau, sąžiningiau vykdysite 
jums patikėtas užduotis, tuo 
daugiau naudos ir pasitenki-
nimo gausite iš savo darbo. 
Asmeniniame gyvenime si-
tuaciją vertinkite realistiškai, 
venkite nusivylimo. Saugo-
kite dvasinę pusiausvyrą, 
venkite stresų. Artimą žmogų 
vertinkite tokį, koks jis yra, 
nesvaikite apie idealus. Nes ir 
jūs ne svajonių princas.

S VA R S T Y -
KLĖS. Finansinė 
situacija ganėtinai 
palanki. Visgi dar-

bas, ypač dokumentų tvarky-
mas, atims labai daug jėgų. 
Galite skirti dėmesio ir lėšų 
porai smulkių silpnybių. O 
štai didesnių norų įgyvendini-
mo dar teks palaukti. Draskys 
vidiniai prieštaravimai. Kils 
nenumatytos situacijos, ku-
rios griaus jūsų planus. Vertė-
tų apgalvoti vieną kitą atsargi-
nį variantą. Savaitės viduryje 
galima netikėta verslo sėkmė, 
stenkitės jos nepraleisti. Ne-
pamirškite asmeninio gy-
venimo. Jei esate vienišius, 
sekmadienio pažintis gresia 
peraugti į tikrą meilę.Visą sa-
vaitę mylimam žmogui skirki-
te kuo daugiau laiko ir dėme-
sio. Verta išeiti pasižmonėti ar 
pramogauti dviese. 

S K O R P I O -
NAS. Reikalai 
klostosi jūsų nau-
dai. Galite nesukti 

galvos dėl finansų – pinigų atsi-
ras. Laukia nauji projektai, nau-
ji sandėriai ir naujos galimybės. 
Ir visa tai bus labai naudinga. 
Vidinių prieštaravimų metas: 
norėinių prieštaravimų metas: 
norėsite būti nepriklausomas, o 

PRO MEMORIA
Pandėlio seniūnija:
ADOLFAS STYRA 1941-04-27 - 2021-06-14
OLDA PRANAS KARČIAUSKAS 1954-03-02 - 2021-06-15
Juodupės seniūnija
MODESTAS MILAKNIS 1972-02-08 - 2021-06-15

kartu – ir kam nors reikalingas. 
Nesikankinkite, šie norai gali 
būti suderinami. Rasite gali-
mybių išspręsti ilgalaikes pro-
blemas. Stenkitės neužsidaryti 
namie, bendraukite su draugais, 
išeikite pasižmonėti. 

ŠAULYS. Gali-
te gauti daugiau, nei 
tikitės. Ypač, jei ne-
skubinsite įvykių. 

Galite leisti įsigyti kažką malo-
naus sau, dovanų artimiesiems, 
ir dar atostogoms šis tas liks. Jei 
draugausite su visais, kurie gali 
būti nors kiek naudingi, pasiek-
site nemenkos sėkmės. Ben-
draudami su tinkamais žmonė-
mis, sužinosite daug įdomaus 
ir naudingo. Neužsiimkite tik 
svetimų bėdų sprendimu: taip 
rizikuojate pražiopsoti savąsias. 
Jei tam tikros charakterio savy-
bės trukdo, keiskitės. 

OŽIARAGIS. 
VSvarbius rei-
kalus tvarkykite 
neatidėl iodami, 

geriausia – savaitės pradžio-
je. Nuo to priklausys jūsų fi-
nansinė sėkmė. Jei praleisite 
užduočių terminus, neteksite 
naudos. Neplanuokite svarbių 
reikalų, didelių permainų – 
tam netinkamas metas. Darbe 
turite būti atidūs ir punktua-
lūs. Galite justi įtampą san-
tykiuose su vadovybe. Galite 
sulaukti nedidelių, bet labai 
nemalonių šeimyninių proble-
mų.  Neskubėkite, kelis kartus 
apgalvokite savo veiksmus. 
Meilės fronte – pokyčiai. Ko-
kie jie bus, priklauso nuo jūsų.

VA N D E N I S . 
Daug laiko ir jėgų 
skirsite darbui. Jūs 
pavargsite, mažiau 

laiko skirsite šeimai. Bet už-
tat galėsite gerokai pagerinti 
finansinę situaciją. Šią savaitę 
nesunkiai susitvarkysite ir su 
darbais, ir su asmeniniais rei-
kalais. Būkite atidūs naujiems 
vėjams ir idėjoms, kad ir kokios 
absurdiškos iš pirmo žvilgsnio 
jos atrodytų. Finansinių reikalų 
netvarkykite, ypač, jei jie susiję 
su kreditais. Savaitgalį galima 
netikėta, bet labai savalaikė gi-
minaičių pagalba.

ŽUVYS. Atro-
do, pagaliau atsi-
ras ilgai lauktos 
lėšos. Neskubėki-

te taškytis pinigais, mėgautis 
atsiradusiomis galimybėmis. 
Įjunkite sveiką protą. Savai-
tės pabaigoje laukia nuobodus 
dokumentų tvarkymas. Daug 
jėgų ir laiko investuosite, kad 
išsaugotumėte tai, kas jau 
pasiekta. Mat užgrius maža-
reikšmių bet įkyrių problemų 
lavina. Jei šeimos santykiai 
apniuks, ieškokite kaltininkų 
artimame rate. Deja, bet net 
ir išsiaiškinus kaltuosius, atsi-
prašinėti ir gailėtis teks jums.
Savaitgalį leiskite su šeima, 
geriausia būtų išvažiuoti už 
miesto. Vienišiams metas 
skirti pasimatymus.

PARODOS
Viešojoje bibliotekoje:
„Šokio menas albumuose“, parodų galerijoje „Autografas“.
„Lietuvos fotomenininko ir alpinisto Romualdo Augūno „Kelionių fotografijų“ paroda, 
parodų galerijoje „Autografas“.
Naujų knygų paroda „Kaip padėti SAU ir TAU, kad gyventume“, Skaitytojų aptarnavimo 
skyriuje.
Spaudinių paroda „Vasaros šventės“, Informacijos ir kraštotyros skyriuje.
Justino Vienožinskio albumų paroda, Meno ir muzikos erdvėje.
Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje:
Knygų paroda „Ką skaityti vasarą?“,  Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje.
Rokiškio lopšelio – darželio „Pumpurėlis“ „Smalsučių“ gr.  kūrybinių darbų paroda „Va-
saros pievoje“ (auklėtojos I. Stankevičienė, R. Skuturnaitė).
RENGINIAI
Birželio 22 d. 15 val. – Panevėžio lėlių teatro spektaklis: Teatrinė improvizacija „Lėlių 
cirkas“, Viešosios bibliotekos P. Širvio kiemelyje.

AUGALAI

• Miežius. Tel. 8 627 34 750. 
Rokiškis
• Toną grūdų gyvuliams (miežiai 
su kviečiais). Tel. 8 624 24 728. 
Rokiškis
• Kambarinę gėlę. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 607 18 218. Rokiškis

BALDAI

• Naudotus odinius baldus. Kaina 
550 Eur. Tel. 8 601 04 331. 
Rokiškis
• Geros būklės ištiesiamą kampą. 

Kaina 170 Eur. Tel. 8 686 13 345. 
Rokiškis
• Paauglio lovą. Būklė gera, 
neišgulėta. Pasiimti patiems. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 695 55 307.  
Rokiškis
• Geros būklės sofą-lovą, yra 
patalynės dėžė. Rokiškio raj.,  
Obeliai. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 646 47 998. Rokiškis
• Išlankstomą sofą - lovą. Labai 
geros būklės, medžiaga niekur 
nepažeista. Kaina 125 Eur.  
Tel. 8 672 36 083. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Kilnojamą oro kondicionierių. 
Modelis PC26-AME11 Mažai 
naudotas. Labai geros būklės.  
Tel. 8 657 51 678. Rokiškis
• Naują elektrinę viryklę. 
Keramikinis paviršius.  
Tel. 8 643 33 201. Rokiškis
• Vokišką skrudintuvę, nauja ir 
nenaudota. Kaina 15 Eur.  

Tel. 8 682 58 696. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanojami kačiukai.  
Tel. 8 626 70 112. Rokiškis
• Dovanojame mažą, mielą juodą 
kačiuką. Tel. 8 607 08 123. 
Rokiškis
• Atiduodu nupjautą žolę, 6 ha, 
Rokiškėlių k. Tel. 8 612 30 369. 
Rokiškis
• Dovanoju akmenis. Pasiimti 
patiems ir visus iškart.  
Tel. 8 600 52 857. Rokiškis
• Atiduosiu seną šiferį. Reikia 
nusiimti patiems. Tel. 8 611 53 868. 
Rokiškis
• Dovanoju vidutinio ūgio mišrūnę, 
sterilizuotą 11 mėn. kalytę.  
Tel. 8 601 22 895. Kupiškis
• Dovanoju veikiantį šaldytuvą 
Snaigė. Pasiimti patiems.  
Tel. 8 609 10 695. Rokiškis
• Dovanojame šaldiklį Snaigė.  
Tel. 8 619 50 036. Rokiškis
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ANEKDOTAI

redakcinių gebėjimų – net labai 
stigo. 

Pagalbos stiprinant 
pasitikėjimą savimi grupė 
renkasi penktadieniaisseptintą 
valandą. Prašome įeiti pro 
užpakalines duris.

Gerbiamos ponios, 
neužmirškite labdaros loterijos! 
Tai gera proga išsivaduoti nuo 
visų nereikalingų daiktų, kurie 
tik apkrauna namus. Atsiveskite 
ir savo vyrus.

Vasaros mėnesiais 
pensininkų choras pamaldose 
negiedos. Parapija jiems yra 
dėkinga.

Ateinantį ketvirtadienį 17 
val. renkasi mamų grupė. Tos, 
kurios nori būti tarp mamų, 
prašome kreiptis pas kleboną.

Kurso apie maldą ir pasninką 
dalyvio mokestis – 50 Eur. Į 
mokesčio kainą įskaičiuotas ir 
maitinimas.

Aukas prašome dėti į vokus 
kartu su mirusiais, už kuriuos 
norite pasimelsti.

Klebonas užsidegs savo 
žvakę nuo altoriaus. Diakonas 
savąją užsidegs nuo klebono ir 
po to uždegs visus tikinčiuosius 
esančius pirmoje eilėje.

Ateinantį sekmadienį 
parapijos salėje vaišės su 
patiekalais iš žirnių. Po jų – 
koncertas.

***
Šis dokumentas, datuotas 

1825 m., rastas vienuolyno 
rūsyje Sankt Peterburge. 
Neaišku koks dailininkas buvo 
pakviestas restauruoti šv. Jono 
Krykštytojo cerkvę, tačiau 
po atliktų darbų vienuolyno 
vyresnysis pasiūlė dailininkui 
pateikti įvykdytų darbu sąskaitą 
užmokesčiui gauti.

Dailininkas, nemokėdamas 
buhalterinės raštvedybos, 
parašė:

„Sąskaita:
1. Padidinau dangų ir 

pridėjau šiek tiek žvaigždžių – 1 
rub.

2. Nudažiau Kristaus 
gimimo vietą – 3 rub.

3. Pataisiau Adomo ir Ievos 
drabužius po nusidėjimo – 5 
rub.

4. Nuploviau šv. Mergelę ir 
paskui nudažiau ją tris kartus – 
10 rub.

5. Patvarkiau Barborą šalia 
įėjimo – 8 rub.

6. Mergelei Marijai padariau 
naują kūdikį – 10 rub.

7. Pataisiau angelą ir įstačiau 
plunksną Šventajai Dvasiai – 7 
rub.

8. Po kartą patvarkiau 
Pasaulio Kūrėjo žmonas – 10 
rub.

9. Atnaujinau Mergelės 
Marijos išblukusias vietas – 9 
rub.

10. Sinajaus kalne visus 12 
apaštalų nulakavau matiniu laku 
– 6 rub.

11. Užglaisčiau ir uždažiau 
šv. Nikalojaus užpakalį – 3 rub.

12. Išskyriau linijomis ir 
pastačiau kryžių po visais 
šventaisiais – 5 rub.

Suma – 77 rub.“
Šiame dokumente 

vienuolyno vyresnysis įrašė 
rezoliuciją: „Sumokėti šitam 
kvailiui kiek prašo, nes kitaip 
jis išniekins visus šventuosius.“

***
Kartą senas labai turtingas 

– Abejoju, ar jis yra geras 
gydytojas...

– Kodėl?
– Anąkart mačiau, kaip jis 

konjaką pirko.
***
– Petrai, kur tu įlindęs? 

Tavęs viršininkas visą valandą 
ieško.

– O tu pasakyk jam, kad 
gerą darbuotoją rasti sunku.

***
Sezonas „Sulieknėsiu 

iki vasaros“ iškilmingai 
skelbiamas uždarytu. 
Pradedamas sezonas 
„Sulieknėsiu iki Naujųjų“.

***
– Mama, nupirk „Kinderį“.
– Tau 27-i.
– Ačiū mama, bet man ir 

vieno pakaks.
***
Nusprendžiau pakeliauti po 

pasaulį, kol baigsis santaupos. 
Skaičiavimai rodo, kad iki 22 
val. grįšiu namo.

***
Kaip nustatyti, ar tau reikia 

lieknėti? Jei vyras nuneša į 
lovą, vadinasi, nereikia. O jei 
nepaneša, reikia stipresnio 
vyro.

***
Vyras – tai žmogus, kuris 

suplovęs indus nutaiso tokią 
veido išraišką, tarsi būtų pasaulį 
išgelbėjęs.

***
– Kuo dirbi?
– Esu akcininkas.
– Kokios įmonės akcijų turi?
– Aš viską perku su akcija.
***
Tikybos mokytoja paklausė 

savo mokinių: 
– Kodėl bažnyčioje būtina 

laikytis tylos?
Viena guvi mergaitė atsakė: 
– Nes ten visi miega.
***
Tikybos mokytoja mokė 

dešimties Dievo įsakymų 
pradinukus. Po to, kai ji 
paaiškino įsakymą „Gerbk 
savo tėvą ir motiną“, paklausė: 

– Ar yra koks įsakymas, 
kuris moko mus elgtis su savo 
broliais ir seserimis?

Petriukas nė nemirktelėjęs 
išrėžė: 

– Nežudyk!
***
Parapijų skelbimai. Visi 

skelbimai yra tikri. Skelbėjams 
netrūko geranoriškumo, o štai 

žmogus labai bijojo mirti ir 
nuolat meldė Dievą, kad galėtų 
visus savo turtus pasiimti 
su savimi. Pagaliau Dievas 
nusileido ir tarė jam, kad galės 
pasiimti tiek, kiek telpa į vieną 
lagaminą. Žmogus iškart 
nusipirko didelį lagaminą ir 
prikrovė jį aukso plytų.

Netrukus jis mirė ir, sunkiai 
tempdamas sunkų lagaminą, 
atėjo prie Dangaus vartų. Šv. 
Petras jį sustabdė, liepė atidaryti 
lagaminą ir tada pasak, kad 
neleis aukso plytų įsinešti į 
dangų.

- Tu nesupranti. Pats Dievas 
man leido įsinešti tiek, kiek telpa 
į lagaminą, - pasipiktino vyras.

- Man tai kas, - gūžtelėjo 
pečiais šv. Petras. - Tačiau mes 
čia turime jau pakankamai 
šaligatvių.

***
Moterys gali atskirti 428 

raudono lūpdažio atspalvius, 
o štai gero vyro nuo asilo – 
niekaip.

***
Pirmoji kraštovaizdžio 

dizaino taisyklė: tai, kas žalia, 
turi styroti viršuje.

***
Kai blondinė sėdasi už vairo, 

navigacija ima garsiai melstis 
„Viešpaties angelą“.

***
Tingi gegutė apsigyveno 

kapinėse.
***
Černobylyje buvo rastas 

kompiuteris su dviem pelytėmis.
***
– Vaikeli, ko tu taip garsiai 

raudi?
– Teta, aš bandžiau tyliai, tai 

niekas negirdi.
***
Katinas irgi moka gaudyti 

kamuoliuką. Jei tas kamuoliukas 
– kotletas.

***
Kaimyninės šalies gyventojų 

prašymu į žaidimą „Monopolis“ 
buvo įdėtas langelis „kyšis“.

***
Žmona vyrui:
– Sapne tu mane negražiai 

vadinai...

– Aš nemiegojau.
***
Kiekvienas miškas gali 

tapti stebuklingu, jei imsi ėsti 
kiekvieną rastą grybą.

***
Apgautas vyras darbinasi 

cirke. Direktorius klausia:
– Ką jūs mokate?
– Stovėti ant ragų.
***
Teisėjas pas odontologą:
– Prisiekite, kad ištrauksite 

tik šį dantį, ir nieko kito, 
išskyrus būtent šį dantį.

***
Vakar lesinau balandžius. 

Ant savo galvos, tskant.
***
Odontologas praktikantas 

dvi valandas gręžia pacientui 
dantį. Tas, netekęs kantrybės:

– Duokit ir man grąžtą. Kad 
bent gintis galėčiau.

***
Mokyklinis uždavvinys: 

„Mama nupirko 5 pakelius 
druskos, du iš jų suvalgėm 
pietų. Kiek druskos pakelių 
liko?“

***
Kuria ranka turi laikyti 

šakutę džentelmenas, jei dešine 
jis spaudžia kotletą?

***
Bare vyksta muštynės. 

Džentelmenas klausia:
– Atleiskite, ar čia privačios 

muštynės, ar gali dalyvauti visi 
norintieji?

***
Du džentelmenai stovi 

ant tilto ir girdi, kaip vienas 
žmogus upėje šaukia:

– Padėkit, aš nemoku 
plaukti!

Tiedu susižvalgo, vienas ir 
sako:

– Aš irgi nemoku plaukti, 
bet juk apie tai nešaukiu visam 
miestui.

***
Nemandagus influenceris 

ima interviu svečiuose. Jis 
susikelia kojas ant staliuko ir 
klausia pašnekovo:

– Tikiuosi, jums netrukdo?
– Visai ne. Galite susikelti 

visas keturias.

Ieškokite 
prekybos centruose!

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• J. Tūbelio progimnazijos 
uniformą. Sarafaną, 146 cm ūgio 
mergaitei. Kaina 10 Eur. Megztinis 
134 cm, 5 Eur. Megztinis M dydžio 

10 Eur. Tel. 8 637 04 291.  
Rokiškis
• Naujas mėlynos spalvos basutes. 
Firma SKECHERS. Dydis 39. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 670 67 115. 
Rokiškis


