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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Birželio 8-oji, 
penktadienis, 

23 savaitė
Iki metų pabaigos liko 206 dienos. 

Pasaulinė vandenynų diena
Saulė teka 4.45 val., 
leidžiasi 21.51 val. 

Dienos ilgumas 17.06 val. 
Mėnulis – delčia.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Eigina, Eiginas, Eiginė, Eigintas, 
Eigintė, Medardas, Medas, 

Merūnas, Vilhelmas..
Rytoj: Daina, Felicija, Felicijus, 

Ginta, Gintas, Gintautas, 
Gintautė, Gintė, Prima, Primas, 

Vitalija.
Poryt: Diana, Galindas, Galindė, 
Gaudrimė, Litgarda, Liutgardas, 

Margarita, Nikandras, Nikas, 
Pelagas, Pelagija, Vingailas, 

Vingailė, Vinmantas, Vinmantė, 
Vintara, Vintaras.

Dienos citata
„Vaikai prideda mums 

gyvenimo rūpesčių, bet jų 
dėka mirtis mums neatrodo 

tokia baisi“ (F. Bekonas).

Dienos skaičius
4

Tiek žmonių į Panevėžio ligoninę 
pateko dėl ūmios žarnyno infekcijos. 
Visi šie asmenys dalyvavo vestuvių 
pokylyje Rokiškio rajone. 4 p. 

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1376 m. mirė Velso princas 
Eduardas, dar žinomas kaip Juo-
dasis princas. Per Šimtametį karą 
jis pagarsėjo kaip talentingas 
karo vadas.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1993 m. Vyriausybė nutarė 
Būtingėje statyti naftos 

terminalą.

Post 
scriptum

Kur du pešasi, trečias 
naudojasi.

Angelo Frosio: 
„Esu priklausomas… 
nuo sūrio“

3 p.

Sulaikytas „naminukės“
mėgėjas

Rokiškėnų karių patirtis Vokietijoje – 
trylika dienų karo lauko sąlygomis: 
apie didžiulį pasitikėjimą, 
motyvaciją ir iššūkius

Pratybų Vokietijoje akimirka.                                                                                                 506-osios kuopos archyvo nuotr.

5 p.

4 p.

Po vestuvių puotos – 
ligoninės palata

4 p.
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Nepriklausomas rajono laikraštis

KRIMINALAI
Rado mirusius
Birželio 5 d. 8.58 val. Rokiškio r., 
Kazliškio sen., Čebilių k., Skaistės 
ežere, valtyje rastas miręs vyras 
(gim. 1970 m.).  Tą pačią dieną 
18.33 val. Rokiškio r., Pandėlio sen. 
sen., Lailūnų k., Pandėlio g., rastas 
pasikoręs vyras (gim. 1964 m.).

Ištraukė telefoną
Vyras, gim. 1969 m., gyv. 
Rokiškyje., pranešė, kad birželio 
3 d. apie 17 val., iš sūnaus, gim. 
2005 m., kuprinės dingo telefonas. 
Nuostolis – 400 eurų. 

Ugniagesiai darbo
 nepritrūko
Birželio 4 d. 12:27 val. gautas 
pranešimas, kad Aušrėnų k., Jūžintų 
sen., dega žolė Tą pačia dieną 16:41 

val. gautas pranešimas, kad Bradesių 
k., Kriaunų sen., dega žolė bei 17:51 
val. gautas pranešimas, kad Taikos 
g., Rokiškio m., dega žolė.
Birželio 5 d. 15:10 val gautas 
pranešimas, kad Sėdžiūnų k., 
Panemunėlio sen., dega pastatas.
17:10 val gautas pranešimas, kad 
Raščiūnų k., Pandėlio sen., ant 
pagrindinio kelio pavirtęs medis ir 
nusvirusi pavojingai medžio šaka.
O 17:33 val gautas pranešimas, kad 
Gegužinskio k., Obelių sen., dega 
žolė.

Panevėžio VPK ir
 Panevėžio apskrities 

priešgaisrinės gelbėjimo 
valdybos

Rokiškio priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos inform.

Birželio 9-10 dienomis mūsų 
rajone vėl vyks pratybos – Kraš-
to apsaugos savanorių pajėgų Vy-
čio apygardos 5-osios rinktinės 
506-osios lengvosios pėstininkų 
kuopos kariai tobulins savo žinias 

Savaitgalį – karių savanorių pratybos
ir įgūdžius. Pratybos vyks Čeičių, 
Plunksnočių, Ilgalaukio, Bajorų, 
Apūniškio miškuose.

Pratybose bus naudojami imi-
taciniai šaudmenys ir sprogme-
nys. Gyventojai įspėjami, kad 
mūsų rajono atskirose vietovėse 
gali aidėti šūviai, važinės karinė 
technika, žygiuos kariai.

Gyventojai kviečiami laikytis 
rimties. 

Kilus klausimams apie pra-
tybas, išsamesnę informaciją 
apie jas teikia Krašto apsaugos 
savanorių pajėgų Vyčio apygar-
dos 5-osios rinktinės 506-osios 
kuopos vadas kapitonas Sergejus 
Afanasjevas, tel. (8-686) 79554.

„Rokiškio Sirenosׅ“ inform.

Vaikų žaidimų aikšteles žoliapjovės aplenkia

„Rokiškio Sireną“ pasiekė ne-
apsikentusio skaitytojo laiškas dėl 
mikrorajone Širvio gatvėje esan-
čių vaikų žaidimų aikštelių būklės.

„Visi buvo nepatenkinti, kad vai-
kai neturi kur žaisti, jog kiemuose 
esančios vaikų žaidimų aikštelių 
įranga pasenusi, baisi, sulūžusi. Ta-
čiau kam įrenginėti naujas, jei vaikai 
žaidimų aikšteles turi pasiekti bėgda-
mi per ilgą žolę? Jau nebekalbu apie 
nerenovuotas vaikų žaidimų aikšte-
les – visa aikštelių įranga ilgoje žo-
lėje tiesiog skęsta... Žolė kiemuose 

šienaujama, tačiau žoliapjovės vaikų 
žaidimų aikšteles aplenkia...“

Atsako Rokiškio miesto seniūnas 
Arūnas Krasauskas:

„Kadangi žolę šienauti reikia ne 
vieną kartą, darbininkai fiziškai ne-
bespėja greitai to padaryti. Kalbant 
apie dabartinę situaciją vaikų žaidi-
mų aikštelėse - viskas tikrai nėra taip 
baisu, nes dėl drėgmės trūkumo nėra 
vešlios ilgos žolės - užaugę tik ilgos 
smilgos. Kadangi ilgą laiką neturėjo-
me lietaus, „nuskutę“ žolę gautume 
tik išdegusius rudus plotus, o tai atro-
dytų tikrai nepatraukliai, tad norime 

sulaukti bent šiokios tokios drėgmės, 
kuri padės žolei atsigauti. Tuomet 
nušienavus jau atsigavusią žolę dau-
giabučių namų gyventojai turės veš-
lią ir gražią veją. Prašome gyventojų 
šiek tiek kantrybės, nes visi pradėti 
darbai bus užbaigti“. 

Taip pat Rokiškio miesto seniūnas 
A. Krasauskas priminė, jog Rokiškio 
mieste greitu metu išdygs 2 visiškai 
naujos vaikų žaidimų aikštelės ir net 
4 bus renovuotos, tad vaikai galės 
džiaugtis viso 6 moderniomis žaidi-
mų aikštelėmis.

Monika MEILUTĖ

Rajone tęsiasi seniūnaičių rin-
kimai. Už savo atstovus kviečiami 
balsuoti Rokiškio miesto bei Juo-
dupės seniūnijų gyventojai. 

Kandidatų į Rokiškio miesto se-
niūnaitijų seniūnaičius registracija 
vyks Rokiškio miesto seniūnijos 
patalpose, pas raštvedę Virginiją 
Kriukelienę nuo birželio 11 d. 8 
val. iki birželio 18 d.  12 val. Kan-
didatų duomenų patikrinimas vyks 
birželio 18 d. nuo 13 val. iki 17 
val. Kandidatų į seniūnaičius są-
rašas tvirtinamas birželio 19 d. ir 
bus paskelbtas seniūnijos interneto 
svetainėje. 

Išrinktų seniūnaičių sąrašas bus 
tvirtinamas 2018 m. birželio 25 d. 
Seniūnaitijų teritorijų ribos:

I seniūnaitija –  Sporto g., Lašo 
g. , Rasų g., Kalnų g., T.Vaižganto 
g., Velniakalnio g., Dariaus ir Girė-
no g., Tylos g., Birutės, Kęstučio g. 
(nuo Pandėlio g. iki Lašo g.) Pan-
dėlio g. (nuo Respublikos g. iki Ra-
dutės g.) Juodupės g. (iki Vytauto), 
Ramybės g., Upės tako g., Vytauto 
g. (nuo Nepriklausomybės a.) Ra-
dutės g., Paparčių g., Ryšininkų g., 
Nepriklausomybės a. (nuo Vytauto 
g. iki Pandėlio g.)                                

II seniūnaitija – Šiaurės g., Va-
karų g., Ryto g., Pušų g., Kudirkos 
g., Rūtų sk., J.Biliūno g., Tulpių g., 
Narcizų g., Juodupės (nuo Vytauto 
g.,) Bijūnų g., Mėtų g., Turgavietės 
g., Pievų g., Nepriklausomybės a., 
(nuo Vytauto g., iki muziejaus) J.
Janulionio g., P.Jakšto g., Kauno g. 
(nuo Nepriklausomybės a. į šiaurę).

III seniūnaitija – Sakališkio g., 
Maumedžių g., Pergalės g., Liepų 
g., Serbentų g., Beržų g., Gvazdi-

Renkami seniūnaičiai
kų g., Gėlių g., Partizanų g., To-
polių g., Daržų g., K.Čiurlionio g., 
Laukupio g., Sodų g., Siauroji g., 
Skersinė g., Sinagogų g., Pirties g., 
Mikėno g., Respublikos g., ( nuo 
Nepriklausomybės a. iki Taikos g.,) 
Vyšnių g.,   Aušros g. (nuo Respu-
blikos g.,) J.Gruodžio g., Parko g., 
Vyšnių sk., Parko sk., Nemunėlio 
g., Sėlių g., Serapiniškio g. Gaisri-
nės g.

IV seniūnaitija – Kauno g., nuo 
Šimtmečio a. iki Nepriklauso-
mybės a.,) Šatrijos g., Algirdo g., 
Riomerio g., Vilniaus g., Laisvės 
g., Aukštaičių g., Putinų g., Sta-
tybos g., Alyvų g., Basanavičiaus 
g., Ąžuolų g., Ežero g., Ežero sk., 
Perkūno g., Aušros g., (nuo Respu-
blikos g., iki Ąžuolų g.)Nepriklau-
somybės a. (nuo Respublikos g. iki 
Tyzenhauzų a.,Tyzenhauzų g., Pra-
monės g. (Šiaurinė pusė).

V seniūnaitija – Taikos g., P.Šir-
vio g., (nuo Vilties iki Jaunystės 
g.,) Vilties g., (nuo P.Širvio iki Tai-
kos g.,).

VI seniūnaitija – Jaunystės g., 
Panevėžio g., (nuo Jaunystės g., iki 
Strazdelio g.,)

VII seniūnaitija – Vilties g., 
(nuo Panevėžio g., iki P.Širvio g.,), 
Panevėžio g., (nuo Vilties g., iki 
Strazdelio g.,).

VIII seniūnaitija – Geležinke-
liečių g., Žemaitės g., Stoties g., 
Donelaičio g., Jūžintų g., Draugys-
tės g., P.Cvirkos g., Miškininkų g., 
Strazdelio g., (nuo Stoties g., iki 
Panevėžio g.,) Pramonės g., (į pi-
etus).

Birželio 20  d. 14 val. Didsodės  
kaimo bendruomenės patalpose 
vyks Didsodės seniūnaitijos seniū-

naičio rinkimai. 16 val. Onuškio 
kultūros namų salėje vyks Onuškio 
seniūnaitijos seniūnaičio rinkimai. 
18 val. Lukštų kultūros namų salė-
je vyks Lukštų seniūnaitijos seniū-
naičio rinkimai. Birželio 21 d. 15 
val. Juodupės kultūros centro salėje 
vyks Juodupės seniūnaitijos seniū-
naičio rinkimai.

Kandidatų į seniūnaičius regist-
racija vyks Juodpės seniūnijos pa-
talpose, pas seniūno pavaduotoją 
Zitą Sabataitienę iki birželio 12 d.  
9 val.Kandidatų duomenų patikri-
nimas vyks birželio 12 d. nuo 10 
val. iki 17 val. Kandidatų į seniū-
naičius sąrašas tvirtinamas birželio 
13 d. ir paskelbtas seniūnijos inter-
neto svetainėje.

Išrinktų seniūnaičių sąrašas tvir-
tinamas birželio 25 d.

Seniūnaitijų teritorijų ribos:
Didsodės seniūnaitija – Didso-

dės, Apūniškio, Dirvonų, Kirmė-
liškio, Maineivų, Generališkio, 
Pagrūbio, Patilčių, Prūselių, Slaba-
dos, Teklinės, Trumpiškio, Vyteli-
nės, Vyžuonėlių kaimai

Lukštų seniūnaitija – Lukštų, 
Armonių, Gylių, Laukininkų, Ner-
šionių, Pakapinės, Pašilių, Ruzgų, 
Šikšnių, Vanagynės, Veduviškio, 
Žiogiškio kaimai

Onuškio seniūnaitija –  Onuškio, 
Alksnių, Bryzgių, Ilzenbergo, Jut-
kių, Kiemiškių, Naujasodės, Užuba-
lių, Valiūniškio, Skuomantų kaimai

Juodupės seniūnaitija –  Juo-
dupės miestelis, Raišių, Aleknų, 
Ginotų, Kukių, Kraštų, Pakapės, 
Pikietų, Raupių, Remeikių, Skri-
dulių, Sodelių, Stoniškio, Vištager-
klio kaimai.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Kasmet žmonės dirbdami žemės 
ūkio darbus tvarkydami aplinką 
laukuose randa nuo karo laikų už-
silikusių įvairių nesprogusių gra-
natų, minų, artilerijos sviedinių.

Policija informuoja, kad tokie 
sprogmenys yra pavojingi, jie gali 
sprogti net nuo menkiausio judesio. 
Būna, kai smalsuoliai aptikę spro-
gmenis, ima juos ardyti arba nešasi į 
namus. Tokio lengvabūdiško elgesio 
pasekmės gali būti tragiškos, nes ra-
diniui sprogus  gali būti sužaloti arba 

Saugus elgesys radus sprogmenis
žūti žmonės.

Aptikus sprogmenį ar įtartiną į 
sprogmenį panašų daiktą, nelieski-
te jo, tada sprogimo tikimybė bus 
minimali. Apie radinį praneškite 
paskambinę bendruoju pagalbos 
telefonu 112, nurodykite tikslią jo 
buvimo vietą. Kol atvyks policijos 
pareigūnai bei bus priimtas spren-
dimas, kaip elgtis su radiniu, užti-
krinkite, kad niekas nesiartintų prie 
sprogmens ir nekiltų pavojus aplin-
kiniams.

Panevėžio VPK inform.

Rajono savivaldybė paskelbė 
Pirminės asmens sveikatos priežiūros 
centro direktoriaus konkursą

Birželio 5-ąją rajono savival-
dybės mero potvarkiu paskelb-
tas konkursas Pirminės asmens 
sveikatos priežiūros centro di-
rektoriaus pareigoms užimti. 

Pretendentai į šias pareigas privalo 
turėti biomedicinos mokslų ar socia-
linių mokslų srities aukštąjį univer-
sitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą 
(magistro kvalifikacinį laipsnį) bei 
ne mažiau kaip 2 metų vadovaujamo 

darbo patirtį.
Konkurse dalyvaujantys preten-

dentai turės pristatyti savo veiklos 
programą.

Pretendentų atrankos būdas – testas 
žodžiu (pokalbis ir veiklos programa). 

Norintieji dalyvauti konkurse do-
kumentus per Valstybės tarnybos 
valdymo informacinę sistemą turi pa-
teikti per 14 kalendorinių dienų nuo 
konkurso paskelbimo.

Rajono savivaldybės inform.



„Rokiškio sūrio“ puslapis
2018 m. birželio mėn. Nr. 1 (5) www. rokiskio.com

Angelo Frosio: „Esu priklausomas… nuo sūrio“
Menininkas, rašytojas, poetas, sūrių kūrėjas Angelo Frosio neslepia: „Esu priklausomas... nuo sūrio“. JJis atvirai kalba apie sūrio gabalėlyje slypinčią gamtos 
galią stiprinti bei gydyti ir žmogaus talentą – kurti. Apie tai pasakojama naujausiame leidinyje lietuvių ir anglų kalbomis „Sūris – didis vaistas žmonijai“.

Tradicija – susitikti su jaunimu
Į UAB „Rokiškio pienas“ įmonę 

Ukmergėje susipažinti su menininku 
rinkosi šio miesto gimnazijų jauni-
mas. Tokie susitikimai tampa gražia 
įmonės tradicija. Jaunimas neslėpė: 
jiems įdomu išgirsti kitokį požiūrį 
į pieną ir sūrį, apie šiuose, atrodytų, 
kasdieniuose produktuose slypinčias 
galias, paslaptis ir įdomybes. O ir me-
nininkui, sūrių kūrėjui svarbus ben-
dravimas su jaunimu: tai galimybė 
kalbėti apie vertybes, dalintis patirti-
mi ir matyti smalsias, žibančias akis.

Pokalbis su jaunimu – atviras. 
Apie tai, kas A. Frosio formavo kaip 
asmenybę, kūrėją. Kaip Italijos kai-
muose šimtus metų iš kartos į kartą 
perduodami pastebėjimai, žinios 
buvo patvirtintos laboratoriniais me-
todais. Ir apie tai, ką pripratę prie ci-
vilizacijos teikiamų malonumų, šiuo-
laikiniai žmonės linkę nepastebėti ar 
ignoruoti.

Priklausomi nuo civilizacijos
„Gimiau ir užaugau paprastoje, 

neturtingoje šeimoje. Tai leido pa-
prastai žiūrėti į sudėtingus dalykus. 
Gamtos dėsnius supratau ir jų lai-
kiausi. Naminiai gyvuliai, augalai 
– visa, kieno dėka gyvename – yra 
tikroji gyvenimo mokykla. Ir joje 
įgytos žinios – mano privalumas“, 
– įsitikinęs kūrėjas.  Jis atvirai pa-
sakojo apie pokario Italijos kaimo 
kasdienybę. Argi šiandieninis žmo-
gus galėtų įsivaizduoti, kad iki arti-
miausios vaistinės – keliasdešimt ki-
lometrų. Kad vos suskaudus, niekas 
nepuldavo tiesti saujos įvairiausių 
vaistų – dažna šeima jiems neturė-
jo lėšų. Negalavimus gydė tuo, ką 
šimtmečius turėjo po ranka – maistu, 
vaistingaisiais augalais.

Menininkas  teigia, kad pastaruoju 
metu žmonija prikūrė gausybę sudė-
tingų teorijų, tačiau jos ne tik nepa-
deda suvokti pasaulio, bet dar ir kelia 
sumaištį: tai, ką laikome neginčijama 
tiesa, neretai pasirodo gerokai nutolę 
nuo realybės. „O aš esu realistas: dir-
bu rankomis, žiūriu akimis, vertinu 
remdamasis savo patirtimi“, – sako 
A. Frosio. Jis teigia, kad esame labai 
priklausomi nuo civilizacijos, jos tei-
kiamos naudos ir malonumų. „Tikras 
gyvenimas turi būti tikras, o jei jis 
yra tikras, jis yra sunkus“, – kalbėjo 
kūrėjas.

Jis atviras: gyvenimas pokario 
Italijos kaime buvo sunkus, tačiau 
kupinas spalvų, emocijų, grožio. 
Prasmingas išsaugotu ryšiu su aplin-
ka, bendruomene, daugybės kartų su-
kaupta dvasine patirtimi. A. Frosio jo 
gimtinės žmonės pranašavo kunigo 
kelią. Pašnekovas aiškina: seminarija 
daugeliui jo kartos žmonių buvo vie-
nintelė galimybė nemokamai įgyti 
puikų išsilavinimą. Kadangi jaunuo-
lis nusprendė į seminariją nestoti, jo 
laukė kitas kelias – darbas. Kad pa-
siektų trokštamą išsilavinimą, atrastų 
savo pašaukimą, A. Frosio pasakojo 
dirbęs daugybę įvairiausių darbų. 
Juose įgytos žinios turtino pasaulė-
žiūrą, teikė reikalingos patirties.

Mažiausia dalelė pasakoja 
apie didžiausius dalykus
Studijuodamas pieno produktų ga-

mybos technologijas, A. Frosio atrado 
savąjį pašaukimą. „Kai pradėjau mo-
kytis apie dalykus, kurių negalėjau ma-
tyti – apie ląsteles, tai man buvo didelė 
staigmena“, – prisiminė pašnekovas. 
Tuomet ir iškilo didieji egzistenciniai 
klausimai. A. Frosio neslepia: jam sun-
ku priimti idėją, kad remiantis Didžiojo 
sprogimo teorija, gyvybė Žemėje atsi-
rado atsitiktinai, kaip didžiulių katakliz-
mų pasekmė. „Manau, kad yra kažkas 
didesnio, nei aš. Ir tą galiu pagrįsti savo 
patirtimi“, – kalbėjo jis.

Pašnekovas įsitikinęs, kad gamtos 
turtuose slypi didžiulės galios, didžiulių 
mokslinių atradimų potencialas. Tereikia 
norėti suprasti ir priimti mus supantį pa-
saulį. „Gamtos turtai – raktas, atveriantis 
kelius į kitus turtus“, – sako A. Frosio.

Jis atviras: keliaudamas po įvairias 
pasaulio šalis jis rinko ne suvenyrus, 
ne įspūdingų gamtos ar architektūros 
paminklų nuotraukas. Jo kolekciją pil-
dė kiekvienos šalies ūkiuose, įmonėse 
gamintų pieno produktų ląstelės. „Ne-
turiu nei žemės, nei karvių, o esu pats 
turtingiausias“, – sako sūrių kūrėjas. 
Nes daugybės metų stebėjimų, eksperi-
mentų dėka įsitikino: šiose ląstelėse sly-
pi didžiulės galios. Šią idėją A. Frosio 
grindžia įrodymais: jo rankose mėgin-
tuvėliai su pieno ląstelėmis, kuriems jau 
keleri metai. Atrodytų, be oro, be mais-
tingųjų medžiagų ląstelės turėjo sunyk-
ti. Tačiau gamta turi didžiulę galią: pa-
tekus į palankią aplinką, mėgintuvėlyje 

bemat prasidėtų gyvybiniai procesai.
Juolab, kad pienas yra unikalus pro-

duktas: jame esančių vertingųjų me-
džiagų visiškai užtenka palaikyti žmo-
gaus gyvybei. 

Milijonų metų istorija
Ląstelė, pašnekovo teigimu, uni-

kali: ji saugo milijonų kartų sukauptą 
informaciją. „Taigi, žiūrėdamas į ką 
tik gimusį kūdikį, galiu teigti, kad jam 
– milijonai metų.Nes ląstelės, iš kurių 
jis sudarytas, per amžius nuo Visatos 
egzistavimo pradžios tik dauginosi ir 
grynino savo esmę. Esu tikras, kad 
Visatos evoliucijos metu pavienės ląs-
telės vystėsi, ir taip buvo sukurta visa, 
ką šiandien turime“, – sako A. Frosio. 
Kur gali nuvesti ląstelės atmintis, kaip 
ją galima keisti, – visa tai šiandieninių 
A. Frosio tyrimų ir įžvalgų objektas. 
„Man labai sunku sutikti, kad gyvybė 
galėjo atsirasti kaip negyvos medžia-
gos sprogimo pasekmė, ir palaikau da-
lies mokslininkų bendruomenės skep-
tišką požiūrį į „Didžiojo sprogimo“ 
hipotezę. Jei nebūtų atminties, viskas 
būtų tuščias ir varginantis beprasmių 
cheminių bei fizikinių reiškinių pasi-
kartojimas. Nuo vidurinės mokyklos 
laikų atlikdamas mikrobiologinius 
tyrimus, priėjau neabejotiną išvadą, 
kad pavienės ląstelės turi atmintį. Ir 
šiandien galiu užtikrintai tvirtinti, kad 
Visatos istorija yra milijardų pavienių 
ir susijungusių į sudėtingus organiz-
mus ląstelių, jų sukeliamų ir valdomų 
biologinių reakcijų ir didžiulio kiekio 
paveldėtos informacijos, kurią jos 

sukaupė ir saugos amžinai, istorija. 
Tai tikras lobis, kurį mums dovanoja 
Gamta. Kurioje net mažiausias daly-
kas turi prasmę“, – įsitikinęs kūrėjas.

Gydomosios galios
Apie tai, kokį potencialą turi pie-

nas ir jo produktai, A. Frosio pasakoja 
naujausiame savo leidinyje „Sūris – 
didis vaistas žmonijai“, neseniai iš-
leistame lietuvių bei anglų kalbomis. 
Jame – ir įdomios įžvalgos, ir moks-
linių eksperimentų duomenys. Jie lei-
džia teigti, kad tam tikros bakterijos, 
esančios piene bei jo produktuose, 
turi antivėžinį poveikį, taip pat pade-
da organizmui kovoti su infekcijomis. 

Tai, pašnekovo teigimu, neturėtų 
stebinti – pienas yra gyvybės paslap-
tis. Ir cheminėje-fizikinėje ląstelių są-
veikoje glūdi veiksmingos pirmykštės 
komunikacijos branduolys: iš maisto 
kilusios ląstelės sąveikauja su žarny-
no viduje esančia bakterine flora.

Apie pieną, jaunimą ir dainas
Savo pasakojimą baigęs A. Fro-

sio pakvietė moksleivius klausti juos 
dominančių dalykų. Viena moksleivė 
uždavė šiuo metu itin populiarų klausi-
mą. Plinta teorija, esą pienas skirtas tik 
žinduolių jaunikliams, o suaugusiems 
jis ne tik nereikalingas, bet ir nenaudin-
gas ar net žalingas. Kaip tokios teorijos 
įrodymą, jos šalininkai pateikia faktą, 
esą nemažai žmonių tiesiog netoleruo-
ja laktozės. A. Frosio atsakė, kad dau-
gybės amžių istorija įrodė pieno naudą 
ir vertę. O dėl laktozės netoleravimo 

kalta maždaug prieš pusšimtį metų 
Vakarų valstybėse prasidėjusi „mada“ 
kuo anksčiau nutraukti kūdikių žindy-
mą. Ir palaipsniui, saikingai diegiant į 
žmogaus racioną pieno produktus, ga-
limybė toleruoti laktozę yra atstatoma. 

Mokytojus gi domino, kuo šiandie-
ninis jaunimas skiriasi nuo A. Frosio 
jaunystės laikų jaunuolių ir merginų. 
Pašnekovas teigė, kad jaunimas dau-
geliu atžvilgių panašus: smalsus, ener-
gingas, daug kuo besidomintis. Tik 
vyresnioji, karo ir pokario nepriteklių 
išvarginta karta išlepino savo atžalas. 
Norėdami vaikams duoti tai, ko patys 
stokojo, jie davė per daug, per greitai 
ir per lengvai.  Kalbėdamas apie tai, A. 
Frosio palietė ir šiandienos Lietuvos 
jaunimo aktualiją – šaukimą į kariuo-
menę. Ji, pašnekovo teigimu, yra di-
džiulė ir vertinga gyvenimo, pareigos ir 
atsakomybės, vertybių mokykla.

Susitikimo pabaigoje – metas de-
gustuoti sūrį. Jis, kaip teigia A. Fro-
sio, turi skirtingą nuotaiką, teikia 
skirtingas emocijas. Antai pietuose, 
kur temperatūra aukštesnė, gaminami 
kietesni sūriai. Kalnuose, kur vėsiau, 
mėgiami minkšti sūriai. O kokia jų 
rūšių, skonių įvairovė. Ir čia kūrėjas 
ima į rankas mėgiamą gitara: kelios 
smagios dainos išjudino jaunimą. O 
kūrėjas pasidalino ateities planais 
ir idėjomis. A. Frosio – „Rokiškio – 
Lietuvos kultūros sostinės 2019“ am-
basadorius. Tad jis žada pradžiuginti 
savo pamėgtą miestą ypatingomis 
dovanomis. Ir jose svarbiausias vai-
dmuo teks, žinoma, pienui ir sūriui.

Angelo Frosio pokalbis su Ukmergės gimnazistais – kupinas gerų emocijų. Kūrėjo rankose pieno ląstelės – didis turtas.

Merginų rankose – naujausias A. Frosio leidinys lietuvių ir anglų kalbomis „Sūris – didis 
vaistas žmonijai“.

Angelo Frosio teigimu, net mažas šio „Rokiškio GRAND“ sūrio gabalėlis turi kelis milijonus 
vertingųjų ląstelių.
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Sulaikytas „naminukės“ mėgėjas
Juodupėje įkliuvo namudinio 

degtinės fabrikėlio savininkas.

2018-uosius metus Lietuva pasi-
tiko įsigaliojus naujoms Alkoholio 
kontrolės įstatymo pataisoms. Pirkėjų 
įpročius pakeitė ir sutrumpintas lai-
kas, kada galima prekiauti alkoholiu. 
Parduotuvėse įsigyti alkoholio galima 
tik nuo 10 iki 20 val. pirmadieniais–
šeštadieniais, o sekmadieniais šis lai-
kas dar trumpesnis – iki 15 val.

Tačiau piliečiai randa galimy-
bių, kaip „apeiti“ įstatymą. Nami-
nio pilstuko gamintojų ir platintojų 
pareigūnai visada aptikdavo, rea-
guodami į visus pranešimus apie 
alkoholio vartojimo, įsigijimo ar 
pardavimo pažeidimus. 

Birželio 5-ąją Juodupėje, Sodų 
g., vyro (gim. 1958 m.) gyvenama-
jame name, rasta viena plastikinė 20 
l talpa su bespalviu skysčiu (apie 
15 l), viena plastikinė 2 l talpa su 
bespalviu skysčiu ir 40 vnt. pakelių 
cigarečių su Baltarusijos Respubli-
kos banderolėmis, 5 vnt. pakelių ir 
15 vnt. cigarečių su Ukrainos Res-
publikos banderolėmis. Įtariamasis 
sulaikytas. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas dėl neteisėto naminių sti-
prių alkoholinių gėrimų gaminimo. 
(LR BK 201 str. Neteisėtas naminių 
stiprių alkoholinių gėrimų, nedena-
tūruoto ar denatūruoto etilo alkoho-
lio, jų skiedinių (mišinių) ir aparatų 
jiems gaminti gaminimas, laikymas, 
gabenimas ar realizavimas). 

Policija primena, kad vartoda-

mi alkoholį rizikuojate ne tik savo 
sveikata, savo ir šeimos gerove, 
tačiau primena, kad nelegali alko-

holio gamyba užtraukia ir nemenką 
baudžiamąją atsakomybę. 

Panevėžio VPK inform.

Po vestuvių puotos – ligoninės palata
Nacionalinio visuomenės svei-

katos centro prie Sveikatos ap-
saugos ministerijos Panevėžio 
departamentas informuoja, kad 
birželio 5-ąją iš VšĮ Respubli-
kinės Panevėžio ligoninės In-
fekcinių ligų skyriaus gavo in-
formaciją apie 4 susietus ūmios 
žarnyno infekcijos atvejus, įta-
riant bakterinės kilmės žarnyno 
infekciją. Simptomai panašūs į 
salmonelinio enterito susirgimą. 
Susirgusiųjų apklausos duome-
nimis, ligos priežastimi galėjo 
būti įvairūs maisto produktai: 
džiūvėsėliuose apkepta vištiena, 
naminės salotos, žuvies kepsne-
liai, įvairių rūšių tortai, užkan-
džiai ir kt., kurie buvo skanauti 
Rokiškio r. vykusioje vestuvių 
šventėje.

Ligos simptomai: pirmieji ligos 
simptomai paprastai pasireiškia po 
12-72 valandų po užsikrėtimo. Už-
sikrėtus Salmonella Enteritidis tipo 
bakterijomis, paprastai liga pasi-
reiškia gastroenterito požymiais: 
pykinimu, vėmimu, viduriavimu 
bei karščiavimu, trunkančiu iki tri-
jų dienų. Karščiavimas dažniausiai 
trunka 1-3 dienas, o viduriavimas 
praeina per 3-7 dienas. Dėl karščia-
vimo, vėmimo ir viduriavimo ligo-
nis netenka daug skysčių, gali išsi-
vystyti dehidratacija.

Salmoneliozės profilaktikai svar-
bu laikytis saugaus maisto tvarkymo 
taisyklių:

Laikytis švaros. Visada plauti ran-

kas prieš maisto ruošimą, kiekvieną 
kartą po sąlyčio su žalia mėsa, pa-
sinaudojus tualetu ir prieš valgį, o 
visus virtuvės paviršius, įrankius, in-
dus, kurie buvo naudoti maisto ruoši-
mui, kruopščiai išplauti.

Atskirti žaliavą nuo paruošto 
maisto. Atskirai nuo kitų maisto 
produktų laikyti žalią mėsą, paukš-
tieną, žuvį, jų dorojimui naudoti 
atskiras lenteles ir peilius, arba po 
sąlyčio su šiuo maistu juos gerai nu-
plauti vandeniu su indų plovikliu ir 
išdžiovinti. Šaldytuve svarbu laikyti 
maistą taip, kad jis nesiliestų su ža-
liava.

 Termiškai gerai apdoroti maistą. 
Gerai išvirti arba iškepti gyvūni-
nį maistą, iš mėsos ar paukštienos 
besiskiriantis skystis turi būti skai-
drus, bet ne rausvas.

Tinkamai laikyti maistą. Ne-
palikti paruošto maisto kambario 
temperatūroje ilgiau nei 2 val., ne-
delsiant atvėsinti nesuvartotą arba 
greitai gendantį maistą, o karštus 
patiekalus iki pateikimo svarbu lai-
kyti ne žemesnėje kaip 60 °C tem-
peratūroje.

Rinktis šviežią ir nesugedusį 
maistą. Maisto gaminimui vartoti tik 
švarų geriamąjį vandenį, nevartoti 
nepasterizuoto arba nevirinto pieno 
ir jo produktų, kruopščiai nuplauti 
vaisius ir daržoves, ypač vartojamus 
be šiluminio apdorojimo.

Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro 

prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos 

Panevėžio departamento
inform.

Pasauliniame universitetų reitinge – 
prastesni Lietuvos rodikliai

 Praėjusiais metais tarp 410 
geriausių pasaulio aukštųjų mo-
kyklų patekęs Vilniaus univer-
sitetas (VU), šiemet susilpnino 
savo pozicijas. Kitos Lietuvos 
aukštosios mokyklos lieka už 
500 geriausiųjų ribos. 

Tarptautiniame universitetų rei-
tinge „QS World University Ran-
kings 2019“ VU yra 488 vietoje 
(praėjusiais metais buvo 401–410, 
pakilęs iš 481-490 pozicijų).

Vilniaus Gedimino techni-
kos universitetas (VGTU) užima 
581–590 vietas (pernai pateko į 
551–600 vietas, o dar prieš metus 
buvo už 700-tuko ribos).

Naujausiame reitinge taip pat 
figūruoja Kauno technologijos 
universitetas (KTU) bei Vytau-
to Didžiojo universitetas (VDU), 
kurie atitinkamai yra 751–800 ir 
801–1000 vietose. Praėjusiais me-
tais jie buvo 701–750 ir 801–1000 
vietose.

Kiti Lietuvos universitetai į rei-
tingą, kuriame yra 1000 pasaulio 
aukštųjų mokyklų, kaip ir pernai, 
nepateko.

VU rektorius Artūras Žukaus-
kas atkreipė dėmesį, kad dalis uni-
versiteto rodiklių reitinge gerėja. 

„Gerėjantys rodikliai moks-
liškumo ir tarptautiškumo srityse 
rodo, kad pasirinkta strateginė 
kryptis yra teisinga ir ilguoju lai-
kotarpiu matysime dar geresnius 
rezultatus“, – VU pranešime spau-
dai sakė A. Žukauskas. 

Rektoriaus teigimu, šių metų 
reitingavimas tapo iššūkiu visiems 
Europos universitetams dėl nese-
niai įsigaliojusių duomenų apsau-
gos taisyklių, kurios apsunkino 
duomenų surinkimą iš darbdavių. 
Tai esą lėmė didelio skaičiaus pa-
saulio universitetų pozicijų poky-
čius.

Tačiau tuo pat metu VU va-
dovas mano, kad norint iš esmės 

gerinti Lietuvos aukštųjų mokyklų 
pozicijas pasaulyje reiktų susikon-
centruoti į mokslo darbų kokybės 
stiprinimą ir tarptautiškos aplinkos 
kūrimą.

VGTU rektorius Alfonsas Da-
niūnas teigia, kad Vilnius yra sti-
prus Lietuvos mokslo ir studijų 
centras. 

„Kelių paskutinių metų reitin-
gų rezultatai rodo, kad šalyje tu-
rime stiprų mokslo ir studijų cen-
trą – Vilnių, kuriame susitelkę du 
stipriausi Lietuvos universitetai – 
VU ir VGTU. Šios aukštosios mo-
kyklos yra užsitikrinusios tvirtas 
pozicijas tarp geriausių 2,1 proc. 
pasaulio universitetų“, – VGTU 
pranešime spaudai sakė A. Daniū-
nas. 

KTU pažymi, kad palyginti su 
praėjusiais metais, universitete 
dar labiau pagerėjo ir iki šiol ge-
rai vertintas studentų ir dėstytojų 
skaičiaus santykio rodiklis. Atski-
rai vertinant šį rodiklį, KTU užima 
416 vietą iš visų reitinge vertinamų 
universitetų.

Šio Kauno universiteto teigimu, 
į geriausiųjų 500-tuką KTU paten-
ka ir vertinant darbdavių reputaci-
jos kriterijų, kuriame šiais metais 
universitetas pasiekė 445 vietą. 

Geriausių pasaulio universitetų 
trejetą ir toliau sudaro pirmoje vie-
toje esantis Masačusetso technolo-
gijos institutas, antroje – Stanfordo 
universitetas, trečiasis reitinge – 
Harvardo universitetas.

Reitinge universitetai vertinami 
pagal akademinę reputaciją, repu-
taciją tarp darbdavių, studentų ir 
dėstytojų santykį padaliniuose, ci-
tavimo dažnumo rodiklį, užsienio 
dėstytojų dalį ir užsienio studentų 
skaičių.

Naujienų agentūros BNS in-
formaciją atgaminti visuomenės 
informavimo priemonėse bei in-
terneto tinklalapiuose be raštiško 
UAB BNS sutikimo draudžiama.

Iki birželio 8 dienos pratęstas 
žuvusių pasėlių deklaravimas

Pernai pasėtų ir žuvusių arba 
negalėtų pasėti žieminių pasėlių 
plotų deklaravimo ir įbraižymo 
laikotarpis pratęstas iki birže-
lio 8 dienos, informuoja Žemės 
ūkio ministerija (ŽŪM).

Kaip praneša ŽŪM, šis laiko-
tarpis pratęstas atsižvelgiant į ne-
palankias oro sąlygas, dėl kurių 
užsitęsė pavasariniai žemės ūkio 
darbai, taip pat dėl didelio paraiš-
kų teikimo intensyvumo paskuti-
niosiomis deklaravimo dienomis 

ir to, kad pagrindinis žemės ūkio 
naudmenų deklaravimo laikotarpis 
pratęstas iki birželio 8 dienos.

Ministerija prašo visų pareiškė-
jų nelaukti paskutinės deklaravimo 
dienos, nes tada tikėtinas itin dide-
lis sistemos apkrovimas ir galima 
nespėti pateikti paraiškų.

ŽŪM atkreipia dėmesį ir į tai, 
kad po birželio 8 dienos įbraižyti 
arba tikslinti 2017 metų pasėtų ir 
žuvusių ir (ar) negalėtų pasėti žie-
minių pasėlių plotų nebus galima.

ŽŪM inform.
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Rokiškėnų karių patirtis Vokietijoje – 
trylika dienų karo lauko sąlygomis: 
apie didžiulį pasitikėjimą, motyvaciją ir iššūkius
Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės kariai savanoriai gegužę vyko į Vokietiją atstovauti mūsų šalį didžiulėse NATO sąjungininkų 
pratybose „Ryžtingas atsakas X“. Šiose pratybose dalyvavo ir rokiškėnai – 506-osios lengvosios pėstininkų kuopos kariai savanoriai. Kariai neslepia: sakyti, 
kad pratybos buvo vertingos ir įdomios – per maža: jų programa buvo tokia įspūdinga, kad mūsiškiai veržte veržėsi į naujas užduotis ir išbandymus.

Didžiulis sąjungininkų 
pasitikėjimas
Pratybos „Ryžtingas atsakas X“ 

surengtos Hohenfels poligone Ba-
varijoje – viename didžiausių Eu-
ropoje. Jose dalyvavo NATO vals-
tybių: JAV, Lenkijos, Rumunijos, 
Bulgarijos, Latvijos bei Lietuvos 
kariai. Taip pat ir NATO partnerių 
– Gruzijos, Makedonijos, Kosovo, 
Ukrainos kariuomenių atstovai. 

Mūsų šalį šiose grandiozinėse 
pratybose atstovavo Krašto apsau-
gos savanorių pajėgų Vyčio apygar-
dos 5-osios rinktinės kariai sava-
noriai ir Juozo Vitkaus inžinerinio 
bataliono kariai. Rinktinės sudėtyje 
buvo ir rokiškėnai kariai – 506-os-
ios lengvosios kuopos vienas būrių. 
Lietuvos kariai veikė JAV kariuo-
menės brigados sudėtyje. 

Nuo pat viešnagės Vokietijoje 
pirmųjų akimirkų mūsiškius karius 
sužavėjo NATO sąjungininkų pa-
sitikėjimas: vos atvykusiems lietu-
viams kariams iš karto buvo įteikti 
JAV brigados karinės technikos 
rakteliai. „Labai malonu jausti tokį 
pasitikėjimą mumis“, – sakė Vyčio 
apygardos 5-osios rinktinės 506-os-
ios kuopos vadas kapitonas Sergejus 
Afanasjevas.

Vyčio apygardos 5-osios rinkti-
nės kariai buvo apgyvendinti Ho-
henfels poligono kareivinėse. Pora 
dienų buvo skirta pasirengimui 
pratyboms, užduočių planavimui, 
veiksmų derinimui bei įrangos pa-
ruošimui. O po to – aktyvioji praty-
bų fazė. 

Užduotys – įprastos, 
bet įdomios
Rinktinės kariai savanoriai pra-

tybų metu veikė JAV brigados sudė-
tyje. Pagrindinės mūsiškių funkcijos 
– tai, kas ir sudaro kario savanorio 
svarbiausias užduotis – pasalų rengi-
mas, reidai, stebėjimo postų kūrimas, 
informacijos rinkimas, žvalgyba 
jiems priskirtuose rajonuose. Pra-
tybų užduotys tokios, kokios mūsų 
kariams tenka ir Lietuvoje. Pratybų 
metu buvo akcentuojamas pasalų 
rengimas, individualių užduočių atli-
kimas bei įgūdžių formavimas. Daug 
dėmesio buvo skiriama kario darbui 
su ginklu. Šioje srityje mūsiškius 
žavėjo vadinamoji „ginklo kultūra“, 
kuria nuo seno garsėja ir JAV kariai, 
ir paprasti piliečiai. 

Dar prieš aktyviąją pratybų fazę, 
rokiškėnai kariai daug dirbo su 
NATO sąjungininkų instruktoriais, 
ypač daug dėmesio skirta pasalų 
rengimui, taktiniams dalykams. „Pa-
sidalinome patirtimi: kiekvienoje ša-
lyje, netgi tam tikruose kariuomenės 
padaliniuose yra savų niuansų: pa-
matėme naujų būdų, kitokių taktikų, 
pasisėmėme vertingos patirties. O 
NATO partneriai susipažino su mūsų 

ypatumais. Visada smagu susipažin-
ti su kitokiu požiūriu, išklausyti kitą 
nuomonę, pasisemti patirties. Mes 
to ir vykome į šias pratybas“, – sakė 
506-osios kuopos vadas.

Trylika dienų karo sąlygomis
Aktyviojoje pratybų fazėje, kaip 

sako rokiškėnai kariai, buvo maksi-
maliai atkurtos karo lauko sąlygos. 
Mūsiškiams teko prisitaikyti prie 
mūsų šaliai neįprasto kraštovaiz-
džio: užduotis teko atlikti kalnuo-
toje, raižytoje vietovėje. Kadangi 
Hohenfels poligonas įsikūręs sena-
me kalnyne, kariams teko planuoti 
užduotis atsižvelgiant į mums ne-
įprastus vietovės ypatumus. Antai 
mūsiškis kraštovaizdis – lygumos, 
nedidelės kalvelės, vandens telki-
niai.  O vokiškajame poligone – teko 
ne tik kopti kalnų šlaitais, bet ir suk-
ti galvą, o kas laukia pasiekus viršu-
kalnę, ar ji neslepia priešo technikos 
ar karių. Be to, ne visuomet buvo 
galima kliautis karine technika: 
buvo užduočių, kurias atliekant ji 
būtų ne padėjusi, o kliudžiusi. Todėl 

rokiškėnai kariai plieskiant kaitrai 
pėsčiomis įveikė daugybę kilome-
trų, nešini ginklais, įranga, kuprinė-
mis. Tad pratybose prireikė ir fizinės 
ištvermės.

Rokiškėnams buvo labai įdomu 
išbandyti savo jėgas viename di-
džiausių Europos karinių poligonų. 
Didžiuliame jo plote – net keli karių 
treniruotėms skirti miesteliai. Jie – 
kaip tikri: yra bažnyčios, parduo-
tuvės, degalinės, ir netgi kapinės. 
Mūsiškiams labai patiko pažintis 
su JAV brigados baze, jos įranga, 
sąjungininkų naudojama technika. 
Ekskursijų po Vokietijos miestus 
nebuvo – kariai juokauja, kad važia-
vo ne į architektūros grožybes dai-
rytis, o semtis žinių ir patirties.

Pratybose, kaip jau minėta, mū-
siškiai kariai vykdė jiems įprastas 
užduotis: veikė dalinai ar visiškai 
priešo užimtoje teritorijoje, ieškojo 
ir naikino didelės vertės priešo tai-
kinius: logistikos, valdymo, ryšių 
sistemas.

Į du būrius padalinti rokiškėnai 
vykdė JAV brigados skirtas užduo-

tis: rinko ir teikė informaciją, o jau 
JAV kariai sprendė, ką su šiomis 
žiniomis daryti: ar skirti lietuviams 
užduotį sunaikinti priešą, ar toliau jį 
sekti ir stebėti. Kariams talkino ar-
tilerija, oro pajėgos. Tad mūsiškiai 
pasisėmė vertingų žinių, kaip ko-
ordinuojami skirtingų kariuomenės 
dalinių veiksmai. 

Pratybos buvo tokios įdomios, 
kad rokiškėnai kariai nekantravo 
gauti vis naujų užduočių, tuo stebin-
dami ir džiugindami NATO partne-
rius.  „Kariai savanoriai šiuo atžvil-
giu skiriasi nuo kitų karių: mūsiškiai 
turi per trumpą pratybų laiką išmok-
ti to, ko profesionaliosios tarnybos 
kariai ar šauktiniai mokosi kasdien. 
Savanoriai įpratę efektyviai išnau-
doti kiekvieną mokymams skirtą 
minutę“, – sakė kuopos vadas. Ka-
riai neslepia: sėdėti kareivinėse, kai 
šalia vyksta įdomybės, nebuvo jokio 
noro. Atvirkščiai: degė akys patiems 
išbandyti kuo daugiau naujovių.

Nenuostabu, kad aktyvieji kariai 
savanoriai sulaukė daug pagyrų iš 
JAV brigados karių bei kitų NATO 
sąjungininkų atstovų, pratybų ste-
bėtojų. „Per aptarimus netgi būda-
vo šiek tiek nejauku klausyti, kaip 
esame giriami. NATO sąjunginin-
kai jau gerai žino, kas yra Lietuvos 
Krašto apsaugos savanorių pajė-
gos, mūsų tarnybos ypatybes, mūsų 
karių galimybes“, – sakė kapitonas 
S. Afanasjevas. Užsienio karius 
stebino tai, kad kario savanorio 
kelią renkasi skirtingų profesijų, 
amžiaus ir patirčių žmonės. Ir tai 
kariams teikia papildomų priva-
lumų. Antai, JAV kariai, sužinoję, 
kad į pratybas Vyčio apygardos 
5-osios rinktinės sudėtyje atvyko 
gydytojas odontologas, sakė, kad 
tokie žmonės karo lauko sąlygomis 
ypač pravartūs: prireikus pagalbos, 
ją galima gauti nepasitraukus iš ko-
vinių pozicijų. 

Tos pačios vertybės
Viena iš veikimo priešo dalinai ar 

visiškai užimtoje teritorijoje sėkmės 
sudedamųjų dalių – bendradarbiavi-
mas su civiliais gyventojais. Vakarų 
civilizacijoje žmogus – visų verty-
bių matas. Ir kad ši frazė nėra skam-
būs žodžiai, pratybų metu įsitikino 
ir rokiškėnai kariai. NATO – gyny-
binis aliansas. Visos sąjungininkų 
operacijos planuojamos taip, kad iš 
kovos lauko dar iki jų pradžios būtų 
pašalinti civiliai gyventojai. Kokių 
tik gudrybių nesiimama, kad įspėtų 
civilius pasitraukti, bet apie planuo-
jamus veiksmus nesužinotų priešai. 

Planuojant užduotis maksima-
lus dėmesys skirtas tam, kad jas 
atliekant būtų kuo mažesnė rizika 
nukentėti kariams. Užduočių metu 
buvo naudojama ta pati lazerinė sis-
tema, kokią rokiškėnai galėjo matyti 
prieš pusantrų metų mūsų rajone vy-
kusiose tarptautinėse pratybose, ku-
riose priešų vaidmenį atliko belgų 
kariai. Ši sistema leidžia analizuoti 
kiekvienos operacijos duomenis: 
kiek buvo patirta nuostolių, sužeista 
karių, todėl, atsižvelgiant į surinktus 
duomenis, galima spręsti, kaip ge-
riau ir efektyviau pasiekti užduotyse 
iškeltus tikslus.

Motyvacija, motyvacija,
motyvacija
Ką davė rokiškėnams kariams 

šios pratybos? Jie sako – patirtis ne-
įkainojama. Apie nuovargį – nė kal-
bos. Nepaisant didelio fizinio krū-
vio, apsieita be traumų. Džiugino ir 
tai, kad Vokietijoje nesutiko pačių 
įkyriausių priešų – uodų. Kaip juo-
kauja kariai, neįprasta buvo užmigti 
palapinėje, negirdint jų zyzimo. 

O didžiausios šių pratybų dova-
nos: ne tik neįkainojams žinios, pa-
tirtis ir įgūdžiai. Bet ir didžiulė mo-
tyvacija stengtis ir tobulėti. 

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Pratybose dalyvavę rokiškėnai, 506-osios lengvosios pėstininkų kuopos kariai.

Pratybų akimirka: rokiškėnai vykdo jiems skirtą užduotį.          506-osios kuopos archyvo nuotr.
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FMK Lituanica komanda garbingai dalyvavo 
Kupiškyje vykusiame futbolo turnyre

Vaikų futbolo mokykla 
klubas Lituanica vasaros pra-
džią pradėjo turnyru Kupiš-
kyje: Kupiškio sporto centras 
rengė vaikų futbolo turnyrą 
tarptautinė vaikų gynimo 
dienai paminėti. Be rokiškė-
nų FMK „Lituanica“ ekipos 
buvo dar penkios komandos.

Varžybos vyko Kupiškio 
centriniame stadione, kuriame 
I lygos varžybas žaidžia „FC 
Kupiškis“.  Jauneisiems rokiš-
kėnams futbolininkams kteko 
varžytis su 3-4 metais vyresniais 
varžovais, tačiau komanda nesu-
triko ir pasirodė labai garbingai. 

Turnyro metu FMK Lituanica 
iškovojo 4 taškus: pasiekta viena 
pergalė, kartą sužaista lygiosio-
mis ir patirti du pralaimėjimai. 

Futbolo trenerė Vilija ir tėve-
liai didžiuojasi savo vyrukais, 
šauniai  pasirodžiusiais futbolo 
turnyre Kupiškyje. Šiame turnyre 
ne tik užimta garbinga IV vieta, 
tačiau įgauta vertingos patirties 
varžantis su vyresniais varžovais.

Futbolo mokykla klubas Litu-
anica kviečia prie komandos pri-
sijungti ir naujus narius. Futbolo 
treniruotės vyksta pirmadieniais 
ir trečiadienias Rokiškio Sena-
miesčio progimnazijos dirbtinės 
dangos aikštelėje šioms amžiaus 

grupėms:
15 – 16:15 val. pirma grupė 

(2007/2008 m.),
16:15 – 17:15 val. antra 

grupė (2009/2010 m),
17:15 - 18:00 val. trečia 

grupė (2011 ir jaunesni).
Daugiau informacijos gali-

te rasti socialinio tinklo face-
book puslapyje Futbolo mo-
kykla klubas Lituanica:

www.facebook.com/fmkli-
tuanica/. 

Norinčius pradėti lankyti 
treniruotes kviečiame regis-
truotis telefonu (8-679) 29025.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Bičių laikytojams – supaprastinti reikalavimai
Gegužės 23 d. įsigaliojus 

pakeistiems Bitynų, bičių 
produktų ir bičių užkrečia-
mųjų ligų kontrolės reikalavi-
mams bitininkams nebelieka 
prievolės įsigyti bityno pasą, 
supaprastinta valstybinė vete-
rinarinė bitynų kontrolė, atsi-
sakyta Bityno sveikatos statu-
so patvirtinimo procedūrų.

Atsisakius bityno paso ir jo 
išdavimo procedūrų, duomenis 
apie bityne taikytas profilakti-
nes priemones bičių gydymui 
naudotus veterinarinius vais-
tus, gydymo laikotarpį, išlauką, 
veterinarinių vaistų naudojimo 
tikslą bičių laikytojai privalės 
registruoti Veterinarinių vaistų ir 
profilaktinių priemonių naudoji-
mo apskaitos žurnale.

Supaprastinta ir valstybinė 
veterinarinė bitynų kontrolė. 
VMVT teritoriniai padalinai ti-
krins ir kontroliuos tik tuos bity-
nus, kuriuos rizikos analizės at-
rankos būdu pateiks Nacionalinė 
mokėjimo agentūra ir VĮ Žemės 
ūkio informacijos ir kaimo verslo 
centras. Siekiant užtikrinti, kad 
nebūtų platinamos bičių užkre-
čiamosios ligos, numatytas reika-
lavimas bičių veisėjams, veisian-
tiems bites ir jas parduodantiems 
kitiems šalies bitininkams, savo 
bityną dėl amerikinio ir europinio 
bičių perų puvinių ištirti Nacio-
naliniame maisto ir veterinarijos 
rizikos vertinimo institute (NM-
VRVI). Bičių veisėjai privalės 
turėti ir saugoti NMVRVI tyrimų 
protokolus.

Siekiant valstybės para-

mos, bičių laikytojams, kaip ir 
iki šiol, pakaks savo bites kaip 
ūkinius gyvūnus užregistruoti 
Ūkinių gyvūnų registre. Taip 
pat bičių laikytojai, vežiojantys 
savo bites į medingųjų augalų 
ganyklas, kur yra galimas šių 
augalų purškimas insekticidais 
ar kitomis cheminėmis medžia-
gomis, bites, kaip ir anksčiau, 
privalės registruoti Žemės ūkio 
informacijos ir kaimo verslo 
centro ūkinių gyvūnų registre. 
Deklaravimas kasmet turi būti 
atnaujinamas, nes tik tokiu atve-
ju ūkininkai, kurie purškia savo 
pasėlius, informacinėje sistemo-
je gali matyti 2,5 km spinduliu 
išsidėsčiusius bitynus ir pranešti 
apie numatomus medingųjų au-
galų purškimus.

VMVT inform.
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Prekyba braškėmis, užaugintomis 
mūsų ūkyje, tausojant aplinką
Prie PC Norfa, šalia autobusų stoties
Didesnius kiekius pristatysime.
Tel. (8-610) 12653

DARIAUS & AGNĖS UOGOS

2018.06.18 15 val. Panevėžio apsk., Rokiškio raj., 
Panemunėlio sen., Augustinavos k., numatomi že-
mės sklypų Nr. 7390/0004:76 ir  Nr. 7390/0004:93 
geodeziniai matavimai. Kviečiame dalyvauti mata-
vimuose gretimo žemės sklypo Nr.7390/0004:230 
savininkus. 

Matavimus atliks 
R. Barono žemėtvarkos darbų įmonė: 
Taikos g. 5, Rokiškis; tel. 8-458-68144, 

mob. 8-683-55319, el. p. j.keliuotis@gmail.com

Rokiškio raj. automobilių ir motociklų 
sporto klubas „Viesulas“ 

kviečia į eilinį visuotinių narių susirinkimą, kuris vyks 
birželio 11 d. 18 val., Vilniaus g. 3A, Rokiškis. 
Kviečiame visus aktyviai dalyvauti.

BALDAI

• Puikios būklės stumdomos spintos 
duris. Matmenys – aukštis: 2,50m 
plotis: 1,20 m. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 678 41 758. Rokiškis
• Stiklinį žurnalinį staliuką.  
Tel. 8 698 80 875. Rokiškis
• Baldus, gamintus pagal 
individualų užsakymą. Būklė 
gera. Dovanų pridedu lovą. Galite 
derėtis. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 610 41 937. Rokiškis
• Sekciją 110×219 cm - 20 Eur ir 
prieškambario spintą 107×230 - 50 

Eur. Tel. 8 613 14 478. Rokiškis
• Antikvarinį minkštų baldų 
komplektą. Kaina 299 Eur.  
Tel. 8 677 08 977. Rokiškis
• Čiužinius 90 cm pločio 2 vnt, 
labai minkšti. Kaina 38 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Kampą. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Tvarkingą, antro aukšto lovą su 
stalu ir spinta. Kaina 145 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Tvarkingą sekciją.  
Kaina 160 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Žurnalinį staliuką.  
Kaina 40 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Tarkingas 4 kėdes.  
Kaina 10 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Ištiesiamą tachtą su dėže 
patalynei, tinkama miegoti dviems. 
Kaina 78 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Sofą-lovą ir du fotelius.  
Kaina 135 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Nenaudotas metalines lovas.  
Tel. 8 617 35 437. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Parduodu puikiai veikiantį Vido 
gartraukį. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 686 19 248. Rokiškis
• Puikiai veikiantį šaldytuvą 
SNAIGĖ. Yra kamera.  

Kaina 60 Eur. Tel. 8 618 85 215. 
Rokiškis
• Parduodu puikiai veikiančią 
viryklę Beko. Vienas trūkumas, 
jog nėra vieno ratuko. Daugiau 
informacijos telefonu. Kaina 
derinama. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 618 85 215. Rokiškis
• Gerai išlaikytą ir puikiai 
veikiančią indaplovę Blomberg. 
Klasė AAA. Daugiau informacijos 
telefonu. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 686 19 248. Rokiškis
• Nerūdijančio plieno nešiojamą 
rūkyklą. Aukštis 45 cm, skersmuo 
25 cm. Nė karto nenaudota.  
Tel. 8 622 67 335. Rokiškis
• Dujinę viryklę. Joje elektrinė 
orkaitė, tvarkinga. Kaina 87 Eur. 
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis

DOVANOJA

• 5 savaičių šuniukus, visi 
berniukai, augs nemaži. 
Tel. 8 627 79 266. Rokiškis
• Jauną, juodą vienerių metų, mažą, 
judrų šuniuką. Labai sargus.  
Tel. 8 692 17 468. Rokiškis
• Šieną. Kamajų sen., Gučiūnų k., 3 

km už Salų. Nupjautas 1 ha pievos. 
Reikia tik susigrėbti ir išsivežti. 
Tel. 8 652 37 235. Rokiškis
• Naudotas baltas plytas.  
Tel. 8 681 66 152. Rokiškis
• Dovanojama sofa - lova.  
Išsivežti patiems.  
Tel. 8 621 12 206. Rokiškis
• Kačiukus Kamajuose. Juodi bei 
Siamo veislės mišrūnai.  
Tel. 8 629 27 741. Rokiškis
• Po griovimo darbų statybines 
atliekas: pusplytes, plytas baltas 
silikatines, raudonas plytas be 
skylučių. Visos plytos nuvalytos. 
Tel. 8 655 07 179. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Drabužius už simbolinę kainą. 
Džinsai, palaidinės, proginės 
suknelės, batai. Kai kurie drabužiai 
su etiketėmis, būklė gera.  
Tel. 8 633 83 036. Rokiškis
• Neavėtas juodas basutes Gino 
rossi. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 614 20 631. Rokiškis
• Binger laikrodį. Kaina 52 Eur. 
Tel. 8 616 15 320. Kaunas
• Labai gražų ir kokybišką 
aukso korpuso šviesiu ciferblatu, 
rudu odos dirželiu BENYAR 
laikrodį. Laikrodžio viduje tiksi 
japoniška širdis. Korpusas iš 316L 
medicininio plieno, stikliukas 
atsparus pabraižymams. Kaina 55 

Eur. Tel. 8 616 15 320. Kaunas
• Labai pigiai 36-38 dydžio 
sukneles, palaidines, kelnes. Yra 
suknelių, tinkančių išleistuvėms. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 686 97 197. 
Rokiškis
• Britkelnes žvejybai, 43 dydis, 
naujos. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Dvi trejų metų karves.  
Išsamesnė informacija telefonu. 
Tel. 8 628 16 428. Rokiškis
• 3 bičių šeimas su aviliais. Aviliai, 
sukomplektuoti: su meduvėmis ir 
rėmeliais, su koriais ir rėmeliais. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 675 04 555. 
Rokiškis
• Juodmargį 3 sav. buliuką. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 676 19 109. 
Rokiškis
• Aviną ir avis. 
Tel. 8 610 19 607. Rokiškis
• Mielą pomį. Amžius 5-6 metai. 
Kaina 400 Eur. Tel. 8 600 23 542. 
Biržai
• Stiprias bičių šeimas su aviliais, 

visiškai sukomplektuoti.  
Tel. 8 609 21 833. Rokiškis
• Nebrangiai geros veislės ožką. 
Galima rinktis iš trijų.  
Tel. 8 609 21 833. Rokiškis
• Melžiamą vienerių metų ožką 
Kamajuose. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 629 27 741. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Turiu medicininį išsilavinimą. 
Ieškau darbo. Tel. 8 672 83 169. 
Rokiškis
• Skubiai ieškau apsaugos 
darbuotojo - sargo darbo. Turiu 
apsaugos darbuotojo pažymėjimą. 
Esu atsakingas, rimtai žiūrintis į 
darbą, be žalingų įpročių. Darbas 
gali būti tiek Rokiškyje, tiek 
Rokiškio rajone. Tel. 8 624 49 340. 
Rokiškis
• Buhalterė, turinti patirties, ieško 
papildomo buhalterės darbo, dirbti 
nuotoliniu būdu arba namuose. 
Skambinti po 16 val.  
Tel. 8 627 44 052. Rokiškis
• 20 metų mergina ieško 
darbo. Galėčiau dirbti drabužių 
parduotuvėje ar bet kokioje 
mažesnėje parduotuvėje. Esu 
atsakinga, darbšti, patirties turiu 
nedaug, tačiau greitai mokausi 
naujų dalykų. Tai pat galite siūlyti 
ir kitus darbus. Tel. 8 628 78 838. 
Rokiškis
• Prižiūrėsiu senyvo amžiaus 
žmones, pasiimu pas save į namus, 
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06:00 Himnas
06:05 Beatos virtuvė 
07:00 Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai 
07:20 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai 2 
07:30 Detektyvė Miretė 
07:45 Stebuklingoji 
Boružėlė 
08:10 Karinės paslaptys
09:00 Labas rytas, Lietuva
11:45 Gyvūnų išgyvenimo 
strategija
12:40 Didžiosios gyvūnų 
migracijos 
13:35 Puaro
15:15 „Mes nugalėjom"
15:45 Žinios. 
16:00 Sveikinimų 
koncertas

17:30 Žinios. 
18:00 Teisė žinoti
18:30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba
19:30 Stilius
20:30 Panorama
20:52 Sportas
21:00 „Du balsai – viena širdis"
23:10 Susižadėję penkerius metus  
01:10 Žmogus su auksiniu 
pistoletu 
03:10 Gyvūnų išgyvenimo 
strategija 
04:00 Didžiosios gyvūnų 
migracijos 
04:50 „Deganti vasara.
 1988-ieji" 

05:20 Virtuvė
06:15 Televitrina
06:30 Aladinas
07:00 Ančiukų istorijos

07:30 Vėžliukai nindzės
08:00 Aladinas
08:30 Kobra 11
09:30 Ilgo plauko istorija
10:00 Virtuvės istorijos
10:30 Skaniai ir paprastai
11:00 Svajonių ūkis
11:30 Didysis šunų pabėgimas
13:20 Makfarlandas, JAV
16:05 Ekstrasensai tiria
17:55 Olimpinė diena 2018
18:30 TV3 žinios
19:30 Spąstai tėvams
22:05 Iksmenai 2
00:00 Gimtadienis
01:45 Iksmenai 2
04:05 Vaizdo dienoraštis

06:30 Peliukas Stiuartas Litlis 
06:55 Neramūs ir triukšmingi 
07:20 Žuviukai burbuliukai 
07:45 Kiaulė, Ožka, Bananas ir 

Svirplys 
08:10 Kempiniukas Plačiakelnis 
08:35 Tomo ir Džerio šou 
09:00 Saugokis meškinų 
09:30 Drakonų kova. Super 
10:00 Sniego karalienė
11:35 Šnipų vaikučiai
13:20 Ko nori mergina
15:30 Policijos akademija
17:30 Geriau vėliau negu niekada 
18:30 Žinios
19:30 Šrekas. Ilgai ir laimingai
21:20 Tik nekvieskite farų!
23:30 Skautai prieš zombius
01:15 Ties riba į rytojų

06:15 Viena už visus 
08:45 Sveikatos ABC televitrina
09:00 Autopilotas
09:30 Apie žūklę
10:00 Pavariau 
10:30 Blogas šuo! 

11:30 Kalnai. Pasaulis virš debesų 
12:40 Vandenyno paslaptys su 
Džefu Korvinu 
13:10 Džekas Hana kviečia
į gamtą 
13:40 Vanity Fair. 
Visiškai slaptai 
14:45 Kas žudikas? 
16:00 Detektyvų istorijos 
17:00 Numatomos LKL čempionato 
rungtynės
19:30 Muzikinė kaukė
22:05 Saldus kerštas
00:00 Pagieža
01:40 Gyvi numirėliai 
02:45 Muzikinė kaukė

06:00 „Pasaulio turgūs. 
Tel Avivas“
06:30 „Nuostabūs pojūčiai“
07:04 TV parduotuvė
07:20 „Nuostabūs pojūčiai“

07:55 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje. Magdalena Draugelytė-
Galdikienė“
08:30 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi
08:45 Skinsiu raudoną rožę
09:30 „Vantos lapas“. 
10:00 Gyvenimo būdas
11:00 „Iššūkis“ 
13:00 „Pražūtingi smaragdai“ 
15:00 „Tarptautinis MMA turnyras 
„King of the Cage Baltic Tour 3“ 
16:00 Žinios
16:20 „Neišsižadėk“ 
18:00 Žinios
18:30 „Neišsižadėk“ 
20:00 Žinios
20:25 „Svarbiausia - įstatymas“ 
22:30 Žinios
23:00 „Iššūkis“ 
01:00 „Pražūtingi smaragdai“ 
02:40 „Baltoji vergė“ 
04:10 „Geriausios nardymo vietos“
04:30 „Iššūkis“

10:15 „Neišsižadėk“ 
11:20 „Merdoko paslaptys“ 
12:25 „Miškinis“ 
13:35 TV parduotuvė
13:50 „Gluchariovas“ 
15:00 „Delta“ 
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
17:00 „Moterų daktaras“ 
18:00 Reporteris
18:55 „Išmanus kaimas“
19:00 „Iššūkis“ 
20:00 Reporteris
20:30 Lietuva tiesiogiai
21:00 „Ant bangos“. 
22:00 Reporteris
22:55 „Išmanus kaimas“
23:00 „Miškinis“ 
00:00 „Gluchariovas“ 
01:00 „Delta“ 
02:00 „Merdoko paslaptys“ 
02:45 „Žmogus be praeities“ 
03:35 „Vienišas vilkas“ 
04:20 „Merdoko paslaptys“
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12 05:00 Seserys 
06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Senis 
10:00 Respublikos 
Prezidentės Dalios 
Grybauskaitės metinis 
pranešimas. 
10:50 Komisaras Reksas 
11:40 Beatos virtuvė 
12:40 Klausimėlis.lt
13:05 Klauskite daktaro 
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys 
17:30 Žinios. 
18:00 Klausimėlis.lt
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Emigrantai
20:30 Panorama

21:05 Dėmesio centre
21:30 Pasaulio teisuoliai
22:15 Istorijos detektyvai. 
23:05 Aukštuomenės daktaras 4 
23:50 Karinės paslaptys 
00:35 Klausimėlis.lt 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 „Lietuvos kolumbai" 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Istorijos detektyvai. 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Emigrantai. 

05:25 Virtuvė
06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:55 Pasmerkti 4
08:25 Paskutinis iš Magikianų
08:55 Meilės sūkuryje

10:00 Tai - mano gyvenimas
12:00 Gyvenimo išdaigos
13:00 Pažadėtoji
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Paskutinis iš Magikianų
20:00 Gyvenimo išdaigos
21:00 Pasmerkti 4
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 USS INDIANAPOLIS
00:35 Elementaru
01:30 Kvantikas
02:25 Amerikiečiai
03:20 Detektyvas Bekstriomas
04:10 Ekstrasensai tiria

06:15 Mano gyvenimo šviesa 
07:30 Neramūs ir triukšmingi 
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris 
08:55 Rytas su LNK

10:55 KK2
11:25 Policijos akademija 
12:25 Gyvenimiškos istorijos
13:25 Gyvenimo daina 
14:25 Dvi širdys 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Gyvenimiškos istorijos
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Juodosios našlės 
21:00 Tamsoje
21:30 Žinios
22:30 1968-ieji. Tunelių žiurkės
00:25 Judantis objektas 
01:20 Akivaizdus ir 
tikras pavojus

06:15 Viena už visus 
07:25 Prokurorų patikrinimas 
08:35 44-as skyrius 
09:35 Tokia tarnyba 
10:25 Kobra 11 

11:25 Ekstrasensų mūšis 
13:35 Prokurorų patikrinimas 
14:50 44-as skyrius 
15:55 Tokia tarnyba 
16:50 Kobra 11 
18:00 Gelbėtojai - 112 
18:30 Numatomos LKL čempionato 
rungtynės
21:00 Mafijos bosai
23:05 Pagrobimas
00:55 Įkaitai 
01:40 Blogas šuo!

05:05 „Pasaulis iš viršaus“
05:35 „Baltoji vergė“ 
06:24 TV parduotuvė
06:40 „Vantos lapas“. 
07:10 „Ant bangos“. 
08:10 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi
08:25 „Skinsiu raudoną rožę“. 
09:10 „Rojus“ 
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11 05:00 Seserys 
06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis 
10:05 Štutgarto kriminalinė 
policija 5 
10:50 Komisaras Reksas 
11:40 Savaitė. 
12:40 Klausimėlis.lt
13:05 Klauskite daktaro 
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys 
17:30 Žinios. 
18:00 Klausimėlis.lt
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gimę tą pačią dieną
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:30 LRT forumas

22:20 „Lietuvos kolumbai"
23:15 Aukštuomenės daktaras 4 
00:00 Pasaulio teisuoliai 
00:45 Klausimėlis.lt
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Gimę tą pačią dieną. 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Beatos virtuvė 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Azijos cunamis. Mirtina banga 

05:15 Elementaru
06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:55 Svajonių sodai
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Tai - mano gyvenimas
12:00 Kobra 11

13:00 Pažadėtoji
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Paskutinis iš Magikianų
20:00 Gyvenimo išdaigos
21:00 Pasmerkti 4
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Veidai minioje
01:05 Elementaru
01:55 Kvantikas
02:45 Amerikiečiai
03:35 Detektyvas Bekstriomas
04:25 Ekstrasensai tiria

06:15 Mano gyvenimo šviesa 
07:30 Neramūs ir triukšmingi 
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris 
08:55 Rytas su LNK
10:55 Ponas Bynas 

11:25 Geriau vėliau negu niekada 
12:25 Nuo... Iki...
13:25 Gyvenimo daina 
14:25 Dvi širdys 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Gyvenimiškos istorijos
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Juodosios našlės 
21:00 Tamsoje
21:30 Žinios
22:30 Akivaizdus ir tikras pavojus
01:20 Kaip atsikratyti boso 2

06:15 Viena už visus 
07:25 Prokurorų patikrinimas 
08:35 44-as skyrius 
09:35 Tokia tarnyba 
10:30 Kobra 11 
11:35 Akloji zona 
12:35 Stoties policija 

13:35 Prokurorų patikrinimas 
14:50 44-as skyrius 
15:55 Tokia tarnyba 
16:50 Kobra 11 
18:00 Gelbėtojai - 112 
18:30 Numatomos LKL čempionato 
rungtynės
21:00 Pagrobimas
22:50 Saldus kerštas
00:40 Išbandymų diena 
01:25 Juodasis sąrašas

05:05 „Pasaulis iš viršaus“
05:35 „Baltoji vergė“ 
06:24 TV parduotuvė
06:40 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje. Marija Pečkauskaitė-
Šatrijos Ragana“
07:10 „Ant bangos“. 
08:10 „24/7“. 
09:10 „Rojus“ 

10:15 „Neišsižadėk“ 
11:20 „Merdoko paslaptys“ 
12:25 „Miškinis“ 
13:35 TV parduotuvė
13:50 „Gluchariovas“ 
15:00 „Delta“ 
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
17:00 „Moterų daktaras“ 
18:00 Reporteris
19:00 „Iššūkis“ 
20:00 Reporteris
20:30 Lietuva tiesiogiai
21:00 „Ant bangos“. 
22:00 Reporteris
23:00 2018 m. „Formulės- 1“ 
čempionatas. Kanados GP apžvalga
00:00 „Gluchariovas“ 
01:00 „Delta“ 
02:00 „Merdoko paslaptys“ 
02:45 „Žmogus be praeities“ 
03:35 „Vienišas vilkas“ 
04:20 „Merdoko paslaptys“
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10 06:00 Himnas
06:05 Istorijos detektyvai. 
07:00 „Mes nugalėjom" 
07:30 Šventadienio 
mintys
08:00 Gimtoji žemė
08:30 Ryto suktinis 
09:00 Brolių Grimų 
pasakos 
10:00 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:00 Kačių ABC 1 
11:45 Azijos cunamis. 
Mirtina banga 
12:40 Nepažinti 
Indokinijos kampeliai 
13:35 Puaro 
15:20 Gamtos inspektoriai 
15:45 Žinios. 
16:00 „Dainų dainelė 
2018"

17:30 Žinios. 
18:00 „Dainų dainelė 2018"
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama
21:00 Giminės. Gyvenimas
tęsiasi 4
22:40 D'Artanjano duktė 
00:45 Mamytė 
03:00 Nepažinti Indokinijos 
kampeliai 
03:55 „Du balsai – viena širdis" 

05:30 Virtuvė
06:15 Televitrina
06:30 Aladinas
07:00 Ančiukų istorijos
07:30 Vėžliukai nindzės
08:00 Aladinas
08:30 Kobra 11
09:30 Penkių žvaigždučių būstas
10:00 Pasaulis pagal moteris
10:30 Svajonių sodai

11:30 Pasaka apie pagrobtą 
nimfą
12:35 Išdykėlis Danstonas
14:20 Jaunėlis
16:45 Ekstrasensai tiria
18:30 TV3 žinios
19:30 Greitis 2: laivo 
užgrobimas
22:00 Nesunaikinami 2
00:35 Elementaru
01:30 Kvantikas
02:25 Amerikiečiai
03:15 Detektyvas Bekstriomas
04:05 Tironas

06:30 Peliukas Stiuartas Litlis 
06:55 Neramūs ir triukšmingi 
07:20 Žuviukai burbuliukai 
07:45 Kiaulė, Ožka, Bananas ir 
Svirplys 
08:10 Kempiniukas Plačiakelnis 
08:35 Tomo ir Džerio šou 

09:00 Saugokis meškinų 
09:15 Drakonų kova. Super 
09:45 Sniego žmogus Jokas
11:45 Haris Poteris ir I
šminties akmuo
14:40 Jau atvažiavom?
16:30 Gamtos jėgos
18:30 Žinios
19:30 Teleloto
20:35 Tamsoje. Savaitės 
finalas
22:00 Kaip atsikratyti boso 2
00:20 Akies krašteliu
02:15 Tik nekvieskite farų!

06:30 Galiūnų Čempionų lygos 
rungtynės Rumunijoje
07:30 Sveikatos kodas
08:30 Tauro ragas
09:00 Galiūnų Čempionų lygos 
rungtynės. Kiurasao
10:00 Pavariau 

10:30 Blogas šuo! 
11:30 Laukiniai maištautojai 
12:40 Džekas Hana kviečia 
į gamtą 
13:10 Ekstrasensų mūšis 
16:00 Reali mistika 
17:00 Numatomos LKL 
čempionato rungtynės
19:30 Daktaras Richteris 
21:45 Juodasis sąrašas 
22:45 Išbandymų diena 
23:45 Ekstrasensų mūšis 
02:15 Vanity Fair. 
Visiškai slaptai 
03:00 Kas žudikas?

05:10 „24/7“. 
05:50 „Pasaulio turgūs. 
Berlynas“
07:04 TV parduotuvė
07:20 „Pasaulis iš viršaus“
08:30 „Kaimo akademija“. 

09:00 „Šiandien kimba“. 
10:00 „Pavojingiausios kelionės. 
Ladakas“
10:35 „Pavojingiausios kelionės. 
Laosas“
11:10 „Ekovizija“. 
11:20 „Kapitonas Gordejevas“ 
13:30 „Laiptai į dangų“ 
16:00 Žinios
16:20 Krepšinio pasaulyje
17:00 „Gyvenimo sparnai“. 
17:30 „Neprijaukinti. Turkija“
18:00 Žinios
18:30 „Neprijaukinti. Australija“
19:00 „Formulės-1“ čempionatas. 
Monako GP
20:00 Žinios
20:30 „Žmogus be praeities“ 
21:30 „24/7“. 
22:30 Žinios
23:00 „Svarbiausia - įstatymas“ 
01:00 „Laiptai į dangų“ 
02:50 „24/7“. 
03:30 „Kapitonas Gordejevas“

turiu didelę patirtį.  
Tel. 8 692 50 851. Rokiškis
• Ieškau ūkvedžio ar panašaus 
darbo. Turiu galiojantį VK elektriko 
pažymėjimą, B kategorijos 
vairuotojo ir TR1 pažymėjmus. 
Galiu atlikti smulkius santechnikos 
ir staliaus  darbus. Tinka laikinas 
darbas, nes turiu 55 proc. laikiną 
darbingumą. Tel. 8 612 09 194. 
Rokiškis

• 27 metų mergina ieško darbo, 
turiu patirties prižiūrėti senyvo 
amžiaus žmones, vaikus. Turiu 
patirties ir pardavimų srityje.  
Tel. 8 608 14 953. Rokiškis
• 20-metis ieško darbo.  
Tel. 8 622 39 912. Rokiškis
• Vyras ieško zootechniko, 
veterinarijos gydytojo darbo. Gali 
būti laikina sutartis nes turiu laikiną 
55 proc. darbingumą.  B vairuotojo 

ir TR1 traktorininko pažymėjimai. 
Atstumas iki darbo vietos – ne 
kliūtis. Tel. 8 612 09 194. 
 Rokiškis
• Esu 18 m mergina, ieškau 
sezoninio darbo. Tel. 8 622 17 872. 
Rokiškis
• Vyras ieško darbo.  
Tel. 8 672 86 131. Rokiškis
• Ieškau darbo, siūlytis įvairius 
variantus. Tel. 8 645 60 405. 

Rokiškis
• Ieškome darbo, galime 
prižiūrėti sodybas su galimybe ten 
apsigyventi, gali būti ir gyvulių. 
Tel. 8 627 99 728. Rokiškis
• Ieškau darbo ilgam laikotarpiui. 
Man kitą mėnesį sukaks 18 metų. 
Tel. 8 608 42 741. Rokiškis
• Galiu tvarkyti namus, gaminti 
valgyti. Pagalba senoliams.  
Tel. 8 663 78 043. Rokiškis

• 32 metų vyras ieško darbo, siūlyti 
įvairius variantus. Turiu automobilį. 
Tel. 8 617 81 662. Rokiškis

KITA

• Naudotas traktoriaus Belarus  
priekines padangas 13,6x20.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Šiaudus bei šieną rulonais iš 
pastogės galiu atvežti.  

Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Vokišką šalmą. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 633 01 255. Anykščiai



9 psl.  2018-06-08

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

PASLAUGOS

• Mažai naudotą pieno šaldytuvą. 
Talpa 100 litrų. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 613 33 963. Rokiškis
• Skaldytas malkas.  
Kaina 16 Eur. Tel. 8 677 58 323. 
Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius. 50 vnt. 
Vieneto kaina 0,70 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Grikių sėklą. Tel. 8 621 37 172. 
Rokiškis
• Kviečius, žirnius, grikius pašarui. 
Tel. 8 627 34 750. Rokiškis
• Grikius. Tel. 8 627 34 750. 
Rokiškis
• Juvelyrines svarstykles, 
kompaktiškos, naujos, 
skaitmeninės. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• Šieną ritiniais.  
Tel. 8 686 93 420. Rokiškis
• Naujus vaizdo registratorius. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 670 99 923. 
Rokiškis
• Naujus šviečiančius 
akumuliatorinius lazerius – 15 Eur 
ir naujus „Scholl nail“ prietaisus 
nagų grybeliui gydyti – 12 Eur.  Ir 
naujus pėdų šveitiklius „Scholl“ – 
15 Eur. Tel. 8 670 99 923. Rokiškis
• Naujus dujų balionėlius savigynai 
6 Eur/vnt.,mažiausiai 5 vnt. 
siunčiu. Žvejybinius tinklus.  
Kaina 6 Eur. Tel. 8 670 99 923. 
Rokiškis
• Naujas signalizacijas ir 
elektrošokus apsaugai.  
Tel. 8 670 99 923. Rokiškis
• Naujus prietaisus nuo kurmių 
ir kurklių,  žiurkėms, pelėms, 
tarakonams naikinti ir priedus 
į dirvą nuo kurmių ir kurklių. 
Vokiški. Kaina 18 Eur.  
Tel. 8 670 99 923. Rokiškis
• Naujus tinklus nuo paukščių 
1m/2 Eur; Naujus garso prietaisus 
paukščiams baidyti.  
Tel. 8 670 99 923. Rokiškis
• Naujus įvairius klausos 
aparatus, pagamintus Čekijoje, ir 
kraujospūdžio matuoklius.  
Kaina 40 Eur. Tel. 8 670 99 923. 
Rokiškis
• 3 l stiklainius. Tel. 8 679 95 305. 
Rokiškis
• Linoleumą. Tel. 8 679 95 305. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Rožinės spalvos mygtukinį 
telefoną SAMSUNG GT - C3520. 
Labai geros būklės. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 623 68 017. Rokiškis
• Huawei P10 lite grūdintus 
stikliukus. Nauji. Kaina 2 Eur.  
Tel. 8 612 97 912. Rokiškis
• Huawei P10 lite dekliukus. Nauji. 
Kaina 3 Eur. Tel. 8 612 97 912. 
Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Du akordeonus, Weltmeister 
Stella ir rusišką. Tel. 8 686 02 301. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 1 kambario butą, kambarys 20,5 
kv.m, su kai kuriais baldais, Vilties 
g. 24 name, 5 aukšte. Bendras 

buto plotas 37,16 kv. m. Didelis 
balkonas per virtuvę ir kambarį. 
Kaina 9500 Eur. Tel. 8 614 67 675. 
Rokiškis
• Mūrinį namą (2-jų aukštų, 
neįrengtą) su 38 arų sklypu, sodu. 
Graži vieta. Rokiškio r., Kavoliškis. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 617 42 644. 
Rokiškis
• Sodybą Rokiškio r. Kamajų 
sen. Čižų k. Ramioje vietoje, 
geras privažiavimas. Namas 
medinis 2 aukštų. Pirmame 
aukšte 3 kambariai, antras aukštas 
neįrengtas. Name visi patogumai. 
Vandentiekis (hidroforas), šulinys, 
centrinis šildymas, 64 a namų 
valda. Kaina 16000 Eur.  
Tel. 8 694 08 724. Rokiškis
• Skubiai ir pigiai garažą Šatrijos 
g.. Tel. 8 682 19 984. Rokiškis
• 1 kambario butą Panevėžio g. 18. 
Buto plotas 37 kv. m, 4 aukštas iš 5, 
1991 m. Yra balkonas, šarvo durys. 
Kaina 12000 Eur.  
Tel. 8 628 62 703. Rokiškis
• Dviejų aukštų namą su ūkiniais 
pastatais ir žeme Juodupėje 
Aukštaičių  16, kaina sutartinė.  
Tel. 8 686 32 677. Rokiškis
• 6 a sodą Uljanavos k., už Miškų 
ūrėdijos. Tel. 8 676 23 309. 
Rokiškis
• 3 kambarių butą Vilties g. 1 
aukštas iš 5. Šarvuotos durys, 
plastikiniai langai, įstiklintas 
balkonas. Kaina 25000 Eur.  
Tel. 8 676 26 818. Rokiškis
• 1 kambario butą Juodupėje. 
Kaina 2500 Eur. Tel. 8 610 46 640. 
Rokiškis
• 4 namų valdos sklypus (22,54 
27,65 26,15 21,78a) Rokiškio r. 
Parokiškės k. netoli PC Senukai.  
Su rimtu pirkėju kaina derinama. 
Tel. 8 675 40 833. Rokiškis
• Bendrabučio tipo, 1 kambario 
butą Anykščiuose. Virtuvė ir dušas 
bendri. Tel. (8-655) 69028.  
Tel. 8 611 88 638. Anykščiai
• Parduodu dviejų galų gyvenamąjį 
namą Juodupėje. Plotas 112 kv.m, 
17,5 arų namų valda, didelis 
ūkinis pastatas, šiltnamis, šulinys, 
miestelio vandentiekis. 
Tel. 8 601 44 314. Rokiškis
• Tvarkingą 1 kambario 37 kv. m, 
2-ame aukšte, Vilties g. butą. Butas 
šiltas, vidinis, didelis balkonas. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 673 10 835. 
Rokiškis
• Sodybą arba dvi (per tvorą), 
tinkamas turizmo verslui, prie 
upės, 14 min. kelio iki Rokiškio, 
asfaltuotas privažiavimas.  
Kaina sutartinė. Tel. 8 609 21 833. 
Rokiškis
• Gerai įrengtą, 2 kambarių, 
46 kv.m butą, 2 aukštas, po 
renovacijos. Kaina 26000 Eur.  
Tel. 8 609 21 833. Rokiškis
• Metalinis išardomas garažas, 3x6, 
galiu išardyti, atvežti, sumontuoti. 
Kaina 530 Eur. Tel. 8 687 73 343. 
Ukmergė
• Namą, tinkamą gyventi iš karto. 
Poilsiui įrengta pirtis. Namas 
trijų kambarių. 65 kv. m. Sklypas 
yra 6,15 arų, o teritorija aptverta. 
Elektra trifazė, vanduo šulinio 
su hidroforu (galima prisijungti 
miesto), kanalizacija miesto.  
Kaina 43000 Eur. Tel. 8 655 31 
429. Rokiškis
• Naujai įrengtą, mūrinį namą 
Žiobiškyje. Namo plotas - 112 kv. 
m, 3 kambariai. Sklypo plotas - 30 
a. Yra mūriniai ūkiniai pastatai, 
garažas. Nauja elektros instaliacija, 
vandentiekis miesto, kanalizacija 
- vietinė (Traidenis). Asfaltuotas 
privažiavimas. Kaina 35000 Eur. 
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis
• Mūrinį namą 240 kv. m, su 30 
a sklypu Rokiškyje. 2 aukštai, 
6 kambariai, didelis rūsys. Yra 

židinys, vandentiekis, kanalizacija 
– miesto. Ūkinis pastatas, kuriame 
garažas 2 automobiliams bei 
paruošta vieta pirčiai. Asfaltuotas 
privažiavimas. Kaina 75000 Eur. 
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis
• 2 kambarių butą Kavoliškyje, 42 
kv. m, neseniai darytas remontas, 
rūsys, sandėliukas.  
Tel. 8 613 70 717. Rokiškis
• Medinį 2 aukštų namą Aukštaičių 
g. 2, Juodupė, su 12 arų žemės. 
Namas parduodamas su visais 
baldais, indais, šaldytuvu. Didelis 
rūsys, elektra, vietinis vandentiekis. 
Didelis ūkinis pastatas, su garažu, 
malkine (paliekame gerų beržinių 
malkų, briketų). Kaina 13000 Eur. 
Tel. 8 606 59 786. Rokiškis
• Nebrangiai sodą Juodupėje.  
Tel. 8 682 31 964. Rokiškis
• Sodybą nuostabioje vietoje bei 1 
ha žemės, Rokiškio rajone, Kriaunų 
sen. Mičiūnų k. Tel. 8 606 25 534. 
Rokiškis
• Žemės sklypą su mišku 17 ha. 
Lukštų k. Rokiškio r.  
Tel. 8 672 38 893. Rokiškis
• Bitininko namuką.  
Tel. 8 686 23 372. Rokiškis
• Namo dalis Rokiškio centre. Su 
daliniais baldais. Kaina derinama 
vietoje. Tel. 8 625 70 423. Rokiškis
• Keičiu vieno kambario butą 
Panevežio g. 4 į dviejų kambarių su 
priemoka 3000 eurų.  
Tel. 8 645 08 428. Rokiškis

NUOMA

• Išsinuomosiu 100-150 kv. m 
patalpas sandėliavimui.  
Tel. 8 672 68 234. Rokiškis
• Išsinuomosiu garažą prie turgaus 
arba Gruodžio g. 
Tel. 8 623 70 106. Rokiškis
• Šeima ieško išsinuomoti butą arba 
namą. . Tel. 8 678 76 768. Rokiškis
• Išsinuomočiau tvarkingą garažą  
J. Gruodžio g. arba  Algirdo g.. Tel. 
8 688 00 288. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti 1-2 kambarių 
butą Rokiškyje. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 622 42 971. 
Rokiškis
• Nuomojama palapinė šventėms. 
Palapinės dydis - 8m x 4m. Galima 
nuomotis su baldais (yra stalai 
ir suolai) arba be jų. Taip pat, 
esant poreikiui, nuomojame ir 
dujinį grilių. Palapinė atvežama ir 
pastatoma jūsų pasirinktoje vietoje. 
Tel. 8 699 03 637. Rokiškis
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Mini ekskavatoriaus paslaugos
Įvairūs              žemės kasimo
bei lyginimo         darbai

Nuotekų valymo įrengimai
Tel. 8 606 02944

• Automobilių važiuoklės remontas 
už žemesnę kainą.  
Tel. 8 692 11 327. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingas pagalbinis 
darbininkas ūkyje. Apgyvendinu. 
Tel. 8 676 37 789. Rokiškis
• Darbas vairuotojui: CE kategorija, 
95 kodas, be patirties apmokiname, 
nors viena iš šių užsienio kalbų 
(rusų k., anglų k. arba vokiečių 
k.). Darbas su priekaba tentine 
užuoladine ir atvira puspriekabe 
(platforma) po Vokietiją 
+4915163243777. Kaina 2400 Eur. 
Tel. 8 000 00 000. Vilnius
• Ieškomas vairuotojas darbui 
Lietuvoje vilkiku su savivarte 
puspriekabe. Tel. 8 650 23 641. 
Rokiškis
• Reikalingi vaikinai ir merginos 
darbui Šiaurinėje Airijoje,  
automobilių plovykloje. Jei domina 
parašyk man +447591163692.  
Tel. 8 655 23 242. Rokiškis
• Ieškomas žmogus išpjaustyti 
šviežią mėsą ir gaminti rūkytus 
gaminius. Tel. 8 686 95 244. 
Rokiškis
• Ieškoma kepėja(s), duonos, 
sausainių ir pyragų gaminių 
gaminimui ir kepimui. Daugiau 
informacijos telefonu. 
 Tel. 8 686 95 244. Rokiškis
• Ieškomas šaltkalvis Ramundas 
GM padėklų kalimo ceche,  padėklų 
linijos ir kitos gamybinės įrangos 
priežiūrai ir remontui. Atlyginimas 
į rankas 600-700Eur, priklauso nuo 
įgūdžių. Darbo vieta Panemunėlio 
gel. stotyje.. Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 612 26 202. Rokiškis
• Nuolatiniai  darbo pasiūlymai - 
Norvegijoje, Danijoje, Olandijoje, 
Vokietijoje, Islandijoje  ir kt šalyse. 
Atlyginimas nuo 1600 iki 3500 eur/
mėn. Respublikos g. 15, Panevėžys, 
UAB Bimus, www.hansalink.info. 
Tel. 8 618 77 744. Panevėžys
• Pagalbiniui darbininkui, 
meistrui, statybose ir ne tik. 
Galimybė tobulėti. Laiku mokamas 
atlyginimas. Tel. 8 646 04 035. 
Rokiškis
• Siūlome papildomo darbo 
galimybę laisvalaikiu: prekiauti 
Prouve produkcija. Taip pat yra 
galimybė dirbti vadybinio pobūdžio 
darbą. Atlyginimas priklauso 
nuo rezultatų. Tel. 8 675 50 185. 
Rokiškis
• Darbas automechanikui – tai 
gera galimybė tapti RIKSUS 
besiplečiančio autoserviso tinklo, 
kuris teikia kokybiškas remonto 

paslaugas klientams komandos 
dalim. Tel. 8 646 04 035.  
Rokiškis
• Darbo pobūdis:
• •Esamos technologijos 
tobulinimas, naujų inovacijų 
įvedimas;•Technologinių 
procesų gamyboje priežiūra ir 
optimizavimas;•Žaliavų ir produktų 
kokybės užtikrinimas;Atlyginimas- 
derybų klausimas.  
Tel. 8 616 73 759. Rokiškis
• Ieškome , kas galėtų apmūryti 
šulinį akmenimis Panemunėlio 
g.st.. Tel. 8 686 94 691. Rokiškis
• Reikalinga darbšti, sąžininga 
moteris valyti privačius 
gyvenamuosius namus Anglijoje. 
Darbas nuolatinis, dirbama 
komandoje su kita lietuve. 
Atlyginimas yra 8 svarai per 
valandą. Atvykus pasitinkame, 
apgyvendiname. Anglų kalba 
nebūtina. Tik skambinti.  
Tel. 8 611 82 702. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• 1993 m. VW Passat 1,9 dyzelis. 
50 kW, universalas. Tel. 8 674 92 
644. Rokiškis
• 2002 m. Mitsubishi Speace 
star 1,9 DID, 75 kW, 2004 m. 
VWPpassat 1,9 TDI, 74 kW.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• 2000 m. Opel Astra 2,0 dyzelis 
60 kW, universalas, kablys. 1995 
m. VW Passat 1,9 TDI 66 kW 1999 
VW Golf, 1,6 benzinas.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• R13 r14 r15 ratus su padangomis, 
ratlankius. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• Moskvič 412 naudotą variklį. 
Kaina 110 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• WV Golf 3 1998 m. 1.9 TD 
karavanas. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• Audi A4 1996 m., naudotą vairo 
kolonėlę. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 624 49 340. Rokiškis
• VW Golf priekabos kablį su 
bamperiu, laidais ir rozete.  
Kaina 35 Eur. Tel. 8 675 65 289. 
Zarasai
• VW Passat b4 delfinas 1.9 l  66 
kW TDI universalas dalimis.  
Tel. 8 671 51 396. Rokiškis
• Volkswagen ratlankius su 
padangomis 235 45 R17, ratlankis 
2013 m., padanga 2014 m. 
Continental. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Volvo xc90 ratlankius su 
padangomis 2015 m. 235 60 R18. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Visureigio ratlankius šešių 
skylių, tinka daugeliui modelių, 
su naujomis padangomis 2016 m. 
žieminėmis, dygliuotomis 245 65 
R17. Tel. 8 685 75 884.  
Rokiškis
• Traktoriaus t-150 padangas.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Naudotas priekabos padangas. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
•  GAZ 52 pavarų dėžę, naudota. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 633 01 255. 
Anykščiai
• Nissan Almera  Tino, 2002 m.  
2,2 dyzelis, 84 kW. Tel. 8 605 22 
161. Rokiškis
• Audi a4 b5 1.8 l benzinas-dujos. 

Atsakau į sms. Kaina 11 Eur.  
Tel. 8 647 88 088. Rokiškis
• Aerodinaminę bagažinę ir 
skersinius VW automobiliui, 
laikiklius dviračiams vežti.  
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• Pavarų dėžę GAZ 52, naudota. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 633 01 255. 
Anykščiai
• Vasarinių padangų komplektą 
R15 195/55 Naudotos vieną vasarą. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 622 67 335. 
Rokiškis
• Volvo V40 ratus R-15.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Ratų gaubtus BMV R16.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Ratlankius, padangos vienam 
sezonui 5 x 112. Kaina 110 Eur. 
Tel. 8 608 74 671. Rokiškis
• Dalimis 1998 m. Volvo V-40 
1,9 TD universalas , 1996 m. 
Rover-825  2,5 TD.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Žibintai ir „stopai“. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 682 31 964. Rokiškis
• Lengvo lydinio ratlankius BMW 
trečios klasės R15. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Lengvojo lydinio ratlankius su 
padangomis  BMW orginalas 5 
klasės  labai geros būklės  R16. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Opel Frontera 2.2 TDI 1998 m. 
TA  iki 2018 09, automatinė greičių 
dėžė, 3 durų, nusiima stogas. 
Kaina 1500 Eur. Tel. 8 620 70 069. 
Rokiškis
• Peugeot 206 be defektų  
 TA 2 metams, dyzelis, ekonomiška, 
2005 m. Kaina 1100 Eur.  
Tel. 8 628 98 127. Rokiškis
• Lengvojo automobilio priekabą, 
TA dviems metams. Kaina 450 Eur. 
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Dviratį paaugliui 3 vidinės 
pavaros, vokiškas, tvarkingas. 
Kaina 75 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• Audi a4 b5 1997 m. karavanas, 
TA tvarkinga. Kaina 1450 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• 1987 m. Audi 80 1.8 l benzinas-
dujos TA tvarkinga. Kaina 610 Eur. 
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• 1989 m. VW Passat 1.6 TD 
59 kW TA du metai sedanas 
tvarkingas. Kaina 710 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Audi 80 1986 m. b2 1.8 benzinas- 
dujos, TA tvarkinga. Kaina 515 Eur. 
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Priekabą. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 647 22 902. Rokiškis
• Renault Scenic 1999 m. 1.9 l 
dyzelis. Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 601 92 716. Kupiškis
• 1998 m., techniškai tvarkingą 
automobį Opel Astra, 
nereikalaujantį investicijų. 1.7 l 50 
kW (68 Ag) Variklis tvarkingas, 
salonas geros būklės. TA iki 2020 
01. Daugiau informacijos telefonu. 
Kaina 1050 Eur. Tel. 8 675 55 128. 
Rokiškis
• Renault Scenic, 2001 m., 1.9 DCI, 
75 kW, TA iki 2019 02. Variklio 
defektas, neveikia vienas cilindras. 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 631 89 001. 
Rokiškis
• 2000 m. VW GOLF 1.9 TDI 66 
kW, 4 durys, TA. Kaina 1150 Eur. 
Tel. 8 656 76 207. Rokiškis
• 2000 m. VW GOLF 1.9 TDI 
(66kw), 4 durys, TA. Kaina 1150 
Eur. Tel. 8 656 76 207. Rokiškis
• Giant Alux 6000 dviratį, padangos 
nevienodos, pridėsiu kitą padangų 
komplektą.. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 603 77 107. Rokiškis
• Audi A4 2000 m. 1.9 TDI 

81 kW, universalas, sidabrinės 
spalvos, naujos padangos, naujas 
paskirstymo diržas, tvarkingas 
automobilis. Kaina 1550 Eur.  
Tel. 8 682 31 963. Rokiškis
• Peugeot 306, 1.9 l, dyzelis, TA, 
98 m., hečbekas, mėlynas.  
Tel. 8 655 69 028. Rokiškis
• 2001 m. Mazda 323 F, benzinas, 
TA 2 metams, 1.5 l, mėlyna.  
Tel. 8 655 69 028. Rokiškis
• Mitsubishi Speace Star 2001 
m. 1.8 TDI TA iki 2019 02 03. 
Kaina 650 Eur. Tel. 8 658 55 210. 
Rokiškis
• Audi 80 B4. 1.9 66 kW+chip. 
1993 m. Techninė apžiūra iki 2019 
08 31. Trauka nedingusi, važiuoklė 
tvarkinga. Kėbulo defektai. Buvo 
darbinis automobilis. Kaina 600 
Eur. Tel. 8 638 36 629. Rokiškis
• Mazda 323F, 2002 m. 2 L 
dyzelinas. 74 kW. Techninė 
apžiūra dvejiems metams. Platesnė 
informacija telefonu. Kaina 1050 
Eur. Tel. 8 609 64 842. Rokiškis
• Audi A6 2000 m. benzinas/dujos 
1.8 l. Kaina 1100 Eur.  
Tel. 8 629 53 892. Rokiškis
• Opel Astra 2000 m. 1.7 DTI, 
ekonomiška, tvarkinga mašina. 
Nauji amortizatoriai. Reiktų 
pasitvarkyti buferį. Kaina 
derinama. Kaina 1050 Eur.  
Tel. 8 621 22 295. Rokiškis
• Elektrinį naują  moterišką dviratį. 
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• Volvo V70, 2,4 L dyzelis,120 
kW, automatinė greičių dėžė, 
Lietuvoje neeksplotuota, pridedu 
žieminių ratų komplektą, galiojanti 
užsienietiška TA. Kaina galutinė. 
Kaina 1650 Eur. Tel. 8 656 07 819. 
Rokiškis
• Toyota Avensis. Kaina 2500 Eur. 
Tel. 8 682 31 964. Rokiškis
• Motociklą HONDA MTX 80cc 
Dvitaktis. Defektai: kosmetiniai. 
Užsiveda tiek šiltas, tiek šaltas. 
Daugiau info: +370 679 85348 (tik 
SMS) +370 647 47306 (skambinti 
po 17 val). Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 647 47 306. Rokiškis
• Lengvojo automobilio priekabą 
MAZ. Tvarkinga, yra TA, 
draudimas. Kėbulas iš naujų 
skardų. Kaina 202 Eur.  
Tel. 8 620 84 151. Rokiškis
• AUDI A6 2001 m.,1,9 l dyzelis, 
85 kW, universalas, sidabrinė, daug 
privalumų. TA iki 2019 10.  
Kėbulas turi rūdžių. Kaina 1550 
Eur. Tel. 8 615 24 431. Rokiškis
• Mopedą, 4 bėgių.  
Tel. 8 647 88 399. Rokiškis
• Nissan Primera, 1999.06 m., 
2.0 l, dyzelis, 66 kW, daugiau 
informacijos telefonu. Kaina 450 
Eur. Tel. 8 627 42 809. Rokiškis
• 1999 m. Seat-Toledo vario 
universalas 1,9 TDI el. langai, 
kablys, šildomos sėdynės, TA, 
Lietuvoje nevažinėta. Kaina 850 
Eur. Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Volvo V40, dyzelis.  
Kaina 480 Eur. Tel. 8 621 36 133. 
Rokiškis
• Opel Astra 2000 m. 1.7 DTI , 
pakeistas variklis su dėže. Įdėtas 
naujas smagratis su sankaba 
ir išminamu guoliu, naujas 
radiatorius, amortizatoriai, 
generatorius, daug kitų detalių, 
reikia susitvarkyti priekinį buferį 
arba nusipirkti naują. Kaina 1100 
Eur. Tel. 8 621 22 295. Rokiškis
• Peugeot 307, 2005 06 1.6 l 81 
kW, bezinas, iš Vokietijos.  
Kaina 1500 Eur. Tel. 8 627 42 809. 
Rokiškis
• Renault Megane 1997 m, su 
tiesiogine dujų įranga visą arba 
dalimis, važiuoja, daužta bagažinė, 
skambinti po 17 val. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 600 23 002. Rokiškis
• Skania balninį vilkiką dalimis. 
Ratai, balnas, tiltai, kabina ir kt.. 
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• 1998 m., benzinas, 40 kW 1 l TA 
iki 2019 07 08. Balta. Kaina 350 
Eur. Tel. 8 679 95 240. Rokiškis
• Krosinį 125cc, 2017 m, 
važiuojantis. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 609 28 704. Rokiškis
• Vyriški dviračiai. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis

• Moterišką dviratį. Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Vaikiškus dviračius, penki bėgiai, 
priekiniai amortizatoriai, aliuminio 
rėmas, tvarkingi ratai 20.  
Kaina 70 Eur. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Parduodu/Keičiu VW Passat. 
TA iki 2019 04 11. Daugiau 
informacijos telefonu. Kaina 
derinama, o keitimui siūlyti viską. 
Kaina 400 Eur. Tel. 8 648 46 121. 
Rokiškis
• 1999 m. Opel Vectra, benzinas,  
techninė apžiūra iki 2019 03, 
važiuojanti. Kėbulas turi rūdžių, 
važinėta vyriškio gim. 1931 m. 
kainą galima derėti. Kaina 300 Eur. 
Tel. 8 695 35 453. Rokiškis
• Audi a4 1.9 TDI 2002 m.  
Kaina 1650 Eur. Tel. 8 615 75 516. 
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Purkštuvą. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 607 41 154. Kupiškis
• Plūgą 3 korpusų, dirbęs gerai. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 607 41 154. 
Kupiškis
• Šieno rinktuvą, puikiai veikiantis 
DEUTZ-FAHR firmos.  
Kaina 750 Eur. Tel. 8 607 41 154. 
Kupiškis
• Sėjamąją,  puikiai veikia.  
Kaina 600 Eur. Tel. 8 607 41 154. 
Kupiškis
• Puikiai veikiantį kombainą, dirbęs 
visus sezonus nestovėjęs, parduodu 
nes atsisakiau javų auginimo. 
Kaina 2600 Eur. Tel. 8 607 41 154. 
Kupiškis
• Geros techninės būklės, dviejų 
vagų bulvių kasamąją.  
Tel. 8 621 89 438. Radviliškis
• DT-75 buldozerį. Viskas veikia, 
visa hidraulika gale. Su reversu. 
Dusetos. Kaina 2000 Eur.  
Tel. 8 679 44 231. Rokiškis
• Naudotą sėjamąją, Spu4.  
Kaina sutartinė. Tel. 8 698 44 897. 
Rokiškis
• MTZ-80 priekinį tiltą ir paleidimo 
variklio reduktorių.  
Tel. 8 610 19 607. Rokiškis
• Veikiančią šienapjovę, pjovimo 
plotis 1.65 m. Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 612 99 078. Rokiškis
• T-40 AM su dokumentais.  
Kaina 1200 Eur. Tel. 8 612 99 078. 
Rokiškis
• Kardaninių velenų sujungėją 6 
šlicų, d-35 mm. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Medienos pjovimo diskus Nook 
450x50x2.8x4.2xz- 36 BA.  
Tel. 8 622 67 335. Rokiškis
• Tvarkingą germinatorių Genys 4. 
Kaina 2500 Eur. Tel. 8 674 16 031. 
Rokiškis
• Malkoms pjauti diskinį pjūklą 
(„zeimerį“). Tel. 8 681 66 152. 
Rokiškis
• Balną puspriekabei komplekte 
arba atskirai su tiltu.  
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• Traktorių T-40, nėra dokumentų. 
Kaina 1000 Eur. Tel. 8 679 27 161. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• LCD televizorių Samsung. 
Įstrižainė –  43 cm.  
Kaina 50 Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis
• Automobilinį televizorių TV Star. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis
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PARODOS:
Viešojoje bibliotekoje.
Stendinė paroda „Rokiškio viešajai bibliotekai-95“.
Spaudinių parodos:
 „Lietuva informacijos leidiniuose“
„2018 – ieji prancūzų literatūros metai“
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Spaudinių parodos:
,,Tėve, Tu – lyg ąžuolas“, skirta Tėvo dienai.
,,Skaitykime reikšmingiausias Lietuvos šimtmečio knygas“.

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 atminimąAVINAS. Šią 

savaitę teks pa-
galvoti apie mate-
rialinius ir buiti-

nius reikalus. Jeigu aktualu, 
nesiliausite ieškoti norimų 
prekių, pajamų šaltinių, gali-
mų verslo dalininkų ir naujų 
klientų ar pirkėjų. Tikriau-
siai pavyks gauti reikiamos 
informacijos, tinkamai ap-
sipirkti, pasireklamuoti. Tik 
neskubėkite tenkinti savo 
atžalų užgaidų. Kai kurie 
vaikų poreikiai bus išgalvoti 
ar pernelyg ekstravagantiš-
ki. Savaitgalį būsite nusitei-
kę pramogauti ir išlaidauti. 
Svarbu neprarasti saiko bei 
pusiausvyros.

JAUTIS. Šios 
savaitės įvykiai 
gali pareikalau-
ti iš jūsų didelės 

savitvardos. Regis, teks per-
žiūrėti kai kuriuos dalyki-
nius ir finansinius planus ar 
ryšius, sutartis, tvarkyti pini-
gų ir verslo reikalus. Elkitės 
garbingai, nesinaudokite tar-
nybine padėtimi, negadinkite 
savo reputacijos. Kils idėjų, 
jeigu ketinate pagražinti na-
mus ar pasipuošti patys. Gal-
būt jus prisimins seniai pa-
miršti žmonės arba ką nors iš 
jų netyčia susitiksite. Vienas 
susitikimas gali sukelti nei-
giamų emocijų, atgaivinti 
širdies žaizdas. Savaitgalį 
skirkite šeimai.

DVYNIAI. Šią 
savaitę sustiprės 
polinkis fantazuo-
ti, kurti nerealius 

planus ir vartytis prieš saulu-
tę. Galbūt teks lankyti ligonį, 
pirkti vaistų, medikamentų, 
teikti ar pasiimti labdarą. 
Būsite emocionalūs, išsiilgę 
žmogiškosios šilumos. Sąži-
ningiems turbūt seksis geriau 
nei linkusiems išsisukinėti ir 
veidmainiauti. Keistų neti-
kėtumų gali pateikti jūsų ar-
timieji. Artėjant savaitgaliui, 
rezultatyviai suksitės srityse, 
susijusiose su informacija, 
mokslu, prekyba, logistika.

VĖŽYS. Šią 
savaitę po truputį 
ims augti jūsų po-
puliarumas, nors 

kol kas jo net nesieksite. 
Regis, jus ypač vilios meno, 
muzikos garsų, mistinių pa-
slapčių pasaulis. Gerai jau-
site kitus žmones, emocio-
naliai reaguosite į kiekvieną 
repliką, žodį. Kažkam galite 
tapti puikiais guodėjais ar 
patarėjais. Vis dėlto daug 
bendrauti nebūsite nusitei-
kę, norėsis dažniau pabūti 
vienumoje. Savaitgalį galite 
įveikti tai, kas ne visuomet 
pavyksta. Galbūt savo pusėn 
patrauksite rimtą oponentą.

LIŪTAS. Ši 
savaitė bus pro-
duktyvi, įdomi, 
jeigu tik išveng-

Astrologinė prognozė ateinančiajai savaitei
site ginčų ir barnių. Jus ati-
džiau nei paprastai stebės 
viršininkai ir kolegos, o ypač 
slapti priešai. Gali būti, kad 
planuosite netolimą išvy-
ką arba sulauksite svečių. 
Gali užsimegzti draugystė, 
partnerystė. Galbūt kiek ne-
rimausite dėl išgirstų paska-
lų, gandų, atskleistos jūsų 
ar kažkieno kito paslapties. 
Arba graušitės dėl nesusi-
kalbėjimo, nesusipratimų su 
artimu žmogumi. Nors aktu-
aliu klausimu jūsų požiūriai 
skiriasi, neverta dėl to aukoti 
santykių. Ieškokite to, kas 
suartintų.

M E R G E L Ė . 
Šiuo metu kai ku-
riuos savo suma-
nymus realizuosi-

te be didelių pastangų. Galite 
gauti žinią iš aukštesnės 
institucijos, apsispręsti dėl 
aktualaus pasirinkimo. Nusi-
mato su kelionėmis, mokslu 
susiję reikalai. Neignoruoki-
te jums neabejingo žmogaus 
patarimų. Jie gali būti labai 
pamokantys dabartinėje jūsų 
situacijoje. Galite grįžti prie 
esminių neišspręstų savo 
gyvenimo klausimų. Savait-
galį skirkite poilsiui, geriau 
ramiam nei aktyviam. Jums 
reikia atstatyti, subalansuoti 
energiją.

S VA R S T Y -
KLĖS. Šią savai-
tę neprotinga būtų 
atidėlioti svarbius 

reikalus, išsisukinėti nuo 
pareigų. Galimi pinigų in-
vestavimai, nemažos išlai-
dos arba kaip tik nauda iš 
sutuoktinio, verslo partnerio. 
Gali atakuoti kreditoriai, tad, 
jei turite skolų, pasirūpinkite 
jas atiduoti. Tikėtina, kad vis 
labiau rūpės ir su kelionėmis 
ar ateities perspektyvomis 
susiję klausimai. Noriai dis-
kutuosite apie tai. Galite su-
dominti užsienietį ar kažkuo 
ypatingą žmogų. Artėjant sa-
vaitgaliui daugės išlaidų. Ti-
kriausiai veršitės į renginius, 
susitikimus.

S K O R P I O -
NAS. Šią savai-
tę gyvenimo ar 
verslo partneris 

jums gali pareikšti preten-
zijas, iškelti didelių reika-
lavimų ir įvardyti didelius 
lūkesčius. Pasistenkite jį 
suprasti. Parodykite inici-
atyvą, jeigu norite susitikti 
su jus dominančiu asmeniu. 
Galite susitarti dėl bendra-
darbiavimo, partnerystės 
perspektyvų, tik nepamirš-
kite diplomatijos. Kita ver-
tus, nebūkite tokie atsargūs, 
kad neišsakytumėte savo 
pageidavimų ir nuogąstavi-
mų. Susiformavę skirtingi 
lūkesčiai po to niekam neiš-
eis į naudą. Savaitgalį būsi-
te linkę padirbėti, arba lyg iš 
pareigos eisite į suplanuotus 

renginius.
ŠAULYS. Šią 

savaitę turbūt 
spaus darbų ar 
skolų atidavimo 

terminai. Rimčiau dirbkite 
pavestus darbus, laikykitės 
disciplinos reikalavimų. Ras-
kite laiko sveikatai ir grožiui 
naudingoms procedūroms, 
malonioms ir sveikoms vasa-
ros pramogoms. Būkite atlai-
desni savo giminaičiams bei 
gyvenimo partneriams. Būtų 
geriausia, jei nepastebėtumė-
te kai kurių trūkumų ir susi-
laikytumėte nuo replikų. O 
jei replikų sulauksite patys, 
reaguosite itin jautriai. Ga-
lite pulti išlaidauti, kad tai 
kompensuotumėte maloniais 
dalykais.

OŽIARAGIS. 
Šią savaitę turė-
site reikalų, susi-
jusių su pramogų, 

vakarėlių, renginių, projektų 
ar kt. organizavimu. Jums 
gali labai padėti draugai ir 
artimi žmonės. Vis dėlto kai 
kuriems jūsų polėkiams jie 
gali nepritarti. Daugiau dė-
mesio skirkite vaikams. Ga-
lite įsidarbinti arba užmegzti 
romaną. O galbūt nusipirksite 
kosmetikos, higienos reikme-
nų, drabužį. Šie dalykai gali 
padėti atgauti pusiausvyrą, 
pagerinti nuotaiką. Kita ver-
tus, meilė gali ir sužeisti, o 
nuotykis - per daug kainuoti. 
Nebūkite kategoriški ten, kur 
reikia lankstumo.

VA N D E N I S . 
Šią savaitę tikriau-
siai teks imtis bui-
tinių darbų, derinti 

savo poreikius bei interesus 
ir planus su namiškių užgai-
domis. Nepasiduokite neigia-
moms emocijoms. Grįžkite 
prie senų sumanymų ir gerai 
juos apmąstykite. Gali apimti 
keistas romantiškas kvaitulys. 
Patys save kritikuosite ir „pro-
tinsite“, bet vargu ar širdžiai 
ką nors įsakysite. Jeigu turite 
laiko ir ūpo, tiktų atlikti ilges-
nio poveikio higienos ir grožio 
procedūras. Savaitgalį jums 
reikės draugijos. Geriausiai 
jausitės su mylimu partneriu, 
tad neiškeiskite to į ką kitą.

ŽUVYS. Ti-
kriausiai sėkmin-
gai, nors ir nelen-
gvai, derėsitės ar 

tarpininkausite. Tikėkitės nau-
jienų iš artimos aplinkos žmo-
nių. Stenkitės nesusipykti su 
tais, kurie jums svarbūs, išliki-
te mandagūs, labiau derinkitės 
prie aplinkybių ir kitų žmonių. 
Tikriausiai pagaliau išspręsite 
kažkokią asmeninę ar šeimos 
problemą. Galbūt tam teks 
skirti kažkiek santaupų. Artė-
jant savaitgaliui vis labiau do-
mins gražūs daiktai, komfortas 
bei malonūs užsiėmimai. Vis 
dėlto gali tekti padirbėti, kad 
tuo pasimėgautumėte.

PERKA
• Pirksiu 2 kambarių butą, ne 
bendrabučio tipo, 2-3 aukšte, gali 
būti be remonto. Tel. 8 676 08 782. 
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas padovanotų šaldytuvą, 
šeimai labai reikalingas.  
Tel. 8 629 42 877. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Už simbolinę kainą vaikiškus 
drabužėlius, nuo 92 cm iki 116 cm 
yra ir mažesnių dydžių, mergaitei 
nuo 116 cm iki 128 cm ir daugiau. 
Tel. 8 633 83 036. Rokiškis
• Vieno vaiko, naudotą autokėdutę, 
yra gulima padėtis, iki 36 kg.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 650 74 070. 
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Užmiestyje, Skemų link, buvo 
pamesta žymėta kamera su visais 
kronšteinais. Žinome, kad ji buvo 
rasta, tikimės, kad žmogus bus 

sąžiningas ir ją gražins. Dėl atlygio 
susitarsime. Tel. 8 627 93 138. 
Rokiškis
• Rasta piniginė su dokumentais  
parke ant suoliuko netoli IKI 
parduotuvės. Tel. 8 628 24 495. 
Rokiškis
• Rasti raktai parkelyje tarp Taikos 
g. 1 ir Taikos g. 1a.  
Tel. 8 616 51 500. Rokiškis
• Sporto klubo ROSPO 
persirengimo kambaryje rasti 
raktai. Tel. 8 615 71 468.  
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Baltas nenaujas plytas,  
yra labai daug. Tel. 8 607 41 154. 
Kupiškis
• Keramzitines sienų perdengimo 
plokštes, pamatų blokus (alytuko). 
Tel. 8 600 14 052. Biržai
• Akumuliatorinį suktuvą.  
Kaina 40 Eur. Tel. 8 682 31 964. 
Rokiškis
• Siaurapjūklį. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 682 31 964. Rokiškis
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

Tėvas klausia du-
krelės:

– Ar tai tu visus 
koldūnus suvalgei?

– Taip, suvalgiau.
– Visa į mamą!

***
Kūjo metikai kalbasi 

prieš varžybas:
– Man šiandien reik-

tų pasistengti. Tribūno-
je sėdi uošvienė.

– Nė nevark. Vis tiek 
tiek toli nenumesi.

***
Hipsteris Petras 

kaime išėjo ieškoti bio-
tualeto. Vietiniai jam 
paaiškino tam reikalui 
naudojantys biolauką.

***
IT specialistas vaikš-

to apie fortepijoną:
– Nu nieko sau. Kiek 

klavišų ir beveik pusė 
iš jų – funkciniai. Na 
bet „Shift“ koja spausti 
– čia jau stipru!

***
IT filosofija: Žemėje 

yra 10 rūšių žmonių: 
tie, kurie supranta dve-
jetainę sistemą, ir tie, 
kurie jos nesupranta.

***
Žmogėdrų genties 

vadas skrenda lėktuvu. 
Stiuardesė klausia:

– Ko pageidautumė-
te, pone?

– Keleivių sąrašo, 
pradžiai.

***
– Sveikas, kaimyne! Ar pas 

jus neatsirastų dėžės daržo-
vėms?

– Jūs čia apie televizorių?
***

– Sveiki. Ar tai jūs parduo-
date pianiną?

– Taip, aš.
– O kodėl taip pigiai?
– Nes su viena sąlyga: 

pianiną turėsite išsinešti taip, 
kad mano žmona ir dukra 
nepastebėtų.

***
Suvalkietis Petras skun-

džiasi draugui:
– Tu įsivaizduoji? Aš užsi-

sakiau internetu knygą „Kaip 
apgaudinėti žmones interne-
tu“. Ir jos neatsiuntė!

***
Šiuolaikinis Robinas Hu-

das: plėšia turčius, pasidaro 
su grobiu asmenukę ir ją rodo 
vargšams.

***
Kiaušinienė – tai patieka-

las, kuriam sunaudojami visi 
šaldytuve rasti produktai.

***
Ji įsimylėjo. Galvojo, kad 

surado savo antrąją puselę. O 
jis pasirodė besąs kažkieno 
nuograuža!

***
Mano uošvė – tiesiog 

lobis! Pernai užkasiau.
***

– Ir kodėl gi mano katytė 
nusipirko iš karto dvi basučių 
poras, nors žadėjo pirkti tik 

vieną?
– Ogi todėl, kad katytė 

turi keturias letenytes!
***

Tikra moteris neturi trū-
kumų, tik ypatybes!

***
Kalbasi du kaimyninės 

valstybės sirgaliai:
– Man taip patiko mūsų 

biatlonininkų pasirodymas. 
Jie, įsivaizduok, be dopingo 
nė vienas miške nepaklydo, 
visi finišą rado.

***
Rytinis pokalbis trolei-

buse:
– Panele, jūs ištekėjusi?
– Nea, aš šiandien 

pramiegojau ir nespėjau 
pasidažyti!

***
Jaunutė nėščia IT speci-

alistė verkia: jaunikis metė. 
Motina ją bara:

– Ir kur buvo tavo protas 
su tokiu prasidėti?!

Dukra kūkčiodama:
– O jis.. O jis žadėjo tapti 

registruotu vartotoju!
***

Kaimyninės šalies vado-
vas žaidė ledo ritulį. Ir įmušė 
tik 5 įvarčius. Vartininkas 
vos vos išsisuko nuo kalė-
jimo.

***
Bobulė Marytė kepa py-

ragėlius ir vaišina jais kiemo  
vaikų futbolo komandą. 
Kaimynai bobutę vadina 
„Abramovičiumi“.

Orų prognozė birželio 8-11 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Birželio 8 d. Naktį +12

Dieną +22
V, 
2-7 m/s

Birželio 9 d. Naktį +9
Dieną +19

Š,
2-6 m/s

Birželio 10 d. Naktį  +8
Dieną +21

P, 
1-5 m/s

Birželio 11 d. Naktį +11
Dieną +23

P,
2-6 m/s

AUGALAI

• Toną grikių ir dvi tonas rugių, 
veislė ,,Rukai“. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 698 44 897. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Automobilinį stiprintuvą.  
Kaina 50 Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis

• Kolonėles s30. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Nešiojamąjį kompiuterį Dell. 

Kaina 40 Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Maistines ekologiškas bulves. 

Galiu atvežti. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis


