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Rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Birželio 19-oji, 
antradienis, 
25 savaitė.
Iki metų pabaigos 
liko 195 dienos.

Saulė teka 4.41 val.,  
leidžiasi 21.59 val.  

Dienos ilgumas 17.18 val. 
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Dovilas, Dovilė, Gaudvilas, 
Gervazas, Protazas, Protazijus, 

Ramunė, Romualda, 
Romualdas, Svaigeda, 
Svaigedas, Svaigedė.

Rytoj: Nautara, Nautaras, 
Nautarė, Nauvyda, Nauvydas, 
Nauvydė, Silverija, Silverijus, 

Žadvainas, Žadvainė.
Poryt: Alicija, Aloyza, Aloyzas, 
Galmina, Galminas, Galminė, 

Iliuminata, Irtuona, Vasarė.

Dienos citata
„ Tobulas grožis beveik 
visuomet slepia savyje 

šaltumą, arba kvailumą“ 
(O. de Balzakas).

Dienos skaičius 
500   

Tiek Eur nuostolio padarė 
vandalai, įsilaužę į Kriaunų 

kleboniją. 3 p.

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1953 m. už šnipinėjimą 
Sovietų Sąjungai JAV elektros 
kėdėje mirė Džulijus ir Etelė 

Rozenbergai. Tai buvo pirmoji 
mirties bausmė, įvykdyta 

sutuoktiniams.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1431 m. Lietuvos didysis 
kunigaikštis Švitrigaila su 
Kryžiuočių ordinu sudarė 

Skirsnemunės sutartį, kuria 
abi pusės pasižadėjo teikti 

savitarpio pagalbą užpuolimo 
atveju.

Post 
scriptum

Širdis ne avelė – šieno 
nepaduosi.

Rajono laikraštis

3 p.

Dėl MAXIMOS investicijų 
varžosi du rajono projektai

 Velykalnio „100-mečio kartos“
2 p.

Kultūros centro „Atminties mozaika: priminti ir prisiminti“
Rokiškio kultūros centro kiemelyje – neįprasta idėja ir... meilė poezijai

2 p.

Nusiaubta Kriaunų klebonija:
vienas įtariamas vandalas 
sulaikytas, kitų – ieškoma
Lietuvos štangos spaudimo čempionatas 
rokiškėnams buvo sėkmingas

3 p.



2 psl. 2018-06-19

Nepriklausomas rajono laikraštis

KRIMINALAI
Rado mirusį
Birželio 16 d. 11.57 val. 
Rokiškio r., Kazliškio sen., 
Degenių k., sodyboje rastas 
miręs vyras (gim. 1954 m.). 
Pirminės apžiūros metu išorinių 
smurto žymių nenustatyta. 

Negrįžo globotinė
Birželio 16 d. 19.30 val. 
Rokiškio r., Obelių sen., 
Stasiūnų k., Kalno g., iš vaikų 
globos bendruomeninių namų 
išėjo ir negrįžo globotinė (gim. 

2003 m.). Išeina ir negrįžta ne 
pirmą kartą.   

Mama su vaiku „tepė slides“ 
iš Krizių centro
Birželio 16 d. 16 val. Rokiškio 
r., Obeliuose, Mokyklos g., iš 
Moterų krizių centro išėjo ir  
negrįžo moteris (gim. 1976 m.) su 
kūdikiu. Ši moteris taip išeina ir 
negrįžta nebe pirmą kartą. 

Apvogtas alaus baras
Birželio 15 d. 2.52 val. 

Rokiškyje, Jaunystės g., 
pastebėta, kad išdaužus 
lango stiklą, įsibrauta į 
alaus barą. Pavogtas kasos 
aparatas, sugadintas baro 
turtas. Nuostolis tikslinamas. 
Įtariamasis (gim. 1974 m.), 
gyv. Rokiškyje, sulaikytas.

Grasino dukra
Birželio 14 d.  13.18 val. 
moteris (gim. 1935 m.), gyv. 
Rokiškio r., pranešė, kad 
tądien 10 val. jai grasino 

neblaivi (2,42 prom. girtumas) 
dukra (gim. 1956 m.). 
Įtariamoji sulaikyta.

Ugniagesiai gesino medį, 
žolę, valė kelio dangą
Birželio 15 d. 11:02 val. gautas 
pramešimas, kad Laibgalių k., 
Jūžintų sen., dega žolė.
Birželio 16 d. 03:24 val. 
gautas pranešimas, kad Lukštų 
k., Juodupės sen., reikalinga 
pagalba nuvalyti kelio dangą 
po avarijos.

Birželio 16 d. 17:36 val. 
gautas pranešimas, kad Raupių 
k., Juodupės sen., dega medis.
Birželio 17 d.  13:01 val. 
Gautas pranešimas, kad 
Skemų k., Rokiškio k. sen.
dega žolė.

Mirė apsinuodijęs
Birželio 13 d. 19 val. VšĮ 
Respublikinėje Panevėžio 
ligoninėje Intensyvios 
terapijos skyriuje mirė vyras 
(gim. 1980 m.), gyv. Rokiškio 

r., kuris birželio 12 d. 21.20 
val. iš namų buvo pristatytas 
į VšĮ Rokiškio ligoninės 
Intensyvios terapijos skyrių 
dėl apsinuodijimo toksinėmis 
(galimai medikamentinėmis) 
medžiagomis, galvos smegenų 
traumos–hematomos, komos. 

Panevėžio VPK ir 
Panevėžio apskrities 

priešgaisrinės gelbėjimo 
valdybos

Rokiškio priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos inform.

Rokiškio kultūros centro kiemelyje – 
neįprasta idėja ir... meilė poezijai

Rokiškio miesto gyven-
tojų bei svečių akis trau-
kia naujovės Rokiškio 
kultūros centro kiemelyje, 
kuriame stūgso ne tik di-
džiulė smėlio krūva, bet ir 
15 naujutėlaičių suoliukų 
rėmų. Klausimų lyg ir ne-
kyla – ant suoliukų praei-
viai kojas pailsinti ar kny-
gą paskaityti galės. Tačiau 
ar tikrai?

Kaip pasakojo Rokiškio 
kultūros centro direktorė 
Irena Matelienė, kultūros 
centro kiemelyje iš tikrųjų 
jau visai netrukus išdygs 
net 15 naujų suoliukų. Ta-
čiau pridūrė, jog tai – ne 
eilinė poilsio vieta, o būsi-
mas „poezijos kampelis“. 
„Tai bus savotiška renginių 
lauke vieta, kurioje vyks 
mažieji renginiai bei įvai-
rių kolektyvų repeticijos. 
Pastariesiems skirsime itin 
didelį dėmesį, nes norime 
sudaryti tinkamas sąlygas 

repetuoti ne tik viduje, bet ir 
lauke,“ – „Rokiškio Sirenai“ 
sakė  I. Matelienė.

Kad ir kaip jaukiai skam-
bėtų „poezijos kampelio“ 
apibūdinimas, tačiau tai ne 
vienintelė projekto idėja – 
suoleliuose bus galima įam-
žinti savo mėgstamiausias 
eiles, graviruotais žodžiais 
išreikšti meilę savo šeimai ar 
kraštui. Pats idėjos principas 
suvokiamas labai paprastai: 
kiekvienas norintysis, naudo-
damasis savo turimomis lėšo-
mis, galės užsisakyti plieno 
plytelę, kurioje bus išgravi-
ruotos užsakovo mėgiamos 
eilės. O prie eilių puikuosis 
ne tik poeto, bet ir kūrinį iš-
sirinkusio žmogaus ar visos 
šeimos duomenys. Norėdama 
parodyti pavyzdį, šią nuosta-
bią idėją direktorė įgyvendins 
pati pirmoji: „Jau gaminama 
pirmoji, galima sakyti pavyz-
dinė, mūsų šeimos plytelė, 
kurią puoš Pauliaus Širvio 
kūryba kartu su mūsų šeimos 

pavarde bei užrašu „Mylim 
savo kraštą”. I. Matelie-
nė teigė, jog graviruojamo 
poezijos kūrinio autorius 
privalo būti mūsų kraštietis 
ir tai vienintelis nuostatas 
atminimo plytelės gamybai.

Nekantraujanti išvysti 
savo plytelę direktorė sakė, 
jog kiek pirmasis plieno 
kūrinys kainuos – nežinan-
ti, tačiau visas išlaidas pa-
dengs pati. „Sužinojusi tiks-
lią kūrinio kainą būtinai ja 
pasidalinsiu su visais kraš-
tiečiais. Turiu pabrėžti, jog 
lentelės jokio pelno neneš 
– kūrėjas apmokės tik ga-
mybą lentelės, kurią mes į 
suoliuką įliesime už dyką,” 
– apie įgyvendinamą pro-
jektą kalbėjo I. Matelienė.

„Poezijos kampelis” 
bus atidarytas rugsėjo 15 
d. miesto šventės metu, o 
atidarymo ceremoniją vai-
nikuos viena iš šventės pro-
gramų skirta poezijai.

Monika MEILUTĖ

Dėl MAXIMOS investicijų varžosi 
du rajono projektai
Kultūros centro idėja įamžinti rajonui nusipelniusius kultūros žmones bei 
Velykalnio bendruomenės idėja patobulinti Velniakalnyje esantį sporto 
aikštyną varžosi dėl rokiškėnų ir šalies gyventojų palaikymo MAXIMA 
projekte „Mes – bendruomenė“, kurio vertė net 70 tūkst. Eur.  Lėšos bus 
padalintos šešiems projektams. Už projektus balsuoti galima vieną kartą 
per dieną. Balsavimas vyks iki 2018 birželio 22 dienos (imtinai). Projektai 
dalyvauja skirtingose pozicijose – Velykalnio „100-mečio kartos“ yra „Kartų 
atskirties mažinimo“ nominacijoje, o Kultūros centro projektas „Atminties 
mozaika: priminti ir prisiminti“ –„Atminties simbolių“ nominacijoje. Sistema 
leidžia balsuoti už abu projektus. Pirmadienio rytą už projektą „ „100-mečio 
kartos“ balsuota 2692 kartus, už 
 Taigi, pasinaudokite proga paremti rokiškėnų idėjas. Balsavimo nuoroda: 
„Atminties mozaika: priminti ir prisimintiׅ“ –1303 kartus. Abu projektai yra 
savo nominacijų lyderiai. Tačiau verta pasistengti, kad kiti projektai jų 
neaplenktų ir MAXIMA investicijos pasiektų būtent mūsų rajoną. 
Balsavimo nuoroda:
h t t p s : / / w w w. m a x i m a . l t / m u m s - r u p i / m e s - b e n d r u o m e n e -
balsavimas?inn7i#foto-5

 „100-mečio kartos“
Esame unikali bendruomenė, nes savo 

lėšomis ir pastangomis apleistą teritoriją 
pavertėme laisvalaikio erdve, kurioje yra 
propaguojama sveika gyvensena be alkoho-
lio ir kitų žalingų įpročių. Bene garsiausiai 
nuskambėję „Velykalnio“ bendruomenės 
renginiai yra tarptautinės paplūdimio tin-
klinio varžybos pritraukiančios kiekvienais 
metais per 2000 dalyvių ir žiūrovų. Varžy-
bos yra pritaikytos tiek jaunimui, tiek spor-
tininkų senjorų grupėms +40, +50 ir +60. 
Šiltuoju metų laikotarpių, vidutiniškai per 
dieną bendruomenės prižiūrimoje teritori-
joje laisvalaikį leidžia per 80 asmenų. 2017 
metais už suorganizuotą tarptautinių paplū-
dimio tinklinio varžybų EEVZA etapą mūsų 
bendruomenė gavo Lietuvos prezidentės pa-
dėką. Projektu „100-mečio kartos“ siekiame 
tenkinti įvairių amžiaus grupių užimtumo 
poreikius, skatinti skirtingų kartų bendra-
vimą per bendrą veiklą, bendroje erdvėje 
bei sukurti tvarią, ilgalaikę naudą miestui ir 
gyventojams teikiančią erdvę. Projektu nu-
matyta įrengti patogias maudyklas vaikams 
ir vyresnio amžiaus žmonėms, suoliukus 
su atlošais, vaikų žaidimų aikšteles, smėlio 
dėžes, sūpuokles, dviračių laikiklius, lauko 
treniruoklius. Projekto dėka bus įrengtas 
įkasamas batutas, speciali rampa, skirta pa-
togiam pasiplaukiojimui valtimis, vandens 
dviračiais. Paplūdimių, žaidimų aikštelių 
įrengimui planuojama panaudoti 100 tonų 
plauto balto smėlio. Įgyvendinus šį projektą, 
Rokiškyje tai bus vienintelė erdvė, kurioje 
laisvalaikio formos bus pritaikytos vyresnio 
amžiaus žmonėms, šeimoms auginančiom 
vaikus bei jaunimui. Laukiamas projekto re-
zultatas: sukurta vienintelė Rokiškyje esanti 
funkcionali ilgalaikė erdvė pritaikyta įvairių 
kartų užimtumui.

„Atminties mozaika: 
priminti ir prisiminti“

Skirtingų kartų žmones vienija noras pažinti, 
domėtis savo kraštu, tradicijomis – tiek jaunam 
žmogui, tiek senjorui būdinga noriai priimti 
įdomiai, intriguojančiai pateiktą žinią. Projekto 
„Atminties mozaika: priminti ir prisiminti“ metu 
Rokiškio bendruomenės menininkai būtų kvie-
čiami kurti lenteles – keramikines, metalines, 
stiklo, akmens, medžio ir kt. Mažuosius meno 
kūrinius, atspindinčius konkrečias asmenybes 
pasirinktinai, įamžinančias žmones, kurie šim-
tmečio laikotarpiu formavo Rokiškio kultūrinį 
veidą įmontuosime į Rokiškio kultūros centro 
sieną. Menininkams bus suteikiama galimybė 
parodyti, kaip iš skirtingų faktūrų atsiranda meno 
kūrinys. Strategiškai patogi projekto įgyvendini-
mo vieta: funkcionalaus pastato – Rokiškio kul-
tūros centro siena. Tai pagrindinė Rokiškio kul-
tūros įstaiga, kurioje veikia įvairiausio amžiaus 
bendruomenės nariai nuo mamų su kūdikiais ne-
šioklėse (Šokių studija) iki garbaus amžiaus se-
nolių (Folkloro studija). Per metus Rokiškio kul-
tūros centre įvyksta per 300 renginių. Atminties 
mozaikoje pateikiami fragmentuoti pasakojimai 
leistų sujungti atminties erdves, priminti krašto 
kultūrą formavusios asmenybės gyvenimo isto-
riją, sujungtų nykstančius, tarsi tik ore sklandan-
čius prisiminimus su užrašytais šio šimtmečio 
metraštininkų pasakojimais. Šiuo laikmečiu, kai 
įvykiai ir informacijos srautas mus atakuoja itin 
intensyviai, mes jau nepajėgiame visko priimti ir 
įsiklausyti, todėl pasirinkta forma itin prasminga 
ir efektyvi, priverčia sustoti ir priimti pateiktą 
informaciją, susimąstyti – kas toji asmenybė, 
tarp politinių ir socialinių realijų skleidusi ir for-
mavusi krašto kultūrą. Tikime projekto sėkme: 
įgyvendinus numatytas veiklas, daugiau ben-
druomenės narių žinotų savo krašto kultūrinės 
veiklos asmenybes, paskatintų domėtis, įkvėptų 
kūrybai. Projektas suteiktų vietos menininkams 
idėjų realizavimo galimybes.

Kuriuose Rokiškio rajono vandens 
telkiniuose maudytis saugu?

Atsigaivinti nuo karš-
čio žmonės traukia prie 
atvirų vandens telkinių, 
tačiau Nacionalinio visuo-
menės sveikatos centro 
prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos Panevėžio 
departamento specialistai 
ragina ne tik saugiai elgtis 
prie vandens, bet ir pasi-
domėti maudyklų vandens 
kokybe, kurią galima ras-
ti Sveikatos mokymo ligų 
ir prevencijos centro in-
terneto svetainėje (www.
smlpc.lt ).

Kasmet prasidėjus mau-
dymosi sezonui, (šalyje nu-
statytas maudymosi sezono 
laikotarpis – nuo birželio 1 
d. iki rugsėjo 15 d.), visoje 
Lietuvoje atliekami mau-
dyklų vandens tyrimai. Per 
maudymosi sezoną turi būti 
paimta ir ištirta ne mažiau 
kaip 8 mėginiai, kurie ver-
tinami pagal Lietuvos hi-

gienos normą HN 92:2018 
„Paplūdimiai ir jų maudyklų 
vandens kokybė“.

Į stebimų Lietuvos mau-
dyklų sąrašą įtraukta 11 
Panevėžio regione esančių 
maudyklų:

Panevėžio mieste ir ra-
jone - „Ekrano“ gamyklos 
tvenkinys ir Lėvens upė ties 
Piniava;

Pasvalyje - Lėvens upė ir 
Šilo ežeras;

Biržuose - Širvėnos eže-
ras- prie pilies (centrinė 
maudykla), Jaunimo parke, 
taip pat Dauguviečio parke 
(Apasčios upė);

Kupiškyje - Lėvens upė;
Rokiškyje: Rokiškio, Vy-

žuonos, Sartų ežerų maudy-
klos.Informaciją, apie kie-
kvienoje apskrityje tiriamus 
vandens telkinius,galima ras-
ti Sveikatos mokymo ir ligų 
prevencijos centro interneto 
svetainės skyrelyje „Maudy-
klų vandens kokybė“.

Patarimai poilsiaujan-
tiems prie vandens

Nesimaudyti užterštuo-
se vandens telkiniuose.

Vengti maudytis po sti-
prių vasaros liūčių.

Nenaudoti atvirų van-
dens telkinių vandens 
maistui (neplauti daržo-
vių, vaisių, uogų).

Vykstant poilsiui prie 
vandens, nepamiršti šva-
raus geriamojo vandens ir 
asmens higienos priemo-
nių.

Vandenvietėse, kuriose 
leidžiama maudytis – ne-
prausti ir kartu nesimau-
dyti su naminiais gyvū-
nais.

Nacionalinio 
visuomenės sveikatos

centro prie 
Sveikatos apsaugos 

ministerijos 
Panevėžio 

departamento
inform.
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Perkančioji organizacija: Rokiškio rajono savivaldybės administra-
cija (kodas 188772248, Respublikos g. 94, 42136 Rokiškis).

Pirkimo objektas: Rokiškio mieste perkami 1 vieno kambario ir 1 
dviejų kambarių butai; Obelių mieste - 1 vieno kambario butas; Juodu-
pės miestelyje – 1 vieno ir 1 dviejų kambarių butai su visais komuna-
liniais patogumais. Butai su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, 
tualetu, dušine), mediniuose ar karkasiniuose namuose bei butai, kurių 
nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 proc., nebus perkami.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų 

daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo, patvir-
tinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl 
Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į 
šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Paraiškos vertinimo kriterijai: kaina, buto techninė būklė ir energinio naudingumo 
klasė.

Pirkimo dokumentus galima gauti Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriuje, 414 
kab., Respublikos g. 94, Rokiškyje, arba rasti internete adresu www.rokiskis.lt naujienų 
skiltyje.

Informacija teikiama tel. (8 458) 71 429, mob. 8 616 48 892, el. paštu v.gindvilie-
ne@post.rokiskis.lt.

Paraiškos  pateikimo vieta: Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius, 414 kab., Re-
spublikos g. 94, Rokiškyje.

Paraiškos  pateikimo terminas: iki 2018 m. birželio 27 d. 10.00 val.
Kalba, kuria turi būti parengta paraiška: lietuvių.
Paraiška pateikiama užklijuotame voke, ant kurio nurodomas parduodamo buto 

adresas, kontaktinio asmens vardas, pavardė ir telefono nr.
Pateikiami šie dokumentai:
1. Užpildyta paraiška;
2. Nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
3. Kadastro duomenų bylos kopija;
4. Buto energetinio efektyvumo sertifikato kopija;
5. Notaro patvirtintas įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui teikti paraišką ir derė-

tis dėl buto pardavimo (jei paraišką teikia ne pats savininkas arba kai butas nuosavy-
bės teise priklauso keliems asmenims).

Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai, vyks 2018 m. birželio 27 d. 10.30 val. 
Rokiškio rajono  savivaldybės administracijos 203 kab., Respublikos g. 94, Rokiškyje.

Užs. 0654

Nusiaubta Kriaunų klebonija:
vienas įtariamas vandalas 
sulaikytas, kitų – ieškoma

Nusiaubta Kriaunų 
Dievo apvaizdos parapijos 
klebonija.

Sekmadienio vakarą 
apie 22 val. Kriaunų Dievo 
apvaizdos parapijoje paste-
bėta, kad išdaužti kleboni-
jos pastato verandos durų 
langai, sugadintos verandos 
durys, išdaužtas vieno lan-

go stiklo paketas bei suga-
dintas lango rėmas, išdaužti 
dviejų medinių langų penki 
stiklai bei sugadinti langų 
rėmai.

Viduje sudaužytas šviestu-
vas, sulaužyta kėdė ir sulau-
žytas kryžius su Kristaus kan-
čia. Bendras nuostolis – 500 
eurų, pranešė policija.

32 metų įtariamasis užda-

rytas į Panevėžio apskrities 
vyriausiojo policijos komi-
sariato areštinę, o įtariamieji 
(g. 2000 m.) ir (g. 1992 m.) 
ieškomi apklausai.

Naujienų agentūros BNS 
informaciją atgaminti visuo-
menės informavimo priemonė-
se bei interneto tinklalapiuose 
be raštiško UAB BNS sutikimo 
draudžiama.

Rokiškio rajonas – ant sausros ribos
Lietuvos hidrometoro-

logijos tarnyba skelbia, 
kad vertinant agromete-
orologines sąlygas pagal 
hidroterminio koeficiento 
(HTK) reikšmes stichinė 
sausra birželio 17 d. apėmė 
ir Šakių rajoną – čia pa-
siekti Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2011 m. 
lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 
D1-870 „Dėl stichinių, ka-
tastrofinių meteorologinių 
ir hidrologinių reiškinių ro-
diklių patvirtinimo“ patvir-
tinti stichinės sausros akty-
viosios augalų vegetacijos 
laikotarpiu rodikliai (sti-
chine sausra yra laikomos 
sąlygos, kai HTK < 0,5 iš-
silaiko ilgiau nei 30 dienų). 
Taip pat stichinė sausra to-
liau alina Lazdijų, Alytaus, 
Marijampolės, Kalvarijos 
ir Trakų rajonus.

Aplinkos ministerija pra-
neša, kad šiuo metu sausrin-
gas laikotarpis, kaip pavojin-
gas meteorologinis reiškinys 
yra pasiektas Šakių rajono 
savivaldybės teritorijoje, o 
artimiausiomis dienomis, 
jei nepalis, bus pasiektas ir 

Varėnos, Vilniaus, Šalčininkų, 
Elektrėnų, Kaišiadorių, Birš-
tono, Druskininkų, Jurbarko, 
Kazlų Rūdos ir Kupiškio ra-
jonuose.

Lietuvos hidrometorologi-
jos tarnybos duomenimis, dar 
27 savivaldybėse (Šalčininkų, 
Varėnos, Druskininkų, Birš-
tono, Elektrėnų, Kaišiadorių, 
Jonavos, Širvintų, Kazlų Rū-
dos, Vilkaviškio, Jurbarko, 
Šilutės, Šilalės, Klaipėdos, 
Kretingos, Skuodo, Plungės, 
Telšių, Rietavo, Mažeikių, 
Akmenės, Joniškio, Pasvalio, 
Panevėžio, Biržų, Rokiškio ir 

Kupiškio r. sav.) užsitęsęs 
sausas periodas yra pasiekęs 
pavojingo meteorologinio 
reiškinio – sausringo laiko-
tarpio rodiklius (sausringas 
laikotarpis aktyviosios auga-
lų vegetacijos metu pavojin-
gu meteorologiniu reiškiniu 
laikomas tada, kai HTK < 
0,5 išsilaiko 15–30 dienų).

Labai sausa šiuo metu yra 
visoje šalyje, išskyrus Šiau-
lių, Radviliškio ir Švenčio-
nių apylinkes – tačiau ir čia 
sąlygos yra sausringos.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Lietuvos štangos spaudimo čempionatas 
rokiškėnams buvo sėkmingas

Šeštadienį Rokiškyje 
vyko didžiulis sporto ren-
ginys – jėgos trikovės kla-
sikinio štangos spaudimo 
atvirasis Lietuvos čempio-
natas. Paraiškas dalyvauti 
jame pateikė 149 Lietuvos 
ir Latvijos atletai. Vyriau-
siai čempionato dalyvvei iš 
Latvijos – Viktorijai Ru-
miancevai – jau 76-eri, bet 
ji vis tiek šturmuoja Euro-
pos ir Pasaulio rekordus.

Puikiais pasirodymais 
džiugino ir rokiškėnai. Žene-
ta Skavičienė užtikrintai iš-
spaudė 100 kg ir tapo moterų 
veteranių absoliučios įskai-
tos laimėtoja. Jai šis apdova-
nojimas – labai lauktas. Juk 
veteranų grupėse paprastai 
didesnė tikimybė absoliu-
čioje įskaitoje laimėti nors 
ir gerokai mažiau sveriančią 
štangą iškėlusioms, bet ma-
žiausioms svorio grupėms 
priklausančioms atletėms. 
Tačiau mūsiškė sportininkė 
taip užtikrintai startavo, kad 
kitoms atletėms buvo toli 
gražu iki jos pasiekimų.

Kaip sako pati sportinin-
kė, sėkmę lėmė ir puikus 
pasiruošimas, ir namų sienų 
aura. „Daugelis sportininkų 
sako, kad Rokiškyje rengia-
mos jėgos trikovės varžybos 
yra pačios geriausios, todėl 
nereikia stebėtis, kad tiek 
sportininkų nori atvažiuoti 
čia varžytis“, – sakė Ž. Ska-
vičienė.

„Grizlio“ komandos ats-
tovė, varžybų organizatorė, 
Nacionalinės kategorijos 
teisėja Ala Sketerienė prasi-
tarė, kad Ž. Skavičienė prieš 
varžybas kelias dienas labai 
jaudinosi – toks svarbus jai 
buvo šis pasridymas.

Pirmąją vietą jaunimo 
grupėje savo svorio katego-
rijoje laimėjo kraštietė Kris-
tina Kirilesku, atstovavusi 
Radviliškio komandą. Antrą-
ją vietą savo svorio grupėje 
laimėjo buvusi „Grizlio“ au-
klėtinė, dabar atstovaujanti 
KTU ekipą Greta Spundze-

vičiūtė.
Moterų grupėje audrin-

gais plojimais palydėta vy-
riausia varžybų dalyvė –76 
m. veteranė Viktorija Ru-
mianceva iš Latvijos. Ši 
atletė dalyvauja Pasaulio 
ir Europos čempionatuose. 
Apskritai, Latvijos delegaci-
ja šiose varžybose buvo itin 
gausi: apie 20 sportininkų. Ir 
tai – nepaisant fakto, kad tą-
dien vyko Latvijos jėgos tri-
kovės čempionatas. Kad kai 
kurie atletai spėtų dalyvauti 
abiejose varžybose, organi-
zatoriai lanksčiai keitė mū-
siškio čempionato grafiką. 
Latviai įvertino dėmesį ir pa-
garbą: jie teigė, kad varžybų 
lygis, organiztorių dėmesys, 
objektyvus teisėjavimas juos 
sužavėjo. Tad galima tikėtis, 
kad ir kitose rajone vyksian-
čiose jėgos trikovės varžy-
bose dalyvaus svečių ekipa. 
Juolab, kad daugelis Latvi-
jos komandos narių buvo iš 
Daugpilio, tad į svečius pas 
rokiškėnus jiems važiuoti 
netoli.

Apie puikią atmosferą, 
dėmesį sportininkams kalbė-
jo ir Lietuvos atletai: jiems 
patiko gerai organizuotos ir 
įdomios varžybos.

Tiesa, iš pradžių planuota, 
kad Rokiškyje atletai var-
žysis dvi dienas, tačiau jų 
pačių patogumui nuspręsta, 
kad pavyks visiems startuoti 
ir tą pačią dieną – šeštadienį. 
Dėl to varžybų grafikas buvo 
labai įtemptas, atletų pasiro-
dymai buvo planuojami mi-
nutės tikslumu. Apie puikią 
varžybų organizaciją byloja 
ir faktas, kad jose buvo page-
rintas ne vienas mūsų šalies 
rekordas.

Nenuostabu, kad spor-
tininkai pasijuto tikromis 
žvaigždėmis: varžybos vyko 
Kultūros centro didžioje 
scenoje, jos buvo tiesiogiai 
rodomos ir komentuojamos 
viename didžiųjų šalies in-
terneto portalų. Gražiausias 
jų akimirkas, rokiškėnų pa-
sirodymus galite pasižiūrėti 

„Rokiškio Sirenos“ nuotrau-
kose ir vaizdo siužete.

Jaunių ir jaunimo vaiki-
nų grupėse rokiškėnus taip 
pat lydėjo sėkmė. „Grizlio“ 
ekipos gretose daugiausia 
– jaunių grupės sportinin-
kų. Solidžiais pasirodymais 
džiugino ir pasaulio bei Eu-
ropos čempionatų nugalė-
tojas bei prizininkas Nojus 
Konstantinas Čypas, ir var-
žybose debiutavęs jo brolis 
Jokūbas. Kaip sakė komen-
tatorius, šių dviejų atletų 
nepastebėti neįmanoma: abu 
labai panašūs. Ir abu labai 
sėkmingai pasirodė varžybo-
se: Nojus Konstantinas iško-
vojo savo svorio kategorijos 
aukso, o Jokūbas – bronzos 
medalį.

Puikiai pasirodė ir kiti 
atletai – Martynas Traškinas 
laimėjo sidabro medalį, soli-
džiu pasirodymu komandos 
vadovus ir draugus pradžiu-
gino Mangirdas Stungys. 
Jaunimo grupėje Modestas 
Skipskys pasidabino bronzos 
medaliu. Jaunimo grupėje 
rokiškėnai nekantriai laukė 
kraštiečio Armino Kondra-
tenkos pasirodymo. Ir jis 
nenuvylė – KTU komandą 
atstovaujantis rokiškėnas iš-
kovojo sidabro medalį.

Komandinėje įskaitoje 
„Grizlio“ klubą taip pat ly-
dėjo sėkmė – jos atletai iš-
kovojo antrąją vietą jaunių 
vaikinų įskaitoje.

Varžybų metu sportininkai 
neslėpė dėmesio apdovano-
jimų stalui: jame puikavosi 
ypatingai daug dailių taurių, 
o šalia – valgomi rėmėjų pri-
zai: „Rokiškio sūrio“ įspū-
dingi gaminiai bei „Pupelės“ 
tortai. Taures sportininkams 
įsteigė Seimo nariai Rai-
mundas Martinėlis ir Jonas 
Jarutis, rajono savivaldybė, 
įmonė „Miško draugas“. 
Tarp rėmėjų – ir žinomo jė-
gos trikovininko Romualdo 
Keniausio odontologijos ka-
binetas.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Rokiškėnai įveikė Kupiškio „Narjantą“
Kol futbolo aistruoliai 

mėgaujasi Pasaulio čempo-
nato kovomis, tęsiasi Utenos 
apskrities futbolo asoociaci-
jos pirmenybės. Jose svarbią 
pergalę 3:2 iškovojo Rokiš-

kio futbolo klubo komanda.

Mūsiškių gretose pasižymė-
jo Lukas Čeikauskas, Modes-
tas Baltušis ir Vaidas Bulavas.

Po šio susitikimo pirme-

nybėse rokiškėnai, surinkę 4 
taškus, užima trečiąją vietą. 
Jie dviem taškais atsilieka nuo 
Visagino „Inter Veteranų“.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.
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Keisti pasaulį gali kiekvienas
2018-ais metais VšĮ 

„Robotikos akademija“ 
kartu su socialinę atskir-
tį patiriančius vaikus 
globojančiomis orga-
nizacijomis,  (tokiomis 
kaip „Gelbėkit vaikus“ 
ir „Energijos sprendimų 
centru“) startuoja su nau-
ju daug žadančiu tikslu 
- neatlygintinai mokyti 
vaikus programavimo ir 
suteikti jiems galimy-
bę įžengti į įtraukiantį ir 
nuolat stebinantį roboti-
kos pasaulį.

Daugelis dienos centrų, 
vaikų namų, šeimynų, kultū-
ros namų lankytojų projekto 
„Vaikų ir jaunimo užimtu-
mo skatinimas pasitelkiant 
STEAM ugdymo priemo-
nes“ dėka turėjo puikią pro-
gą pabuvoti išradėjų amplua 
ir patirti kūrybos džiaugsmą. 
Šį kartą apie didžiuosiuose 
miestuose itin populiarius 

robotikos užsiėmimus kal-
bamės su „Gelbėkit vaikus“ 
Rokiškio vaikų dienos centro 
darbuotoja Eleonora Baršie-
ne. Jos teigimu, vaikai ir jų 
tėveliai labai džiaugėsi su-
teikta galimybe nemokamai 
dalyvauti projekte ir mokytis 
robotikos, juo labiau, kad šio 
dienos centro vaikai su robo-
tais susidūrė pirmą kartą. 

Vienas iš „Robotikos aka-
demijos“ tikslų yra siekis 
įrodyti, kad mokslas ir mo-
kymasis ne tik gali, bet turi 
būti įdomus. Eleonora sako, 
kad jų vaikų dienos centras, 
siekdamas sudominti vaikus,  
ieško būdų bei galimybių 
dalyvauti įvairiausiose pro-
jektinėse veiklose, tad tokia 
novatoriška ir smalsumą bei 
kūrybingumą žadinanti ini-
ciatyva kaip Robotika visai 
jų organizacijai yra itin nau-
dinga.

„Mes nežinome, kuriam 
vaikui yra lemta pakeisti pa-

saulį. Turime stengtis visiems 
Lietuvos vaikams suteikti ga-
limybę tapti išradėju“, – tvir-
tina „Robotikos akademijos“ 
direktorius Džiugas Lukas 
Eidukas. Patys įspūdingiau-
si žygdarbiai prasideda nuo 
pačių didžiausių svajonių. 
Pačios didžiausios svajonės 
kartais gimsta pačioj mažiau-
sioje širdyje – Rokiškio vaikų 
dienos centro lankytojas dvy-
likametis Ruslanas įsitikinęs 
– užsiėmimai tikrai padeda 
jam tobulinti žinias. Šis ber-
niukas mėgsta ne tik žaisti, jo 
svajonė – išmokti kurti kom-
piuterinius žaidimus.

„Vaikų ir jaunimo užim-
tumo skatinimas pasitelkiant 
STEAM ugdymo priemo-
nes“ projekto dėka daugiau 
kaip 150 vaikų net penkiems 
mėnesiams taps jaunaisiais 
kūrėjais, jiems bus suteikia-
ma visa reikalinga įranga ir 
mokymai, kad jie galėtų ne 
tik drąsiai svajoti, bet ir kaip 

įmanoma labiau priartėti 
prie savo svajonės. „Sieksi-
me, kad veikla nenutrūktų 
ir po projekto –kiekviena 
vaikus globojanti įstaiga tu-
rės savo "Lego" rinkinius ir 
mokymo metodiką, kad vai-
kai sėkmingai galėtų tobu-
lėti toliau“, - tvirtina idėjos 
iniciatoriai. Kad visi šie kil-
nūs tikslai būtų įgyvendinti, 
„Energijos sprendimų cen-
tras“ jau skyrė didžiąją dalį 
pinigų. Tačiau, vis dar trūks-
ta 12 000 eurų, arba – 648 
eurų vienam iš planuojamų 
19 centrų. Visi šie pinigai 
bus skirti robotikos mokyto-
jams atlyginti už jų nuoširdų 
darbą. 

Prisidėti prie gražesnio 
rytojaus bei padėti socia-
linę atskirtį patiriantiems 
vaikams galite tiesiogiai 
aukodami „Robotikos aka-
demijai“ arba www.aukok.
lt. Padėk gimti ir gyvuoti 
dar daugiau svajonių!

Užs. 0658

Ieškokite Rokiškio
prekybos centruose!

Rokiškio rajoną 
simbolizuojantis ženklas 
iškeliavo į Vokietiją

„Douzelage organizacijos 
nariu gali tapti tik vienas 
Lietuvos miestas. Praėjusį 
mėnesį tarptautinės organi-
zacijos nariu tapo Rokiškio 
rajono savivaldybė pelniusi 
absoliučiai visų  organizaci-
jos narių balsų ir šią savaitę 
vyko į „Douzelage“ organi-
zuojamą renginį.

Birželio 8-10 dienomis Ro-
kiškio rajono atstovai - Kultū-
ros, turizmo ir ryšių su užsie-
nio šalimis skyriaus vedėjas 
Petras Blaževičius ir Rokiškio 
kultūros centro direktorė Irena 
Matelienė – vyko į Vokieti-
ją, Bad Kotzting miestą. Čia 
„Douzelage“ organizuotame 
renginyje „Pasienį žyminčių 
akmeninių stulpų rato plėtra“ 
paliko Rokiškio pėdsaką – į 
miesto aikštę buvo atgabentas 
bei atidengtas Rokiškio rajono 
savivaldybės ženklas (nuotr.).

Rokiškio rajono savivaldy-
bė už originalios bei išskirti-
nės dovanos sukūrimą, kurią 
nuo šiol pamatyti galima Bad 
Kotzting mieste, nuoširdžiai 
dėkoja AB „Rokiškio mašinų 

gamyklos“ direktoriui Rim-
gaudui Kiliui.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.
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LAISVALAIKIS

2018.07.03 10 val. Verksnionių k., Kamajų sen., 
Rokiškio raj., numatomi žemės sklypo 
Nr.7335/0002:86 geodeziniai matavimai. Kviečiame 
dalyvauti gretimo žemės sklypo Nr. 7335/0002:210  
paveldėtojus. 

Matininko atliekančio matavimus adresas: 
Taikos g. 5, Rokiškis; tel.8-458-68144, 

mob. 8-612 95720, el. p. kavolzeme@parok.lt. 
R.Barono žemėtvarkos darbų įmonė.

2018.07.03 12 val. Verksnionių k., Kama-
jų sen.,  Rokiškio raj., numatomi žemės sklypo 
Nr.7335/0002:367 geodeziniai matavimai. Kviečiame 
dalyvauti gretimo žemės sklypo Nr. 7335/0002:371  
paveldėtojus. 

Matininko atliekančio matavimus adresas: 
Taikos g. 5, Rokiškis; tel.8-458-68144, 

mob. 8-612 95720, el. p. kavolzeme@parok.lt. 
R.Barono žemėtvarkos darbų įmonė.

BALDAI

• Naudotą dušo kabiną. 
 Kaina 70 Eur. Tel. 8 652 67 688. 
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Romanovo veislės avis ir mišrūnes. 
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis
• 1,5 metų aviną, ėringas avis.  
Tel. 8 610 19 607. Rokiškis
• Dvi pienines telyčias greitu laiku 
veršiuosis. Tel. 8 676 37 789. 
Rokiškis
• 4 mėn. ožiukus, balti.  
Tel. 8 620 63 092. Rokiškis
• Parduodami triušiukai, nuo 4 
mėn. iki 6 mėn. Tel. 8 620 11 694. 
Rokiškis
• Tris melžiamas ožkas,  
nebrangiai. Tel. 8 662 86 926. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo galiu remontuoti 
mopedus, dviračius, dirbti sargu, 
pjauti žolę, prižiūrėti sodybą.  
Tel. 8 695 78 132. Rokiškis
• 17 metų vaikinas ieško darbo 
vasarai, galiu dirbti su technika.  
Tel. 8 601 73 997. Rokiškis
• Galėčiau dirbti aukle.  
Turiu patirties. Tel. 8 685 41 282. 
Rokiškis
• 20 metų mergina skubiai ieško 
darbo vasaros sezonui. Esu atsakinga, 
darbšti, patirties neturiu daug, tačiau 
greit mokausi naujų dalykų. Puikiai 
gebu bendrauti su įvairaus amžiaus 
žmonėmis.. Tel. 8 628 78 838. 
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
• 17 metų mergina ieško darbo.  
Tel. 8 603 04 492. Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Siūlyti 
įvairius variantus. Tel. 8 626 90 489. 
Rokiškis
• 17-metis ieško darbo. Siūlyti 
visus variantus. Tel. 8 645 60 405. 
Rokiškis
• Ieškau vairuotojo darbo, C, CE  
kategorijos, 95 kodas/ Prireikus galiu 
išsilaikyti hidromanipuliatoriaus  
operatoriaus pažymėjimą.  
Tel. 8 624 96 277. Rokiškis

KITA

• Metalo lakštus, 2 vnt.
(800x640x9mm). Tel. 8 625 50 918. 
Rokiškis
• Svarstykles iki 200 kg, 
daugiapjūkles medžio apdirbimo 
stakles, plytinį priestatą su 
briaunuotomis plokštėmis.  
Tel. 8 687 89 378. Rokiškis
• Transformatoriaus šerdį, 2 kW, 
Toroidas. Laidą 4x6, (24 kv/mm), 
suvirinimo aparatui, pakrovėjui-
užvedėjui gaminti. Tel. 8 625 50 918. 
Rokiškis
• Medų. Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Sauskelnes Tena. Sugeriamumas 
– 8 lašai. Dydis L. 22 vienetai 
pakuotėje. Viso 4 pakuotės.  
Kaina 10 Eur. Tel. 8 625 32 037. 
Rokiškis
• Naują virtuvinę kriauklę.  
Kaina 15 Eur. Tel. 8 686 26 668. 
Rokiškis
• Šieną bei šiaudus rulonais iš 
pastogės. Tel. 8 671 89 551.  
Rokiškis
• Atiduodu nusipjauti apie 3 ha 
šieno, Salų kaime, galimas ir didesnis 
plotas. Tel. 8 601 74 631. Rokiškis
• Metalinę talpą. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 629 66 698. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Nešiojamą kompiuterį HP elitebook 
8560W, 15.6&quot;, 120 GB, AMD 
FIREPRO M5950 procesorius.  
Kaina 350 Eur. Tel. 8 639 77 277. 

Šiauliai
• Stacionarųjį kompiuterį: Intel Dual 
Core 2,2Ghz, 3GB RAM, 250GB 
kietas diskas, CD ROM, Wi-Fi LAN 
jungtys. 17'monitorius. Belaidė pelė 
+ klaviatūra. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 673 10 834. Rokiškis
• Hp Elitebook 6930p nešiojamą 
kompiuterį. CPU INTEL dual core 
P9550, 4gb ram, dedama sim kortelė. 
Baterija laikanti, veikia greitai.  
Tel. 8 614 86 759. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Šviežią medų, išfasuotas po 1 
kg., kaina 5 Eur. Tel. 8 458 33 083. 
Rokiškis
• Triušiena. Tel. 8 620 11 694. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Geros būklės telefoną Huawei 
 p9 lite. Tel. 8 683 06 559.  
Rokiškis
• 2 telefonus Samsung galaxy j5 ir 
Samsung galaxy a5, būklės 10/10. 
Visiškai sukomplektuoti.  
Kaina 100 Eur. Tel. 8 621 96 101. 
Rokiškis
• Iphone 6, 64 Gb. Ideali būklė 
9/10, jokių įbrėžimų. Pirktas iš 
parduotuvės. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 684 30 348. Rokiškis
• Naudotą Iphone 6 64 Gb. Ideali 
būklė 9/10, jokių įbrėžimų.  
Kaina 180 Eur. Tel. 8 684 30 348. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Mūrinį namą, Rokiškyje, Juodupės 
gatvėje. Reikalingas remontas.  

Yra miesto kanalizacija ir vanduo. 
10 arų sklypas. Du garažai. Su 
rimtu pirkėju galima pasiderėti. 
Kaina 29500 Eur. Tel. 8 682 61 758. 
Rokiškis
• 4 kambarių butą miesto centre. 
Butas yra 3 aukšte iš 4, aukšte tik 
du butai. Namo laiptinėje kodinės 
durys. Bute šarvuotos lauko durys, 
plastikiniai langai, du balkonai 
(vienas-įstiklintas), du rūsiai. Kaina 
derinama. Daugiau informacijos 
telefonu. Kaina 28500 Eur.  
Tel. 8 656 33 202. Rokiškis
• Nebrangiai mūrinį garažą 
Juodupėje. Tel. 8 625 06 843. 
Rokiškis
• Keičiu 3 kambarių suremontuotą 
butą antram aukšte, renovuotame 
name, į mūrinį namą Rokiškyje arba 
Kavoliškyje.. Tel. 8 618 36 236. 
Rokiškis
• 3-jų kambarių butą. Plotas 58,20 
kv. m. Jaunystės gatvė. Pirmas 
aukštas, 5 aukštų name. Namas 
renovuotas. Kaina 17500 Eur.  
Tel. 8 683 59 836. Rokiškis
• Sodybą Rokiškio r., Kamajų sen., 
Čižų k., ramioje vietoje, geras 
privažiavimas, medinis 2 aukštų 
namas, 3 kambariai pirmame aukšte, 
erdvus antras aukštas-reikia tik 
įrengti. Vandentiekis (hidroforas), 
šulinys, centrinis šildymas, 64 a 
namų valda.. Tel. 8 694 08 724. 
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20 05:00 Seserys 
06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis 
10:05 Štutgarto 
kriminalinė policija 6 
10:50 Komisaras Reksas 
11:40 Emigrantai. 
12:35 „Kas ir kodėl?"
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys 
17:30 Žinios. 
17:45 Pasaulio futbolo 
čempionatas. A grupė. 
Urugvajus – Saudo Arabija.
20:00 Panorama
20:45 Pasaulio futbolo 
čempionatas. B grupė. 

Iranas – Ispanija. 
23:00 Aukštuomenės daktaras 
23:45 Štutgarto kriminalinė policija 
00:30 „Kas ir kodėl?" 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Emigrantai. 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Karinės paslaptys 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Gyvenimas. 

05:15 Elementaru
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
22:25 Vikinglotto
22:30 Magiškasis Maikas
01:05 Elementaru
01:55 Kvantikas
02:50 Amerikiečiai
03:45 Aferistas
04:35 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 Didvyrių būrys
00:35 Judantis objektas
01:30 Pasmerktieji 2

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

10:30 Kobra 11 
11:30 Reali mistika 
13:35 Prokurorų patikrinimas 
14:50 44-as skyrius 
15:55 Tokia tarnyba
16:50 Kobra 11 
18:00 Pavariau 
18:30 Numatomos LKL 
čempionato rungtynės
21:00 Akmenų viesulas
22:50 Apsupti ir sunaikinti
00:35 Įkaitai 
01:25 Blogas šuo! 
02:15 Kas žudikas?

05:05 „Pasaulis iš viršaus“
05:35 „Baltoji vergė“ 
06:24 TV parduotuvė
06:40 Kaimo akademija
07:10 Patriotai
08:10 Šiandien kimba

09:10 „Rojus“ 
10:15 „Neišsižadėk“ 
11:20 „Merdoko paslaptys"
12:25 „Iššūkis“ 
13:35 TV parduotuvė
13:50 „Gluchariovas“ 
14:55 „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 Patriotai
22:00 Reporteris
23:00 „Miškinis“
00:05 „Gluchariovas“ 
01:05 „Delta“ 
02:00 „Merdoko paslaptys“ 
02:45 „Žmogus be praeities“ 
03:35 „Vienišas vilkas“ 
04:20 „Merdoko paslaptys“
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05:00 Seserys 
06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, 
Lietuva
09:05 Senis 
10:05 Štutgarto kriminalinė 
policija 6 
10:50 Komisaras Reksas 
11:40 Gyvenimas. 
12:35 „Kas ir kodėl?"
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, 
Lietuva
16:30  Seserys 
17:30 Žinios. 
17:45 Pasaulio futbolo 
čempionatas. C grupė. 
Prancūzija – Peru. 
20:00 Panorama
20:45 Pasaulio futbolo 

čempionatas. D grupė. Argentina – 
Kroatija. 
23:00 Aukštuomenės daktaras 5 
23:45 Štutgarto kriminalinė policija 6 
00:30 „Kas ir kodėl?" 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Gyvenimas. 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Klausimėlis.lt 
03:30 „Mes nugalėjom" 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė paieškų
 tarnyba 

05:30 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 Kietas riešutėlis. 
Kerštas su kaupu
04:00 Magiškasis Maikas

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 
12:20 Gyvenimiškos istorijos
13:20 Gyvenimo daina 
14:20 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 Itališkas apiplėšimas
00:45 Judantis objektas 
01:40 Didvyrių būrys
03:20 Alchemija. VDU karta
03:50 RETROSPEKTYVA

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

11:30 Reali mistika 
13:35 Prokurorų patikrinimas 
14:50 44-as skyrius 
15:55 Tokia tarnyba 
16:50 Kobra 11 
17:55 Akloji zona 
18:55 Stoties policija 
20:00 Info diena
20:25 Savaitės kriminalai
21:00 Priverstinis kerštas
22:50 Akmenų viesulas
00:35 Įkaitai 
01:25 Vanity Fair. Visiškai slaptai 
02:15 Reali mistika

05:05 „Pasaulis iš viršaus“
05:35 „Baltoji vergė“ 
06:24 TV parduotuvė
06:40 Grilio skanėstai
07:10 Patriotai
08:10 Gyvenimo būdas
09:10 „Rojus“ 

10:15 „Žmogus be praeities“ 
11:20 „Merdoko paslaptys“ 
12:25 „Iššūkis“ 
13:35 TV parduotuvė
13:50 „Gluchariovas“ 
14:55 „Delta“ 
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
17:00 „Moterų daktaras“ 
18:00 Reporteris
18:55 Rubrika „Verslo genas“
19:00 „Iššūkis“ 
20:00 Reporteris
20:30 Lietuva tiesiogiai
21:00 Patriotai
22:00 Reporteris
22:55 „Verslo genas“
23:00 „Iššūkis“ 
00:05 „Gluchariovas“ 
01:05 „Delta“ 
02:00 „Merdoko paslaptys“ 
02:45 „Žmogus be praeities“ 
03:35 „Vienišas vilkas“ 
04:20 „Merdoko paslaptys“

05:00 Tvin Pyksas 1 
06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, 
Lietuva
09:05 Senis 
10:05 Štutgarto 
kriminalinė policija 6 
10:50 Komisaras Reksas 
11:40 Stilius
12:35 „Kas ir kodėl?"
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Seserys 
17:30 Žinios. 
17:45 Pasaulio futbolo 
čempionatas. D grupė. 
Nigerija – Islandija. 
20:00 PanoramaPE
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20:45 Pasaulio futbolo 
čempionatas. E grupė. Serbija – 
Šveicarija. 
23:00 Tvin Pyksas 1 

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 Paslaptinga karalystė
21:30 Tai reiškia karą
23:25 Trys dienos nužudyti

00:05 Juodosios raganos 
metai
01:50 Tai reiškia karą
03:30 Trys dienos nužudyti

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 Nuo... Iki...
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Keršto valanda

22:35 Mano tobulas 
gangsteris
00:30 Ryklys robotas
02:10 Itališkas apiplėšimas

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 Pavariau 
18:30 Numatomos LKL 
čempionato rungtynės
21:00 Karys
23:00 Priverstinis kerštas

00:50 Įkaitai 
01:40 Karys

05:05 „Pasaulis iš viršaus“
05:35 „Geriausios nardymo 
vietos“
06:00 „Pasaulio turgūs. 
Stambulas“
06:24 TV parduotuvė
06:30 „Nuostabūs pojūčiai“
06:40 4 kampai
07:10 Patriotai
08:10 Krepšinio pasaulyje 
08:40 „Neprijaukinti. Australija“
09:10 „Rojus“ 
10:15 „Rasputinas“ 
11:20 „Merdoko paslaptys“ 
12:25 „Iššūkis“ 
13:35 TV parduotuvė
13:50 „Gluchariovas“ 
14:55 „Delta“

16:00 Reporteris
16:30 Gyvenimo būdas
17:00 „Moterų daktaras“
18:00 Reporteris
18:42 Keliauk su 
„Reporteriu“
18:55 „Renovacija. Sužinok 
daugiau“
19:00 „Iššūkis“ 
20:00 Reporteris
20:30 Grilio skanėstai
21:00 Patriotai
22:00 Reporteris
22:17 Keliauk su 
„Reporteriu“. 
22:30 „Iššūkis“ 
23:35 „Gluchariovas“ 
00:35 „Delta“ 
01:30 „Neprijaukinti. Turkija“
02:00 „Merdoko paslaptys“ 
02:45 „Žmogus be praeities“ 
03:35 „Vienišas vilkas“ 
04:20 „Merdoko paslaptys“

Rokiškis
• Juodupėje, Rokiškio raj. 
parduodamas namas, sklypas 30 a. 
Kaina 7000 Eur. Tel. 8 651 69 961. 
Rokiškis
• Gyvenamąjį dviejų aukštų medinį 
namą Obeliuose. Yra ūkinis pastatas, 
garažas. Tel. 8 693 12 362.  
Rokiškis
• Sodybą Rokiškio raj. Lukštų gyv. 
Pušų 2. Yra žemės sklypas 60 a. 
Tel. 8 699 09 616. Rokiškis
• Sodą Velniakalnyje, Medžių g. 
10, kraštinis sklypas, žemės plotas 
- 717 kv. m. Su sodo nameliu, du 
kambariai, rūsys po namu, palėpė, 
elektra. Ūkio pastatas, šiltnamis, 
šulinys. Yra vaismedžių, vaiskrūmių. 
Tel. 8 614 12 354. Rokiškis
• Juodupėje kolektyvinį sodą. Su 
4 kambarių nameliu, 9 a sklypas. 
Rūkykla, šašlykinė, dekoratyvinis 
malūnas. Kaina sutartinė. Stalas-
knyga. Dujų balionas. Minkšta odinė 
neištiesiama sofa ir fotelis.  
Tel. (8-679) 77399.  
Tel. 8 647 69 606. Rokiškis
• Garažą Šatrijos g. Pietinė pusė. 
Naujos durys. Tel. 8 610 24 126. 
Rokiškis
• 4 kambarių butą Kavoliškyje, 
Melioratorių g. Suremontuotas.  
Tel. 8 605 99 196. Rokiškis
• 2 kambarių butą Juodupėje, 2 
aukštas, Pergalės g. 10, reikalingas 
remontas. Tel. 8 626 27 025. 

Rokiškis
• 1 kambario butą, Taikos g. 23. Su 
rimtu pirkėju kaina derinama.  
Tel. 8 628 05 785. Rokiškis
• Namą Sėlynėje, su ūkiniu pastatu, 
sklypas 25 a. Tel. 8 688 86 980. 
Rokiškis

NUOMA

• Ieškau išsinuomoti 1-2 kambarių 
butą. Esu dirbantis, be žalingų 
įpročių. Galiu sumokėti iškart į 
priekį. Tel. 8 624 08 806. Rokiškis
• Dviejų asmenų šeima Rokiškyje 
nori išsinuomoti nedidelį namą 
ar namo dalį ilgesniam laikui.  
Nuomininkai brandaus  amžiaus, 
mokūs ir be žalingų įpročių.  
Tel. 8 615 30 597. Rokiškis
• Išnuomojamas tvarkingas 
kambarys. Tel. 8 622 62 950. 
Rokiškis
• Išnuomojamas arba parduodamas  
1 kambario butas Algirdo g.  
Tel. 8 699 90 529. Rokiškis

PASLAUGOS

PAŽINTYS

• Apsirūpinusi 69 m. moteris 
gyvenanti Utenoje, nori susipažinti 
su vyru gyvenimui.  
Tel. 8 676 16 911. Rokiškis

PERKA

• Metalinius-blėkinius radiatorius. 
Tel. 8 657 71 471. Rokiškis
• Sovietinių laikų motociklininko 
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Netektis pasibeldė į jūsų artimųjų, draugų, kaimynų namus? Negalite 
jų aplankyti ir užjausti asmeniškai? Mes siūlome jums pagalbą – pareikškite 
užuojautą „Rokiškio Sirenos“ puslapiuose. Nuoširdaus palaikymo ir pagarbos 
žodžiai visam laikui liks laikraščio puslapiuose. Siūlome šia galimybe 
pasinaudoti veltui: tereikia ateiti į „Rokiškio Sirenos“ redakciją, jos reklamos 
priėmimo vietas ar atsiųsti užuojautos tekstą elektroniniu paštu.

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

šalmą. Tel. 8 611 27 116. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Naudotą maniežą. Kaina 38 Eur. 
Tel. 8 612 47 934. Rokiškis
• Ant dviračio tvirtinamą vaikišką 
kėdutę, dėvėta, geros būklės.  
Kaina 25 Eur. Tel. 8 658 55 210. 
Rokiškis
• Paprastą sportinį vežimėlį.  
Kaina 5 Eur. Tel. 8 611 01 678. 
Rokiškis
• Vaikišką sportinį  Petitplay firmos 
vežimėlį. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 611 33 065. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Rastas vienas apvalus auksinis 
auskaras. Tel. 8 612 75 477.  
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Siūlomas darbas Vokietijoje, 
Kiolne. Darbas susijęs su apdaila: 
gipsas, glaistymas, dažymas, 
tinkavimas, plytęlių klijavimas. 
Objaktai: viešbučiai, kavinės, 
restoranai. Oficialus atlyginimas 
mėnesiui –  2300 Eur į rankas.  
Įdarbinimas vokiškoje 
kompanijoje.  
Tel. 8 603 63 036. Rokiškis
• Žemės ūkio bendrovė ieško grūdų 
sandėlio-džiovyklos operatoriaus. 
Darbas Pandėlyje. Tel. 8 615 15 141. 
Rokiškis
• Reikalingas pagalbininis 
darbuotojas, pagrindiniai darbai-
stogų keitimas, skardinimo darbai, 
karkasinių pastatų statymas. 
Jaunas kolektyvas, laiku mokamas 
atlyginimas. Tel. 8 621 19 606. 
Rokiškis
• Statybos įmonei reikalingi įvairaus 
profilio statybininkai.  
Tel. 8 682 19 984. Rokiškis
• Ieškomi langų montuotojai. 
 Tel. 8 600 24 446. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Savaeigę McCulloch žoliapjovę, 
veikia puikiai. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 623 29 070. Rokiškis
• Husqvarna 555 FXT, gerą trimerį. 
Kaina 310 Eur. Tel. 8 613 39 235. 
Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Geros būklės 60 l akvariumą su 
įranga. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 698 75 435. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Uosio storlentes.  
Tel. 8 687 89 378. Rokiškis
• Naują stogo dangą.  
Tel. 8 604 61 511. Rokiškis
• Naują akumuliatorinį suktuvą, du 
akumuliatoriai, lagaminas, priedai. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 681 55 002. 
Rokiškis
• Bosch GST 18 V  ir  Bosch GSR 
18V. Puikiai veikiantys suktuvai. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 613 39 235. 
Rokiškis
• Diskinį medžio pjūklą.  
Trijų fazių. Tel. 8 601 84 705. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Tvarkingą Renault Espace 1997 
m. benzinas-dujos, dujos tiesioginės. 
Viskas veikia. TA galioja dar ilgą 
laiką. Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
•  Ford Galaxy  1996 m. benzinas- 
dujos, TA iki 2019 06.  
Tel. 8 620 81 864. Rokiškis
• Renault megane, automatinė 
greičių dėžė.  TA iki rugpjūčio, 
reikalingas remontas.  
Tel. 8 672 83 169. Rokiškis
• VW Jetta, 1991 m. 1.6 b/d. 
Automatas. Važiuoja gerai. TA 
nebegalioja. Kaina 195 Eur.  
Tel. 8 615 65 652. Rokiškis
• Moterišką dviratį. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
•  Audi 80 B4 1992 m. dyzelis TA iki 
2018 09. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• Mitsubishi Space Star 2001 m. 
1.9 TD sidabrinė TA iki 2019 02 03. 
Kaina 650 Eur. Tel. 8 658 55 210. 
Rokiškis
• Skubiai motociklą BMW 650F 
1998 m. TA iki 2019 05 06.  
Kaina derinama. Kaina 950 Eur.  
Tel. 8 658 55 210. Rokiškis
• Geros būklės SEAT IBIZA 1996 
metų 1400 cm³  44 kW, benzinas, 
spalva mėlyna. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 610 30 244. Rokiškis
• Opel Vectra 1999 m., TA iki 2019 
04, tvarkinga. Tel. 8 673 88 423. 
Kupiškis
• T40 am dviejų tiltų, visiškai 
veikiantį, TA iki 2020 m. 
Kaina 2000 Eur. Tel. 8 606 10 519. 
Kupiškis
• 1991 m. VW Golf 2 1,6 turbo 
dyzelis. 4 durys, pilka spalva, TA iki 
2020 01. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 614 86 759. Rokiškis
• Audi A6 (C4) Avant 1995 m. 2,5 
TDI 103 kW, TA iki 2019 09.  
Kaina 730 Eur. Tel. 8 616 93 529. 
Rokiškis
• 1999 m. VW Passat karavanas. 81 
kW,  TA tvarkinga. Kaina 950 Eur. 
Tel. 8 612 22 072. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• 1999 m. VW Golf 1,6 benzinas 4 
durų., 2002 m. Mitsubishi Speace 
Star 1,9 dyzelis 75 kW.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• 1982 m. Mersedes Benz variklį  
pilnos komplektacijos su pavarų 
dėže, 2,0 dyzelis. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• Audi b4 1,9 TDI 66 kW vairo 
stiprintuvo siurblį, generatorių, 
suportus su stebulėm, žibintų 
perjungėjus ir kita. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• 2000 m. Opel Astra 2,0 l dyzelis 
60 kW karavanas, 2001 m. Mersedes 
a170 dyzelis, 1995 m. VW Passat 
1,9 dyzelis 66 kW. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• Išmetamųjų dujų vamzdžius 12 V 
Jawai. Tel. 8 687 89 378. Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• Žeminančios reguliuojamos 
spyruoklės nuo Passat B5 universalo. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 673 16 211. 
Zarasai
• VOLVO vilkiko balną su visa 
važiuokle. Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• Autonominį variklio pašildytuvą, 
nėra valdymo bloko, išimtas iš 
automobilio, pajungimo galai yra. 
Tel. 8 698 72 751. Rokiškis

• Nissan originalius ratus R17.  
Tinka Qasqai, Almera, Juke, 
Maxima, X-Trail, Primera.  
Kaina 150 Eur. Tel. 8 623 29 070. 
Rokiškis
• 4 universalias 175/70/R13/M+S 
padangas, sumontuotos ant skardinių 
ratlankių, protektorius –  kaip naujas. 
Kaina 50 Eur už visas.  
Tel. 8 673 43 118. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Hidrofikuotus trijų korpusų plūgus. 
Tel. 8 687 89 378. Rokiškis
• Du T-25 traktorius arba keičiu į 
kombainą ar sunkvežimį.  
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• MTZ, Maz, Sk-5, Niva variklius. 
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• DT-75 buldozerį. Viskas veikia, 
visa hidraulika gale. Su reversu. 
Dusetos. Papildomas tel. (8-699) 
55273. Kaina 1900 Eur.  
Tel. 8 679 44 231. Rokiškis
• T16. Nėra dokumentų. Papildomas 
tel. (8-699) 55273. Galimas 
atvežimas. Dusetos.  
Kaina 1100 Eur. Tel. 8 679 44 231. 
Rokiškis
• 4 vagų bulvių sodinamąją. 
Veikianti, tvarkinga, dėžės 
nesurūdiję. Galimas atvežimas. 
Dusetos. Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 679 44 231. Rokiškis
• MTZ-52 su MTZ-80 varikliu. 
Viskas veikia. Papildomas tel. 
(8-699) 55273. Galimas atvežimas. 
Dusetos. Kaina 1950 Eur.  
Tel. 8 679 44 231. Rokiškis
• Diskinį pjūklą malkoms pjauti.  
Tel. 8 681 66 152. Rokiškis
• Traktoriaus paleidimo varikliuko 
magnetą. Tel. 8 681 55 002.  
Rokiškis
• MTZ-80 priekinį tiltą ir paleidimo 
varikliuko reduktorių. Tel. 8 610 19 
607. Rokiškis
• Sėjamąją „Stegsted“ 6 m visą 
arba dalimis 400 Eur. Kultivatorių 
„Vadersat“ 6 m orginalios 
spyruoklės, naujos lyginimo lentos 
1700 Eur. Plūgą „Overum“ antrą 
kartą prikabinamas 1100 Eur.  
Tel. 8 687 98 736. Rokiškis

Rokiškio ežere - galimybė 
paplaukioti irklentėmis

SUP irklenčių (stand 
up paddle boarding) 
sportas Lietuvoje – spar-
čiai populiarėjantis ir 
daugeliui neregėtas daly-
kas. Kaip teigia irklenčių 
nuoma Rokiškyje užsii-
mantis Airidas Kavoliū-
nas norint užsiimti šiuo, 
ganėtinai nauju sportu 
reikalinga tik gera koor-
dinacija bei noras išban-
dyti kažką naujo.

Specialūs įgūdžiai 
nereikalingi
Kaip pasakojo į Rokiš-

kį irklentes atvežęs Ai-
ridas Kavoliūnas, norint 
išmėginti irklenčių sportą 
jokie specialūs įgūdžiai 
nereikalingi. „Šiuo sportu 
užsiimti gali kiekvienas, 
nebijantis įkristi į vandenį 
bei gebantis išlaikyti koor-
dinaciją ant vandens pavir-
šiumi plaukiančios lentos. 
Tačiau niekas nesako, jog 
tiems, kuriems atsistojus 
ant irklentės koordinaci-
ją išlaikyti yra ganėtinai 
sunku, reikėtų šį sportą 
pamiršti – ant pripučiamo 
įrenginio galima plaukti ir 
atsiklaupus, ir atsisėdus ar 
net atsigulus. Svarbu, kad 
plaukikas jaustųsi saugiai 
bei patogiai,“ – mokė ir-
klenčių nuoma užsiimantis 
A. Kavoliūnas. 

Taipogi, pastarojo tei-
gimu, prieš stojantis ant 
irklentės privalu užsidė-
ti gelbėjimosi liemenę: 
„Mano turimos gelbėji-
mosi liemenės tinka tiek 
vaikams, tiek suaugusiems 

žmonėms, kurių be liemenių į 
vandenį jokiu būdu neleidžiu 
ir visai nesvarbu, koks puikus 
plaukikas jis bebūtų”.

A.Kavoliūno teigimu, ir-
klentėmis plaukioti gali bet 
kokio amžiaus žmonės, o jei 
vienam ant irklentės stotis ne-
drąsu – atsižvelgus į plaukikų 
svorį galima plaukti ir dviese. 
Taipogi šį, į baidares panašų 
išradimą galima eksploatuoti 
bet kuriame vandens telkiny-
je – tiek upėje, tiek ežere, tiek 
jūroje. Vienintelis itin svarbus 
šio sporto faktorius – tinka-
mos oro sąlygos. „Privalu at-
sižvelgti ir į bangas, ir į srovę, 
ir į vėją, nes plaukimo sąlygos 
turi būti saugios tiek plauki-
kui, tiek ir pačiai irklentei,“ 
- kalbėjo pašnekovas. Kaip 
sakė irklenčių sporto mėgė-
jas, nors irklentės išvaizda 
bei eksploatavimo principas 
labai primena banglentę, deja, 
banglenčių mėgėjams ar eks-
tremalams teks nusivilti – A. 
Kavoliūnas nerekomenduoja 
šiuo sportu užsiiminėti esant 
didelėms bangoms ar pučiant 
stipriam vėjui.

Galimybė išbandyti 
kažką naujo
Paklaustas apie tai, kodėl 

sumanė, jog tokia pramoga 
reikalinga Rokiškiui, paš-
nekovas liūdnai atsakė, jog 
vandens telkiniai mūsų kraš-
te visiškai neišnaudojami 
pramogoms. „Savo rajone 
turime daugybę vandens tel-
kinių, kuriuose pramogauti, 
deja, didelių galimybių nėra. 
Nusprendžiau, jog į Rokiškį 
atvežęs šią pramogą paįvai-

rinsiu žmonių kasdienybę 
bei suteiksiu galimybę pa-
bandyti šį, dar ganėtinai 
naują sportą,“ – kalbėjo A. 
Kavoliūnas.

Atsakydamas į klausimą, 
kodėl irklentes nusprendė 
atvežti į Rokiškį, A. Kavo-
liūnas pridūrė, jog kituose 
rajonuose irklenčių spor-
tas sparčiai populiarėja, o 
gyventojai jau ne viene-
rius metus turi galimybę 
išmėginti šį sportą. „Ap-
linkiniuose rajonuose šis 
sportas nebėra tokia didelė 
naujovė kaip mūsų krašte. 
Išsiaiškinęs, jog galimybės 
pasiplaukioti irklentėmis 
Rokiškio krašte nėra, nu-
sprendžiau pamėginti su-
pažindinti rokiškėnus su 
šia naujove,“ – pasakojo A. 
Kavoliūnas.

Airido Kavoliūno nuo-
mojamos irklentės – pripu-
čiamos, todėl lengvai trans-
portuojamos. „Irklentės 
„rinkinį“ sudaro irklentė, 
pompa, reikalinga jai pri-
pūsti, bei irklas. Viskas su-
pakuojama į vieną kuprinę, 
todėl išsinuomavus irklentę, 
ją vežtis galima ir prie kitų 
vandens telkinių ar net neš-
tis į žygius,“ – pasakojo A. 
Kavoliūnas.

Išsinuomoti irklentes gali-
ma tik esant geromis oro są-
lygomis. Nuoma užsiimantį 
A. Kavoliūną kartu su irklen-
tėmis galima sutikti vakarais 
prie Rokiškio ežero.

Tikslesnę informacija 
apie irklenčių nuomą galima 
sekti Facebook puslapyje.

Monika MEILUTĖ

Prancūzija 
atsakinga 
už trečdalį 
visų Europoje 
atidėtų skrydžių

Nuolatinių darbuotojų strei-
kais ir pasenusia technika pa-
garsėjusi Prancūzijos skrydžių 
valdymo sistema yra atsakinga 
už trečdalį visoje Europoje ati-
dedamų skrydžių, pirmadienį 
pranešė prancūzų leidinys „Le 
Parisien“, cituodamas Senato 
finansų komiteto ataskaitą.

Nuo 2004 iki 2016 metų Pran-
cūzijos skrydžių valdymo centrų 
darbuotojai streikavo 254 dienas, 
kai antroje vietoje pagal šį rodiklį 
buvusios Graikijos skrydžių kon-
trolės darbuotojai analogišku lai-
kotarpiu streikavo tik 46 dienas. 
Toliau pagal pagal streikuojant pra-
leistas dienas sekė Italija (37 die-
nos) ir Vokietija (4 dienos), teigia-
ma laikraščio gautoje ataskaitoje.

Ataskaitoje pabrėžiama, kad 
skrydžių atidėliojimus Prancū-
zijoje lemia ne tik nuolatiniai 
streikai, bet ir pasenusi technika. 
Prancūzijoje oro eismo kontrolės 
įranga yra pasenusi“, o jos prie-
žiūra per metus kainuoja 136 mln. 
eurų, Ir visa tai nepaisant fakto, 
kad nuo 2011 metų Prancūzija 
skrydžių valdymo sistemos atnau-
jinimui išleido daugiau nei 2 mlrd. 
eurų. 4 tūkst. Prancūzijos oro eis-
mo kontrolierių kasmet turi susi-
tvarkyti su sparčiai augančiomis 
skrydžių apimtimis. Pavyzdžiui, 
2017 metais jiems teko suvaldy-
ti 3,1 mln., arba 4 proc. daugiau 
skrydžių nei 2016-aisiais.

BNS inform.
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PRAMOGŲ KAMPELIS
ANEKDOTAI

Sovietmetis. Suvalkietis 
Petras sode po obelimi užkasi-
nėja trilitrį stiklainį su rubliais. 
Kaimynas stebisi:

– Bet juk mūsų kolūkio 
susirinkime sakė, kad greitai bus 
komunizmas ir pinigų nebebus.

– O pas mane bus!
***
Vyras žmonai:
– Staiga duodi savo buvusio-

jo telefoną!
– O kam tau jo prisireikė?
– Tegul tave kuo greičiau 

atgal pasiima!
***

Mergina vaikinui:
– Kas gražiau: mėnulis ar 

saulė?
– Mėnulis.
– Tai kodėl tu mane saulyte 

vadini?
– Negaliu žiūrėt!

***
Tikra panelė visada nešioja 

dvejus saulės akinius: vienus ant 
nosies, kitus ant kaktos, šukuo-
senai prilaikyti.

***
Reliatyvumo dėsnis: nuo 

algos iki algos – amžinybė, nuo 
sąskaitų iki sąskaitų – akimirka: 
tik, rodos, sumokėjai už šildymą, 
šiukšles ir elektrą, ir mokėk vėl.

***
Klausimas stilistei:
– Kokie kvepalai madingiau-

si šią vasarą?
Atsakymas:
– Purškalas nuo uodų!

***
Sakoma, kad laimė visada ras 

žmogų. Nieko nesuprantu: ar aš 
taip gerai slepiuosi, ar taip prastai 
ji manęs ieško...

***
Pasėjau arbūzus „Rosario“ 

(„Rožinis“). Niekaip nesuprantu: 
ar melstis, kad išdygtų, ar užaugs 
tokie, kaip Rožinio karoliukai.

***
Anksčiau humanitaru vadin-

davo žmogų, kuris kelias kalbas 
mokėjo, romanus rašė, eiles kūrė 
ar filosofavo. Dabar humanitaru 
vadina tą, kuris daugybos lente-
lės nemoka.

***
Ilgaplaukis vaikinukas va-

žiuoja troleibusu. Bobulė barasi:
– Mergele, galėtum pasitrauk-

ti ir praleisti.
Vaikinukas:
– Aš ne mergelė!
Bobulė:
– Radai kuo didžiuotis!

***
Kadangi jau dvi valandas pro 

daugiabučio suolelį nepraėjo 
jokia mergina, bobutės prostitute 
išvadino santechniką Petrą.

***
– Ar girdėjote apie naują 

Voločkovos romaną?
– Tai kad ne Romanas jis. 

Neva tai Vasia, neva tai Fedia.
***

– Ar girdėjai, kad Marytės 
ketvirtąjį vyrą į krematoriumą 
išvežė?

– Sekasi gi kai kurioms. Kitos 
nė vieno vyro negauna, o šita jais 
krosnį kūrena!

***

DIZAINERĖ-MAKETUOTOJA
Lina Dūdaitė-Kralikienė
Tel. 8 672 36 089 
lina@rokiskiosirena.lt

Orų prognozė birželio 19-21 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos

Birželio 19 d. Naktį +11
Dieną +20

PV,
5-11 m/s

Dieną vietomis 
nedidelis lietus.

Birželio 20 d. Naktį +12
Dieną +19

V,
7-14 m/s

Dieną bus vėjuota.

Birželio 21 d. Naktį +11
Dieną +18

PV,
6-12 m/s

Pagaliau atostogos. Aplink 
jūra, žuvėdros, delfinai. 
Kokia vis dėlto graži ta 3D 
patalynė.

***
Kalbasi du draugai:
– Na pamanyk, metė tave 

žmona. Po dviejų savaičių pa-
mirši, kad ją apskritai turėjai.

– Taip greitai neišeis. Aš 
jai kailinius nupirkau. Išsimo-
kėtinai, dvejiems metams...

***
Petriuko elektrinės gitaros 

stiprintuvas, pasirodo, turi tik 
dvi garso pozicijas: „įjungta“ 
ir „policija“.

***
Kosmetologas rekomen-

duoja damoms užmigti veidu 
šviežių agurkų salotose.

***
Klausimas būsimam vai-

ruotojui:
– Ką reiškia ženklas „At-

sargiai – vaikai“?
– Nepalikti mašinos be 

priežiūros!
***

Erotinių prekių parduotu-
vėje:

– O tau aštuoniolika yra?
– Nematavau!

***
Jei moteris, laikydamasi 

dietos, per savaitę priaugo 
5 kg, vadinasi... tą dietą jai 
pasiūlė geriausia draugė.

***
Gamta tokia užteršta, kad 

netgi giliame akivare velniai 
nebesiveisia.

Ieškokite Rokiškio
 prekybos centruose!

BUITINĖ TECHNIKA

• Skalbimo mašiną, veikianti. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 674 54 495. Rokiškis

• Beveik nenaudotą plokščiasiūlę 
siuvimo mašiną MERRYLOCK 
3564. Išsamesnė informacija - 
telefonu. Kaina 270 Eur.  
Tel. 8 620 64 901. Rokiškis

DOVANOJA

• Nusišienauti pievas.  
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
• Meilius 6 savaičių kačiukus, 
katytes. Galima rinktis iš penkių 
kačiukų. Tel. 8 618 43 003.  
Kupiškis

GARSO TECHNIKA

• Automagnetolas, 2 vnt JVC ir 
Pioneer, su USB. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Pioneer kolonėles.  
Tik skambinti. Tel. 8 676 99 866. 
Rokiškis


