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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Birželio 22-oji, 
penktadienis, 

25 savaitė
Iki metų pabaigos liko 192 dienos.

Vasaros saulėgrįža
Saulė teka 4.41 val., 

leidžiasi 22 val. 
Dienos ilgumas 17.19 val. 

Mėnulis – priešpilnis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Eigauda, Eigaudas, Eigaudė, Eigeda, 
Eigedas, Eigė, Inocentas, Kaributas, 

Kentautas, Kentautė, Laimutė, 
Paulina, Paulinas.

Rytoj: Agripina, Arvyda, Arvydas, 
Arvydė, Arvys, Vaida, Vaidas, 

Vaidauga, Vaidaugas, Vaidenė, 
Vaidenis, Vanda, Vandalinas, 

Vandalius, Žydrius.
Poryt: Ansas, Janė, Janina, 

Jonas, Jonaudas, Jonaudė, Jonė, 
Jonis, Žana, Žaneta.

Dienos citata
„Žmogus kenčia. Kankina 

kitą. Ir ne visada tas, 
kuris kenčia, yra visų 

nelaimingiausias“ 

(R. Rolanas)

Dienos skaičius
92

Tiek Juodupės gimnazijos moks-
leivių jau dalyvavo stovyklose.  3 p. 

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1941 — Antrajame pasauli-
niame kare Vokietija užpuolė So-
vietų Sąjungą.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1880 — mūsų rajone  gimė 
Vladas Mironas, politinis veikėjas, 

Vasario 16-osios Lietuvos 
Nepriklausomybės akto signataras, 

kunigas. Mirė 1953 m.

Post 
scriptum

Nemaišyk kito puodo, 
žiūrėk, kad tavo 

neprisviltų

Laisvės kovų istorijos 
muziejus pildo 
poetės Dianos 
Glemžaitės istoriją

2 p.

Rokiškio baseino reikalai juda į priekį: 
jam ieškomas direktorius

2 p.

2 p.

Dalį „Rokiškio sūrio“ akcijų perėmusi
 „INVL Asset Management“ 
nutraukė „East Capital“ ginčą

Juodupėnų moksleivių stovykla: 
nuo nakties mokykloje iki šaudymo varžybų

3 p.
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KRIMINALAI
Degė ūkinis pastatas ir 
šiukšliavežė
Birželio 20 d. 11:25 val. 
gautas pranešimas, kad Beržų 
g., Pandėlio k., Pandėlio sen., 
dega ūkio pastatas
Tą pačią dieną 16:54 val. 
gautas pranešimas, kad 
Vyžuonos g., Vyžuonos 
k., Rokiškio k. sen., dega 
šiukšlevežė.

Neblaivių konfliktai
Birželio 20 d. 22 val. 
Rokiškio r., neblaivus (1,53 
prom. girtumas) vyras 
(gim. 1993 m.) smurtavo 
prieš neblaivią (2,94 prom. 
girtumas) sugyventinę 

(gim. 1987 m.). Įtariamasis 
sulaikytas.

Išėjo iš namų
Birželio 18-osios rytą 
Rokiškio r. sav., Rokiškio 
kaimiškoji sen., Mitragalio 
k., Ūkininkų g., iš namų  į 
mokyklą išėjo  ir iki šiol 
negrįžo šešiolikmetė. Išeina 
ir negrįžta ne pirmą kartą.

Smurtavo sugyventinis...
Birželio 19 d. 20.19 val. 
Rokiškio r., neblaivus (1,83 
prom .girtumas) vyras (gim. 
1972 m.) smurtavo prieš 
sugyventinę (gim. 1983 m.). 
Įtariamasis sulaikytas. 

sugyventinė.

Rado mirusį
Birželio 18 d.  8.07 val. 
Rokiškio r., Pandėlio sen., 
Pandėlio k., Beržų g., 
gyvenamojo namo kambaryje, 
ant lovos rastas miręs vyras 
(gim. 1943 m.). Pirminės 
apžiūros metu išorinių smurto 
žymių nenustatyta.

Panevėžio VPK ir 
Panevėžio apskrities 

priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos

Rokiškio priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos 

inform.

Dalį „Rokiškio sūrio“ akcijų perėmusi
 „INVL Asset Management“ 
nutraukė „East Capital“ ginčą

Švedijos investicijų 
bendrovės „East Capital“ 
ginčas su pagrindiniu pie-
no perdirbimo bendrovės 
„Rokiškio sūris“ akcinin-
ku Antanu Trumpa baigtas 
– investicijų bendrovės val-
dytas „Rokiškio sūrio“ ak-
cijas perėmusi turto valdy-
mo bendrovė „INVL Asset 
Management“ nusprendė 
nesibylinėti.

„East Capital“ ir A. Trum-
pos ginčą nagrinėjęs Apelia-
cinis teismas trečiadienį bylą 
nutraukė.

„Byla nutraukta dėl to, 
kad bylą inicijavęs akcinin-
kas („East Capital“ – BNS) 
po to, kai byla pradėta nagri-
nėti apeliacinės instancijos 
teisme, sudarė akcijų per-
leidimo sandorį ir naujasis 
akcininkas („INVL Asset 
Management“ – BNS) į šitą 
bylą nepageidavo įstoti“, – 
BNS sakė bylą nagrinėjusio 
teisėjo padėjėjas Deividas 
Bluškis. 

Ginčas tarp „East Capital“ 
ir A. Trumpos buvo kilęs dėl 
jo veiklos, skolinant bendro-
vės lėšas jos valdomai įmonei 
„Pieno pramonės investicijų 
valdymas”.

5,5 proc. „Rokiškio sūrio“ 
akcijų paketą „East Capital“ 
bendrovei „INVL Asset Ma-
nagement“ už 4,5 mln. eurų 
pardavė pernai spalį.

„East Capital“ teisme siekė 
priteisti 10,524 mln. eurų žalos 
„Rokiškio sūriui“, kadangi, 
anot bendrovės, skolindamas 
įmonės lėšas „Pieno pramo-
nės investicijų valdymui“, 
A. Trumpa pažeidė Akcinių 
bendrovių įstatymo draudimą 
teikti finansinę pagalbą.

Panevėžio apygardos teis-
mas pernai birželį pripažino, 
kad A. Trumpa pažeidė įstaty-
mą, tačiau taip pat konstatavo, 
kad dėl A. Trumpos veiksmų 
nei „Rokiškio sūriui“, nei jo 
akcininkams žalos nebuvo pa-
daryta.

A. Trumpa anksčiau yra 
sakęs, kad „Pieno pramonės 

investicijų valdymas“ dar 
2004-2006 metais įsigijo 
„Rokiškio sūrio“ akcijų už lė-
šas, pasiskolintas iš bankų bei 
savo akcininkų. Ir tik vėliau 
„Rokiškio sūris“ refinansavo 
dalį šių paskolų, taikydamas 
rinką atitinkančias palūkanas. 
Visos paskolintos lėšos jau 
buvo grąžintos bendrovei dar 
iki „East Capital“ pretenzijų.

Anot „Rokiškio sūrio“ pa-
grindinio akcininko, tokiais 
veiksmais „East Capital“ sie-
kia priversti bendrovę bran-
giau supirkti „East Capital 
(Lux) Baltic Fund“ valdomą 
4,96 proc. įmonės akcijų pa-
ketą.

„Rokiškio sūrio“ akcijos 
kotiruojamos „Nasdaq“ Vil-
niaus biržos Oficialiajame 
sąraše.

Naujienų agentūros BNS 
informaciją atgaminti vi-
suomenės informavimo 
priemonėse bei interneto 
tinklalapiuose be raštiško 
UAB BNS sutikimo drau-
džiama.

Rokiškio baseino reikalai juda į priekį: 
jam ieškomas direktorius

Rajono savivaldybė pa-
skelbė konkursą Rokiškio 
baseino direktoriaus parei-
goms užimti. Kokie reikala-
vimai jam keliami?

Pretendentams užimti šias 
pareigas reikalavimai nėra 
aukšti: viso labo turėti ne 
žemesnį kaip aukštąjį uni-
versitetinį socialinių mokslų 
studijų srities išsilavinimą 
bei ne mažesnę kaip 1 metų 
profesinę darbo patirtį (pagal 
įgytą specialybę) ir 1 metų 
vadovaujamo darbo patirtį. Ir, 
kaip ir dera vadovui, išmanyti 
jo darbo sritį reglamentuojan-
čius teisės aktus. 

Dokumentus pretendentai 
turi pateikti per Valstybės tar-
nybos valdymo informacinę 
sistemą.

Konkurso komisija pre-
tendentus Rokiškio baseino 

direktoriaus pareigoms užim-
ti egzaminuos žodžiu: jiems 
reiks pateikti veiklos progra-
mą ir dalyvauti pokalbyje. 

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Laisvės kovų istorijos muziejus pildo 
poetės Dianos Glemžaitės istoriją

Laisvės kovų istorijos 
muziejuje Obeliuose lankė-
si Pandėlio Švč. Mergelės 
Marijos parapijos "Maldos 
su Šventuoju raštu" būrelio 
narės kartu su šios parapijos 
bažnyčios klebonu teol. lic. 
Albertu Kasperavičiumi.

Šios išvykos organizato-
rė pedagogė Eglė Glemžienė 
muziejininkams pristatė šei-
mos relikvijas, menančias gar-
siąją poetę, partizanę Dianą 
Glemžaitę-Bulovienę (1925-
1949).

Kaip teigia Eglė Glem-
žienė, šias relikvijas jų šei-
ma paveldėjo mirus Dianos 
Glemžaitės seseriai tremtinei 
Daliai Glemžaitei. Šeimos 
nuotraukose užfiksuota Diana 
Glemžaitė kartu su tėveliais 
Ona ir Mykolu Glemžomis. 
Tarpukariu Mykolas Glemža 
dirbo girininku. 1945 m. buvo 
areštuotas ir ištremtas į Sibirą.

Taip pat susipažinome su 
poetės Dianos Glemžaitės 
kūryba, kuri užrašyta sąsiu-
viniuose (nuotr.). Kaip teigia 
Eglė Glemžienė, šios asmeny-
bės kūryba bus pateikta susi-
pažinti visuomenei.

Laisvės kovų istorijos 
muziejaus Obeliuose 

inform.

„Rokiškio komunalininkas“ – be vadovo
Trečiadienį atsistatydino 

nuostolingai dirbusio „Rokiš-
kio komunalininko“ vadovas 
Gintautas Rekerta. Kodėl jis 
nusprendė pasitraukti, ben-
drovės valdybai nekomentavo. 
Jei  G. Rekerta būtų nepada-
vęs atsistatydinimo pareiški-
mo, „Rokiškio komunalinin-
ko“ valdybos pirmininkas 
būtų siūlęs jį atstatydinti.

G. Rekerta AB „Rokiškio komunalininkas“ vadovavo 

nuo 2015 m. Jis šiame poste 
pakeitė rajono meru tapusį 
Antaną Vagonį.

Ar bus artimiausiu metu 
skelbiamas konkursas AB 
„Rokiškio komunalininkas“ 
direktoriaus pareigoms užim-
ti, dar nėra aišku: tebegyvuoja 
idėja į vieną įmonę jungti pas-
tarąją bendrovę ir UAB „Ro-
kiškio butų ūkis“. 

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Metai su informatika pradiniame ugdyme
Birželio 15 d. Švietimo ir 

mokslo ministerijoje vyko pro-
jekto „Informatika pradiniame 
ugdyme“ pirmo etapo apiben-
drinimas. Šio projekto metu 
mokslininkų, Ugdymo plėtotės 
centro ir 10 Lietuvos mokyklų 
komandos  kūrė ir išbandė infor-
matikos turinį pradinėse klasėse. 
Renginį moderavo Švietimo ir 
mokslo ministerijos Ikimokykli-
nio ir pradinio ugdymo skyriaus 
vyriausioji specialistė L. Jasiuke-
vičienė ir Ugdymo plėtotės cen-
tro direktorius G. Vaidelis.

Apie 160 renginio dalyvių: sa-
vivaldybių Švietimo skyrių atsto-
vai,  projekto partneriai,  ŠMM, 
UPC, NEC, ŠAC ir kt. institucijų 
atstovai prieš renginį stebėjo mo-
kyklų komandų praktiškai pristato-

mas veiklas, skirtas ugdyti mokinių 
informatinį mąstymą pradiniame 
ugdyme.

Rokiškio Juozo Tūbelio pro-
gimnazijos komanda: R. Repšie-
nė, S. Rubliauskienė, N. Fijal-
kauskienė, M. Vaitkevičiūtė, V. 
Krasauskaitė, L. Varnienė pristatė 
dar Lietuvoje nežinomus Ozobot 
robotukus. Šios  priemonės gali-
mybėmis ir pritaikymu pamokose 
labai susidomėjo atstovai iš Biz-
nio mašinų kompanijos, Lietuvos 
edukologijos universiteto, VŠĮ 
„Robotikos akademija“, Švietimo 
informacinių technologijų centro, 
įmonės Bentley Systems.

Susirinkusius pasveikino Švie-
timo ir mokslo viceministras G. 
Kazakevičius. Vilniaus universite-
to profesorė dr. V. Dagienė infor-
matinį mąstymą pristatė kaip XXI 

amžiaus iššūkį. Vienos pagrindinių 
projekto rėmėjų įmonės Bentley 
Systems personalo vadovė Rytų 
Europai ir Rusijai G. Ščiukaitė 
džiaugėsi galėdama prisidėti prie 
šiuolaikinio mokymosi galimybių 
sudarymo. Ugdymo plėtotės centro 
metodininkė A. Zdanevičienė ir vi-
sos mokyklų komandos pasidalino 
projekto lūkesčiais, džiaugsmais, 
išsipildžiusiomis svajonėmis.

Kiekvienos komandos prista-
tymas palydėtas plojimais ir padė-
komis. 2018-2019 mokslo metais  
prie projekto prisijungs dar 90 
Lietuvos mokyklų, kurios tęs vei-
klas konsultuojamos mokslininkų, 
Ugdymo plėtotės centro komandos 
ir jau patirties įgijusių mokyklų ko-
mandų.

Komandos vadovė 
Liucija VARNIENĖ
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Juodupėnų moksleivių stovykla: nuo nakties mokykloje iki šaudymo varžybų
Vasara – ne tik atostogų, bet ir stovyklų metas. Jų pastaruoju metu siūloma daug ir įvairių: skiriasi temos, kainos. Neretai savaitė ar 
dvi vaikų poilsio tėvų kišenes patuština ištisiems metams: šalies žiniasklaidoje nuskambėjo atvejai, kai už septintokų ekskursiją į Italiją 
tėvams buvo pasiūlyta „susimesti“ po 400 Eur. Tačiau ar norint pradžiuginti vaiką poilsiu, būtina tėvams lįsti į skolas? O gal įdomių, 
prasmingų dalykų galima rasti čia pat, savo ir artimiausiuose rajonuose? Juodupės gimnazijos moksleiviai ir mokytojai sako TAIP, 
GALIMA. Jų suorganizuota stovykla, socialinės pedagogės Ingos Michailovos teigimu, kasmet sulaukia didžiulio moksleivių dėmesio.

Pagerbė geriausius
Juodupės gimnazijoje gra-

žia tradicija tampa moksleivių 
naktis mokykloje. Šiemetinė 
jos tema – „Likimo traukinys - 
naktis mokykloje" – pasirinkta 
neatsitiktinai, mat vyko Gedu-
lo ir vilties dienos išvakarėse. 
Popietė buvo skirta šiai dienai 
paminėti: mokiniai gamino bu-
taforinius traukinio vagonus, 
rinko informaciją apie tremties 
vietas, rengė pristatymus, val-
gėme „šaulišką" košę.

Vakare – jau tradicija ta-
pęs geriausiųjų moksleivių 
apdovanojimų vakaras: kartu 
pasidžiaugta  praėjusių moks-
lo metų laimėjimais bei pa-
siekimais. O iki ryto – laikas 
smagioms pramogoms, pokal-
biams.

O po to – metas stovyklai 
„Vasaros magija –3“.

Intensyvus grafikas
Trijų dienų stovyklos grafi-

kas – labai intensyvus. Juk yra 
tiek daug dėmesio vertų daly-
kų, kuriuos jauniesiems juodu-
pėnams būtų įdomu pamatyti. 
Stovyklos veiklose, kaip teigė 
socialinė pedagogė I. Michai-
lova, vengiama nuobodžių 
pasakojimų ir paskaitų, daug 
dėmesio skiriama pažintiniams 
praktiniams dalykams. Juk 
antrosios pamainos branduolį 
sudarę gimnazijos septintokai 
ir aštuntokai – tikri nepasė-
dos. Jiems, kaip ir daugeliui 
šiandienos moksleivių, reikia 
veiksmo ir įspūdžių. Stovykla 
itin populiari: į ją norėjo pa-
tekti ir vyresniųjų klasių gim-
nazistai. 

O įdomybių stovykloje iš-
ties daug: jau pirmąją stovyklos 
dieną – pažintis su rajono prieš-
gaisrinės gelbėjimo tarnybos 
darbuotojais, praktinė pamoka 
prie Vyžuonos upės, kaip gel-
bėti skenduolį. Po to – įdomi 
ekskursija Utenos ir Molėtų 
apylinkėse. Čia gyvai, o ne iš 
geografijos vadovėlio, jauni-
mas pamatė stebuklingą Kro-
kulės šaltinį, geologiniu gamtos 
paveldo objektu laikomą Šei-
myniškių atodangą su konglo-
merato uola, įkopė į Labanoro 
regioninio parko apžvalgos 
bokštą, kuris yra aukščiausias 
Lietuvoje ir siekia 36 metrus. 

Antrąją stovyklos dieną –
pažintis su Stelmužės ąžuolu, 
molio žiedimo pamoka Za-
rasų amatų centre, išvyka į 
Šlyninkos vandens malūną su 
autentiška įranga. Čia gami-
nami tautinio paveldo miltai, 
kruopos, sėlenos, kepami va-
dinamieji „razavi“ blynai. To-
liau – kelionė į Sartų apžvalgos 
bokštą, kitų gamtos įdomybių 
lankymas. 

Net ir po tokios intensyvios 
dienos, mokytojos I. Michailo-
vos teigimu, vaikai visą naktį 
tryško energija: žaidė, kalbė-
josi, tad trečiąją, paskutinę sto-
vyklos dieną, tikėtina, turėjo 
būti bent šiek tiek pavargę ir 
apsnūdę.

Tačiau visus miegus išvaikė 

įdomi ir veiklos gausi viešnagė 
Krašto apsaugos savanorių pa-
jėgų Vyčio apygardos 5-osios 
rinktinės 506-ojoje lengvojoje 
pėstininkų kuopoje. 

Nenorėjo išvažiuoti
Kodėl stovyklos organiza-

toriai pasirinko viešnagę bū-

tent pas karius? Pedagogės I. 
Michailovos teigimu, tam yra 
keletas priežasčių. Pirmiausia 
– tikėjosi įdomios pažinties 
su kariuomene. Ir nenusivylė. 
Antra – tokia pažintis labai 
naudinga vaikams – juk vos 
po kelerių metų jie bus pa-
šaukti ginti tėvynės. O prak-
tika rodo, kad jaunimo dėme-
sys kariuomenei didelis. Tad 
pažinti ją iš arčiau – vertinga. 
„Nors, atrodytų, ir daug rašo-
ma, kalbama apie kariuome-
nę, tačiau informacijos apie 
kario tarnybą, perspektyvas 
jaunimui vis dar stinga. Taigi 
pasinaudojome proga susipa-
žinti su kariuomene artimiau“, 
– sakė pašnekovė.

Kuopos vadas kapitonas 
Sergejus Afanasjevas teigė, 
kad ši juodupėnų viešnagė 
unikali ir kuopai – papras-
tai kariai patys vyksta į rajo-
no ugdymo įstaigas, o dabar 
patys sulaukė svečių. Juos 

smagiai priėmė kuopos vadas 
bei kariai savanoriai Domas 
Misiūnas, Justinas Kiburys ir 
Sigita Leknickaitė. 

Kaip įprasta kariams, jie 
nedaugžodžiavo. Pažintį su 
kariuomene juodupėnai moks-
leiviai pažino praktiniais me-
todais: iškraustė kario kuprinę, 
išsidažė veidus maskuojamųjų 
spalvų dažais, čia pat aikštelėje 
prie kuopavietės pasigamino 
kareiviško sauso davinio por-
ciją. Jaunimėlis išmėgino šar-
vinės ir amunicinės liemenių 
bei kareiviško šalmo svorį. Iš-
bandė akies taiklumą šaudyda-
mi šratasvydžio ginklais G-36 
į taikinius. Tada kuopos vadas 
jaunimą trumpam sukvietė į 
kuopos klasę. Čia  trumpas po-
kalbis apie tai, ką veikia Lie-
tuvos kariuomenė. Juodupėnai 
moksleiviai žino – ji gina ir 
saugo savo šalį ir jos piliečius. 
Apie viešnagę vaikams pri-
mins ir dovanos – šratinukai 
su kariuomenės simbolika. O 
aktyviausiai užduotis atlikę 
vaikai gavo ir daugiau prizų 
– užrašų knygelę bei specialų 
kompaktišką puodelį su Vyčio 
apygardos 5-osios rinktinės 
simbolika. 

Desertui – pamoka kaip 
judėti teritorijoje principu 
„judu-dengiuׅ“. Pasidalinę į 
dvi grupeles, vaikai su kariais 
imitavo vieni kitų puolimą. Ši 
užduotis buvo tokia smagi vai-
kams, kad jie vos nepavėlavo į 
antrąją planuotą išvykos stote-
lę – Lėlių muziejų Bajoruose.

O mokytojai nusprendė, 
kad bendradarbiavimas su 
kariais savanoriais bus pui-
kus pilietiškumo bei istorijos 
pamokų akcentas. Juolab, ir 
patys vaikai norėtų toliau ben-
drauti su kariais: ne vienas 
nusivylė sužinojęs, kad kariu 
savanoriu galima tapti tik pil-

namečiams. „Tačiau jūs galite 
tapti jaunaisiais šauliais, o po 
aštuonioliktojo gimtadienio 
ateiti į mūsų kuopą“, – moks-
leiviams patarė kapitonas S. 
Afanasjevas.

Prieinama visiems
Stovykla, kaip sako socia-

linė pedagogė I. Michailova, 
prieinama kiekvienam moks-
leiviui. Tad nenuostabu, kad 
šiemet stovyklavo 5-8 klasių 
didelė grųpė mokinių. Soci-
aliai remtinų šeimų vaikams 
buvimas joje – nemokamas, o 
kitiems vaikams – už simbo-
linę kainą. Stovyklauta dviem 
pamainomis – pirma jaunesni, 
paskui vyresni vaikai. Mažie-
siems stovykla truko 4 dienas, 
vyresniems – 3. 

Kadangi vadinamoji Žio-
biškio turistinė bazė, kurioje 
paprastai rengiamos rajono 
mokyklų stovyklos, šiemet 
remontuojama, tai stovyklau-
tojai nakvojo Juodupės gim-
nazijoje. Pirmąją naktį, kaip 
sakė pedagogė, miegančiųjų 
beveik nebuvo: pokštai, žaidi-
mai truko iki pat paryčių. Vė-
lesnėmis naktimis nuovargis 
darė savo: vaikai užmigdavo 
bent porai valandų, kad atga-
vę jėgas vėl tęstų pokštus ir 
linksmybes.

Programa – 
pagal pageidavimus
Stovyklos veiklą koordi-

nuojanti I. Michailova tei-
gė, kad turistinius maršrutus, 
atsižvelgdami į moksleivių 
pageidavimus, kuria patys 
mokytojai. Sau stovyklos orga-
nizatoriai kelia griežtus reika-
lavimus: vaikus reikia užimti 
įdomia ir prasminga veikla. 
Čia nebūna taip – numečiau 
kamuolį, o jūs jau ten žinokitės 
kelias valandas. Ir mobilieji te-
lefonai paprastai slepiami kiše-
nėse. Naudotis jais nedraudžia-
ma, tačiau dėl įdomios veiklos 
vaikai nenori narštyti internete 
ar žaisti žaidimus. „To mes ir 
siekiame: vaikai turi pailsėti 
nuo informacinių technologi-
jų“, – sakė I. Michailova.

O geriausias įvertinimas 
stovyklai yra pačių vaikų žo-
džiai: jie klausia, kada ji vėl 
bus rengiama. „Sakome jiems: 
bet juk dar šitoji ką tik pasi-
baigė. O vaikai astako, kad 
stovyklauti nori vėl“, – sakė 
pašnekovė.

Ir ne tik gimnazijos moks-
leiviai šiemet džiaugėsi smagia 
stovykla. Juodupės gimnazija, 
bendradarbiaudama su Juodu-
pės darželiu, surengė stovyklą 
jo auklėtiniams „Pagrandukų 
vasara“.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Stovyklos akimirkos.                 Juodupės gimnazijos ir „Rokiškio Sirenos“ nuotr.
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Išskirtinės kokybės produktų gamyba skinasi kelią
Statistika rodo, kad lietuviams 

maisto produktų kokybė rūpi vis 
labiau. Jie dažniau nei kiti Eu-
ropos Sąjungos šalių gyventojai 
renkasi maisto produktus, ku-
riuose yra mažiau antibiotikų ir 
hormonų, nitratų ir pesticidų li-
kučių. 

Nepaisant to, išskirtinės koky-
bės maisto produktų vartojimas 
sudaro mažiau nei 2 proc. visos 
maisto produktų rinkos Europos 
Sąjungos šalyse. Kad kokybiška 
produkcija sparčiau skintųsi ke-
lią į rinką, jos gamintojai skatina-
mi naudotis Lietuvos kaimo plė-
tros 2014–2020 metų programos 
(KPP) priemone „Žemės ūkio ir 
maisto produktų kokybės siste-
mos“. Didžiausia galima viešosios 
paramos suma vienai žemės ūkio 
valdai per metus gali siekti iki 
3000 Eur. Norintys pasinaudoti 
šia parama ūkininkai paraiškas 
per Žemės ūkio ministerijos in-
formacinę sistemą (ŽŪMIS) arba 
Nacionalinės mokėjimo agentū-
ros teritoriniuose padaliniuose 
gali pateikti iki birželio 29 d.

Naudodamiesi minėta KPP prie-
mone ūkininkai gali pretenduoti 
į paramą išlaidoms kompensuo-
ti, kurios patiriamos įsitraukiant 
į kokybiškų žemės ūkio ir maisto 
produktų gamybą, sertifikuojant ir 
atliekant žemės ūkio ir maisto pro-
duktų gamybos kontrolę bei vyk-
dant metinius įnašus už dalyvavimą 

remiamoje kokybės sistemoje. Tiesa, 
minėtos paramos gali kreiptis tik tie 
žemės ūkio veiklos subjektai, kurie 
augina ir (arba) gamina bei tiekia rin-
kai kokybiškus žemės ūkio ir maisto 
produktus ir kurie nustatyta tvarka 
yra įregistravę žemės ūkio valdą 
(kaip valdytojai arba partneriai). 

Svarbu tai, kad parama teikiama tik 
pareiškėjams, naujai įsijungiantiems į 
tris pagal priemonę remiamas koky-
bės sistemas: ekologiškų produktų 
kokybės, Europos Sąjungos (ES) pri-
pažintų produktų kokybės ir naciona-
linę žemės ūkio ir maisto produktų 
kokybės sistemą (NKP). Kiekvienai 
jų keliami skirtingi reikalavimai.

Pareiškėjai, dalyvaujantys ekolo-

giškų produktų kokybės sistemoje, turi 
turėti tai patvirtinantį nepriklausomos 
sertifikavimo įstaigos išduotą patvir-
tinamąjį dokumentą, auginti ir (arba) 
gaminti bei tiekti rinkai neperdirbtus 
arba perdirbtus ekologiškus produktus, 
skirtus tiesiogiai žmonėms vartoti. 

Ketinantys gauti paramą pagal ES 
pripažintų produktų kokybės sistemą 
turi būti įrašyti į paskirtosios kontro-
lės Valstybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos tvarkomą produktų, kurių 
pavadinimai yra įregistruoti saugo-
mų kilmės vietos nuorodų (SKVN) ir 
saugomų geografinių nuorodų (SGN) 
arba garantuotų tradicinių gaminių 
(GTG) registre, gamintojų sąrašą ir 
gaminti bei rinkai tiekti šiuos gami-

nius: mėsos gaminį „Lietuviškas ski-
landis“, Seinų/Lazdijų krašto medų, 
Lietuvišką varškės sūrį, midų „Sta-
kliškės“, pieno gaminį „Žemaitiškas 
kastinys“, Daujėnų naminę duoną 
arba sūrį „Liliputas“.

O pareiškėjai, dalyvaujantys NKP 
kokybės sistemoje ir norintys gauti 
KPP paramą, turi turėti tai patvirti-
nantį nepriklausomos sertifikavimo 
įstaigos išduotą sertifikatą, auginti 
ir (arba) gaminti ir tiekti rinkai NKP 
kokybės sistemos reikalavimus atitin-
kančius produktus. Svarbu paminėti, 
kad parama teikiama, jei pareiškėjas 
(partneris) nėra įvykdęs nusikalsta-
mos veikos, susijusios su parama.

Kiekvienos kokybės sistemos da-
lyviai, teikdami paraišką paramai 
gauti, pretenduoja į skirtingo dydžio 
paramos sumą. Ekologiškų produktų 
kokybės sistemos dalyviai gali gau-
ti 2998 Eur, ES pripažintų produktų 
kokybės sistemų dalyviai – 2776 
Eur, NKP kokybės sistemos dalyviai 
– 2895 Eur paramą. Jei pareiškėjai 
yra kelių kokybės sistemų dalyviai, 
priklausomai nuo to, kuriose iš jų da-
lyvauja, jiems skiriama ta viešosios 
paramos suma, kuri yra didesnė.

Paramos skyrimo principas papras-
tas – ji skiriama tiems, kurie geriausiai 

atitinka paramos teikimo kriterijus 
bei surenka daugiausia balų. KPP 
priemonėje „Žemės ūkio ir mais-
to produktų kokybės sistemos“ jie 
skirstomi taip: pareiškėjams, kurių 
ūkio ekonominis dydis, išreikštas 
produkcijos standartine verte (SP), 
yra iki 8 000 Eur, suteikiama 50 balų. 
Ūkiams, kurių ūkių SP dydis didesnis 
kaip 8 000 Eur – suteikiama 30 balų. 
Pareiškėjams, kurie yra žemės ūkio 
kooperatyvo/asociacijos nariai, pa-
pildomai suteikiama 30 balų. Pareiš-
kėjams, kurie ne anksčiau kaip prieš 
2 metus iki paramos paraiškos patei-
kimo dalyvavo kvalifikacijos tobuli-
nimo mokymuose pagal programos 
„Leader“ ir žemdirbių mokymo me-
todikos centro patvirtintas mokymų 
programas, susijusias su ekologiškų 
produktų, ES pripažintų produktų, 
NKP kokybės sistemų ar aplinkosau-
gos reikalavimų laikymusi ir kurie 
turi tai patvirtinančius dokumentus, 
suteikiama 20 balų.

Privalomas mažiausias atrankos 
balų skaičius – 50. Jeigu vertinimo 
metu nustatoma, kad paramos pa-
raiškai neskirta privalomo mažiau-
sio 50 balų skaičiaus, ji yra atme-
tama. Todėl prieš teikiant paraišką 
verta apskaičiuoti savo galimybes.

Išskirtinės kokybės produktų gamintojams įsisavinus paramą pagal KPP priemonę „Žemės 
ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ rinkoje įsitvirtinti lengviau. 

Ričardo Pasiliausko nuotr.

Užs. 0659

FMK Lituanica U-10 komanda atstovavo 
rajoną turnyre Molėtuose

Vaikų futbolo mokykla klubas 
Lituanica praėjusį šeštadienį da-
lyvavo futbolo turnyre Molėtuose. 
Šio miesto futbolo klubas rengė 
draugišką vaikų futbolo turnyrą 
Molėtų miesto šventės proga. Šia-
me turnyre dalyvavo 4 komandos 
iš Rokiškio, Molėtų, Širvintų ir 
Ukmergės.

Varžybos vyko pernai rekons-
truotame Molėtų miesto stadione. 
Šiose varžybose Rokiškį atstovavo 
7 jaunieji rokiškėnai futbolininkai. 
Turnyras vyko vieno rato sistema, 
tačiau rezultatai nebuvo fiksuojami. 
Nepaisant to, kad FMK Lituanica 

auklėtiniai žaidė be keitimų, visuose 
susitikimuose vyko įnirtinga kova. 

Futbolo mokyklos atstovai 
džiaugiasi itin motyvuotais jaunai-
siais futbolininkais, kurie nori ats-
tovauti savo miesto garbę futbolo 
turnyruose: „Buvome nustebinti 
jaunųjų futbolininku noru kovoti 
bei užsidegimu aikštėje. Tikimės, 
kad šiuo metu vykstantis Pasau-
lio futbolo čempionatas dar labiau 
motyvuos jaunuosius mūsų futbo-
lininkus.“

Futbolo mokykla klubas Lituani-
ca kviečia prie komandos prisijungti 
ir naujus narius. Futbolo treniruotės 
vyksta pirmadieniais ir trečiadienias 

Rokiškio Senamiesčio progimnazijos 
dirbtinės dangos aikštelėje šioms am-
žiaus grupėms:

15:00 – 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 galite rasti 
socialinio tinklo facebook puslapyje 
Futbolo mokykla klubas Lituanica: 
www.facebook.com/fmklituanica/. 
Norinčius pradėti lankyti treniruo-
tes kviečiame registruotis telefonu 
867929025.

FMK Lituanica inform.

Jaunieji Lituanica futbolininkai (stovi kairėje) sėkmingai žaidė turnyre.                                                                                       FMK Lituanica nuotr.

Penktame Pandėlio 
3x3 Vasaros turo etape 
nugalėjo panevėžiečiai

Penktajį Pandėlio 3x3 vasa-
ros turo etapą antrą kartą iš 
eilės laimėjo „Adorma-roletai 
Jums“ krepšininkai atvykę iš 
Panevėžio, finale rezultatu 11:7 
palaužę vilniečių „Kas bus tas“ 
ekipą. Trečioji vieta atiteko ku-
piškėnų ekipai „Devold“, kuri 
mažajame finale palaužė Kur-
šėnų krepšininkus „Tiek ir te-
reikėjo“ rezultatu 11:8.

Pirmą kartą į stipriausiųjų ke-
tvertuką nepateko biržiečių ekipa 

„Aikštyno chebra“. Tačiau ko-
mandai tai nesutrukdė išlikti tvir-
ta turnyrinės lentelės lydere.

Naudingiausiu šio etapo krep-
šininku tapo „Adorma-roletai 
jums“ komandos krepšininkas 
Rimantas Daunys, o metimo iš 
aikštės centro konkursą ir 34 eurų 
piniginį prizą laimėjo Vidas Jone-
liūkštis. Kitas Pandėlio vasaros 
turo etapas vyks penktadienį, bir-
želio 22 dieną.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.
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Valstybės tarnautojų apklausa: netenkina darbo užmokestis ir visuomenės požiūris
Pirmą kartą Lietuvoje atlikta 

plataus masto valstybės tarnau-
tojų apklausa atskleidė psicho-
loginę tarnautojų savijautą, pa-
sitenkinimą darbo užmokesčiu, 
darbo krūviu ir darbo sąlygomis. 
Tarnautojus labiausiai demoty-
vuoja žemas darbo užmokestis, 
psichologinis klimatas, menkos 
galimybės daryti karjerą ir nei-
giamas visuomenės požiūris.  

Labiausiai tarnautojai patenkin-
ti socialinėmis garantijomis, darbo 
turiniu, santykiu su kolegomis. 

Dauguma valstybės tarnautojų 
(ypač specialistų) vienu svarbiau-
sių ir kartu prasčiausiai vertinamų 
dalykų darbe laiko darbo užmokes-
tį. 51 proc. darbuotojų nepatenkinti 
savo darbo užmokesčiu, tuo metu 
patenkintų buvo vos ketvirtadalis. 

Pasitenkinimas darbu valsty-
biniame sektoriuje priklauso nuo 
darbuotojų darbo stažo. Prasčiau-
siai daugelį dalykų vertino turin-
tieji 5–10 metų stažą, geriausiai – 
dirbantys daugiau nei 16 metų. 

„Jei dar 2014-aisiais į vieną vie-
tą valstybės tarnyboje pretenduo-
davo 4 asmenys, tai pernai tokių 
buvo tik du. Valstybės tarnybos 
patrauklumas krenta akyse, reikia 
neatidėliotinų sprendimų“, – sako 
vidaus reikalų ministras Eimutis 
Misiūnas. 

Gana prastai buvo vertinama ir 
galimybė daryti karjerą darbovie-
tėje (teigiamai vertino 36 proc., o 

neigiamai – 24 proc.).
Didžioji dalis valstybės tarnau-

tojų patenkinti santykiais su kole-
gomis (81 proc.), su tiesioginiais 
vadovais (75 proc.), socialinėmis 
garantijomis (71 proc.) ir užima-
momis pareigomis (71 proc.).

Dauguma valstybės tarnautojų 
žino, ko iš jų darbe tikimasi (82 
proc.), palankiai atsiliepia apie ko-
legų pastangas kokybiškai atlikti 
darbą (73 proc.), tiki, kad nuo jų 
asmeninių pastangų priklauso ga-
lutinis rezultatas (68 proc.), turi 
galimybę darbe daryti tai, ką su-
geba geriausiai (62 proc.). Dau-
giau nei pusė (58 proc.) darbuotojų 
gauna naudingą grįžtamąjį ryšį iš 
savo tiesioginių vadovų, 55 proc. 
jaučiasi darbe vertinami ir gerbia-
mi, tačiau tik 40 proc. nurodė, kad 
jų tarnyboje priimami sprendimai 
greitai ir jie yra aiškūs.

„Apklausos duomenys aiškiai 
rodo, kad turime didelių problemų 
su vadovaujančia grandimi, grįžta-
muoju ryšiu, tarnautojų darbo įver-
tinimu. Tai būtina iš esmės keisti, 
turime kalbėti apie darbo kultūrą 
valstybės tarnyboje“, – tikina vi-
daus reikalų ministras E. Misiūnas. 

Labiausiai valstybės tarnauto-
jus motyvuotų darbo užmokestis 
(nurodė 64 proc.), tinkamas dar-
bo organizavimas ir darbo krūvio 
paskirstymas (45 proc.), geras psi-
chologinis klimatas padalinyje (44 
proc.). Taip pat stabilumas darbe 
(39 proc.) ir įdomus, patinkantis 

darbas (39 proc.).
„Seimas po pateikimo jau pri-

tarė naujai Valstybės tarnybos 
įstatymo redakcijai, kuri iš esmės 
sprendžia pagrindines tarnautojų 
keliamas problemas: atsirastų ga-
limybė didinti darbo užmokestį, 
kitomis priemonėmis motyvuoti 
darbuotojus“, – sako E. Misiūnas. 

Pasak ministro, taip pat labai 
svarbu netempti laiko įgyvendi-
nant valstybės tarnybos reformą. 
Tarnautojai metai iš metų girdi 
apie pertvarkas, tai jiems kelia ne-
rimą ir įtampą. Dauguma valstybės 
tarnautojų (63 proc.) jaučia didesnį 
ar mažesnį nerimą, kad reformos jų 
institucijoje turės įtakos jiems as-
meniškai, 53 proc. – kad sumažės 
darbo užmokestis, 52 proc. – kad 
gali prarasti darbą, o 49 proc., kad 
gali prarasti socialines garantijas.

Kad artimiausiu laiku ketina 
keisti darbovietę apklausos metu 
nurodė 4 proc. valstybės tarnautojų, 
dar 30 proc. svarsto tokią galimybę. 
Atkreiptinas dėmesys, kad ketini-
mai palikti darbovietę susiję su dar-
buotojų darbo stažu. Lojaliausi yra 
turintys didžiausią darbo stažą dar-
buotojai – 79 proc. neketina keisti 
darbovietės, tuo metu tarp dirbančių 
iki 5 metų tokių yra 55 proc., o tarp 
dirbančių 6–10 metų – 54 proc.  

Pagrindinė tokių ketinimų prie-
žastis, kurią nurodė net 58 proc. – 
noras pakeisti darbą dėl didesnio 
atlyginimo. Kitas priežastis minėjo 
pastebimai mažiau darbuotojų: 29 

proc. – patiriamą stresą darbe, 20 
proc. – didelį darbo krūvį, 18 proc. 
– norą pakeisti darbo pobūdį ar 
specializaciją.

Valstybės tarnautojų supratimas 
apie valstybės tarnybos patrauklu-
mą taip pat gerokai skiriasi nuo gy-
ventojų nuomonės. Nors gyventojai 
apie valstybės tarnautojus dažniau 
atsiliepia neigiamai (tokį vertini-
mą kaip demotyvuojantį nurodo ir 
valstybės tarnautojai), patys norėtų 
dirbti valstybės tarnyboje.  

Reprezentatyvi Lietuvos gy-
ventojų apklausa Vidaus reikalų 
ministerijos iniciatyva buvo atlik-
ta 2017 m. rugsėjo – spalio mėn. 
Pagal parengtą klausimyną apklau-
są atliko „Baltijos tyrimai“. Tyri-
mo metu gyventojų buvo prašoma 
įvertinti darbo valstybės tarnyboje 
patrauklumą. 

Beveik du trečdaliai gyventojų 
mano, kad darbas valstybės tar-
nyboje yra patrauklus. Tuo metu, 
priešingą nuomonę, t. y. kad darbas 
valstybės tarnyboje yra nepatrau-
klus, išsakė 14 proc. gyventojų. 15 
proc. gyventojų šiuo klausimu nėra 
apsisprendę. Tik beveik pusė vals-
tybės tarnautojų (47 proc.) mano, 
kad darbas valstybės institucijoje 
ir įstaigoje yra patrauklus. 

Gyventojų ir valstybės tarnauto-
jų nuomonės išsiskyrė ir šiuo atve-
ju: net pusė gyventojų norėtų dirbti 
valstybės tarnyboje, tačiau tik treč-
dalis valstybės tarnautojų kitam 
asmeniui rekomenduotų dirbti ins-

titucijoje, kurioje patys šiuo metu 
dirba. Tik 35 proc. valstybės tar-
nautojų rekomenduotų kitam asme-
niui (draugui, kaimynui, artimam 
giminaičiui ir pan.) dirbti jų insti-
tucijoje, nerekomenduotų 25 proc., 
o net 40 proc. – neturėjo nuomonės 
šiuo klausimu.

„Pirmą kartą turime labai aiškiai 
išreikštą tarnautojų nuomonę. Turi-
me ir detalius apklausos rezultatus 
kiekvienoje institucijoje, jie prista-
tomi vadovams. Manau, visi turime 
apie ką pagalvoti ir imtis ryžtingų 
veiksmų. Valstybės tarnautojai – 
neatsiejama sveiko valstybės stu-
buro dalis. Turime išmokti gerbti, 
motyvuoti ir skatinti gerai dirban-
čius tarnautojus, į valstybės tarny-
bą pritraukti gabiausius“, – sako vi-
daus reikalų ministras E. Misiūnas.

Vyriausybinio sektoriaus insti-
tucijų ir įstaigų darbuotojų apklau-
sa el. būdu buvo atliekama 2017 m. 
gegužės–birželio ir rugsėjo–spalio 
mėn. Apklausoje dalyvavo 26 139 
darbuotojų iš 177 institucijų ir įs-
taigų. Iš jų 11 689 buvo karjeros 
valstybės tarnautojai, 11 039 – sta-
tutiniai pareigūnai ir 3 411 darbuo-
tojų, dirbančių pagal darbo sutartis. 
Dalyvavimo aktyvumas – 56 proc. 
Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų 
apklausa VRM iniciatyva buvo at-
likta 2017 m. rugsėjo – spalio mėn. 
Pagal parengtą klausimyną apklau-
są atliko „Baltijos tyrimai“.

VRM inform.

Lietuvos iniciatyva devynios ES šalys kuria 
kibernetines pajėgas

Birželio 30 d. Vasaknų dvaras kviečia Dusetų miestelėnus bei 
svečius švęsti keturioliktosios Dusetų miestelio kraštiečių šventės.

Tradiciškai vasaros pradžioje vykstanti bei gausybe pramogų 
garsėjanti šventė, šiais metais išskirtinė – Lietuvos 100-mečio 
proga miestelėnai bei miestelio svečiai kviečiami švęsti istorinia-
me bei garbingame Vasaknų dvare.

Šventės metu, autentiškumu dvelkiančioje Vasaknų dvaro te-
ritorijoje vyks tarptautinis virvės traukimo turnyras, daug dalyvių 
sulaukiantis Aukštaitijos drakono valčių čempionatas, daug emo-
cijų sukeliantis žmonų nešimo čempionatas bei kitos pramogos. 
Dienos pabaigoje šventės dalyviai bus kviečiami į išskirtiniais bal-
sais pasižyminčių Renatos ir Deivio Norvilų koncertą. Šventę vai-
nikuos įspūdingi fejerverkai.

Nuostabioje gamtos apsuptyje esantis Vasaknų dvaras –daž-
na įsimintiniausių žmonių gyvenimo švenčių vieta. Todėl Dusetų 
bendruomenė dėkinga Vasaknų dvaro savininkams, už suteiktą 
galimybę 100-mečio proga, Dusetų kraštiečių šventę atšvęsti bū-
tent ten.

Vasaknų dvaras kviečia į 
kraštiečių šventę

Lietuvos iniciatyva devynios Eu-
ropos Sąjungos (ES) šalys sutarė 
sukurti greitojo reagavimo kiberne-
tines pajėgas, pranešė krašto apsau-
gos ministras Raimundas Karoblis. 

Susitarimą pirmadienį Liuksembur-
ge pasirašys Lietuva, Estija, Kroatija, 
Nyderlandai ir Rumunija, o Prancūzi-
ja, Ispanija, Lenkija ir Suomija oficia-
liai prisijungs iki metų pabaigos.

„Tikslas yra sukurti kas pusmetį 
rotuojamas ES kibernetines greitojo 
reagavimo komandas“, – interviu BNS 
sakė ministras.

Anot R. Karoblio, besirotuojančios 
ES komandos galėtų ateiti į pagalbą 
valstybėms narėms didelių kiberneti-
nių incidentų atveju.

Pasak ministro, su ES institucijo-
mis bus svarstoma galimybė projektui 
naudoti ES biudžeto lėšas techninei ir 
programinei įrangai įsigyti.

Rotuojamų pajėgų grafiką numato-
ma patvirtinti kitąmet, bet jau šiemet 
į Lietuvos nacionalines pratybas bus 
įtrauktas ES pajėgų prototipas, sakė R. 
Karoblis.

Prie projekto stebėtojų teisėmis pri-
sijungia dar keturios šalys – Belgija, 
Graikija, Slovėnija ir Vokietija. 

Lietuvos žvalgybos tarnybų teigi-
mu, didžioji dalis priešiškos veiklos 
kibernetinėje erdvėje yra susijusi su 
Rusija, daugiausia veikiama prieš Lie-
tuvos valstybės institucijas ir energeti-
kos sektorių.

Kibernetinės pajėgos yra vienas iš 

pirmųjų projektų pagal pernai pasira-
šytą susitarimą dėl glaudesnio ES gy-
nybos bendradarbiavimo.

Lietuva ilgus metus skeptiškai ver-
tino ES karinį bendradarbiavimą, neri-
maudama, kad jis gali dubliuoti NATO 
ir sumažinti JAV vaidmenį Europoje.

Bet JAV prezidento Donaldo Trum-
po kritika aljansui ir britų sprendimas 
trauktis iš ES ėmė keisti Lietuvos po-
ziciją.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė me-
tiniame pranešime praeitą savaitę pa-
ragino nebijoti būti Europos Sąjungos 
integracijos smaigalyje, nes, jos teigi-
mu, „tik suvieniję pastangas karinio, 
energetinio, kibernetinio ir ekonomi-
nio saugumo srityse jausimės stiprūs“.

BNS inform.

Grūdų ir daržovių augintojai dėl sausros prognozuoja prastą derlių
Lietuvos grūdų augintojų asocia-

cijos pirmininkas Aušrys Macijaus-
kas sako, jog grūdų derlius bus bent 
30 proc. mažesnis, be to, jų kokybė 
bus prastesnė – grūdai yra smulkes-
ni ir nebetinka duonos gamybai.

„Tikrai dėl kokybės bus problemų 
ir bendrai tų grūdų kiekis bus žymiai 
mažesnis. Šiai dienai skaičiuojame, 
kad mažiausiai 30 proc. derliaus jau 
prarasta“, – tikino A. Macijauskas.

Jo teigimu, grūdų pasėliai iš esmės 
pažeisti visoje Lietuvoje, o sausros ti-
krieji padariniai grūdų derliui pasima-
tys per javapjūtę.

„Akivaizdu, kad kai kuriuose regi-
onuose derlius bus labai menkas. Ypa-
tingai, kur lengvesnė žemė, pietryčių 
Lietuvoje. Pasėliai jau pažeisti prak-
tiškai visoje Lietuvoje, tik pažeidimo 
mastas yra skirtingas“, – teigė A. Ma-

cijauskas.
Lietuvos daržovių augintojų aso-

ciacijos valdybos pirmininkė Daiva 
Šateikienė sako, kad sausra pakenkė 
ir daržovėms, o derliaus kokybė bus 
prastesnė nei pernai. 

„Nieko gero. Daug kas nesudygo 
arba prastai sudygo, kalbant apie dar-
žininkus – tie, kurie morkas, svogūnus 
augina. Jeigu prastai sudygo, tai kokybė 
bus kitokia, bet jei rudenį lietus palis, tai 
derlius bus“, – tvirtino D. Šateikienė.

Ji pridūrė, kad jeigu pradės daugiau 
lyti, daržovių derlius nebus menkas, ta-
čiau kokybės tai nebesugrąžins.

Statistikos departamento duomeni-
mis, praėjusiais metais grūdų derlius 
siekė 5,781 mln. tonų (0,4 proc. dau-
giau nei užpernai), o daržovių – 195,2 
tūkst. tonų (17,4 proc. mažiau). 

Šį mėnesį stichinė sausra paskelbta 
6-iose – Šakių, Lazdijų, Alytaus, Ma-

rijampolės, Trakų rajono ir Kalvarijos 
savivaldybėse, be to, ji pradėjo vyrauti 
Rietavo, Širvintų, Rokiškio, Vilniaus, 
Varėnos, Birštono, Druskininkų, Elek-
trėnų, Jurbarko, Kaišiadorių, Kazlų 
Rūdos, Kupiškio, Šalčininkų ir Šakių 
savivaldybėse.

Nelyjant ir išliekant aukštai oro 
temperatūrai, šiose teritorijose gali būti 
nustatyta stichinė sausra. Pastarąjį kartą 
sausra Lietuvoje skelbta 2015-aisiais.

Naujienų agentūros BNS informaci-
ją atgaminti visuomenės informavimo 
priemonėse bei interneto tinklalapiuo-
se be raštiško UAB "BNS" sutikimo 
draudžiama.
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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

Katalėjos šeimyna robotikos mokėsi su džiaugsmu
2018-aisiais metais VšĮ 

„Robotikos akademija“ 
kartu su „Energijos spren-
dimų centru“ įgyvendino 
projektą –  neatlygintinai 
mokė vaikus kontravimo 
ir programavimo ir sutei-
kė jiems galimybę įžengti į 
įtraukiantį ir nuolat stebi-
nantį robotikos pasaulį.

Daugelis dienos centrų, 
vaikų namų, šeimynų, kultū-
ros namų lankytojų projekto 
„Vaikų ir jaunimo užimtumo 
skatinimas pasitelkiant STE-
AM ugdymo priemones“-
dėka turėjo progą pabuvoti 
išradėjų amplua ir patirti 
kūrybos džiaugsmą. Kartą 
per savaitę pusantros valan-
dos trunkančiais robotikos 

užsiėmimais gali džiaugtis ir 
Lukštų kaime gyvenanti Kata-
lėjos šeimyna. 

„Robotikos būrelis vai-
kams yra Dievo dovana“, – 
sako šeimynos motina Jeka-
terina Sulejeva. Jos teigimu, 
šios šeimynos vaikai nuo pat 
mažumės žaidžia LEGO, ir, 
nors namuose konstruktorių 
tikrai netrūksta, tačiau su ro-
botais susidūrė pirmą kartą. 
J.Sulejeva tikina, kad vaikai 
išties labai džiaugiasi būreliu 
ir noriai į jį eina. 

Vienas iš „Robotikos aka-
demijos“ tikslų yra siekis 
įrodyti, kad mokslas ir moky-
masis ne tik gali, bet turi būti 
įdomus. „Mėgstame dėlioti, 
vykdyti misijas, programuoti 
ir bendrauti, čia puikus lais-

valaikis!“ – vienas per kitą su 
užsidegimu pasakoja dvyli-
kametis Mantas ir septynioli-
kmetė Emilė. Akivaizdu, jog 
robotika šiems vaikams tikrai 
praturtina ir paįvairina kasdie-
nybę.

„Vaikų ir jaunimo užim-
tumo skatinimas pasitelkiant 
STEAM ugdymo priemo-
nes“ projekto dėka daugiau 
kaip 150 vaikų net penkiems 
mėnesiams tapo jaunaisiais 
kūrėjais, jiems buvo sutei-
kiama visa reikalinga įranga 
ir mokymai, kad jie galėtų ne 
tik drąsiai svajoti, bet ir kaip 
įmanoma labiau priartėti prie 
savo svajonės. „Sieksime, 
kad veikla nenutrūktų ir po 
projekto – kiekvienas taškas 
turės savo „Lego“ rinkinius 

ir mokymo metodiką, kad 
vaikai sėkmingai galėtų to-
bulėti toliau“, – tvirtina idė-
jos iniciatoriai. Kad visi šie 
kilnūs tikslai būtų įgyven-
dinti, „Energijos sprendimų 
centras“ jau skyrė didžiąją 
dalį pinigų. Tačiau, vis dar 
trūksta 12 000 eurų, arba 
648 eurų vienam iš 19 cen-
trų. Šie pinigai bus skirti 
robotikos mokytojams už 
jų nuoširdų darbą. Prisidėti 
prie gražesnio rytojaus bei 
padėti socialinę atskirtį pa-
tiriantiems vaikams galite 
ir Jūs – tiesiogiai aukoda-
mi „Robotikos akademijai“ 
arba www.aukok.lt. Juk nie-
ko nėra smagiau už dovano-
jamą pažinimo džiaugsmą, 
viltį ir troškimus!

Liepos 21 d. 11 val. Salų dvare vyks 
visų kursų technikumo stacionarų ir 
neakivaizdinių skyrių baigusių auklėtinių 
susitikimas. 
Smulkesnė informacija tel. (8-685) 08548

BALDAI

• Ąžuolinį komplektą stalas ir 4 
suolai. Tel. 8 687 53 961. Rokiškis
• Sofa-lova, tvirta, tvarkinga, 
naujas gobelenas. Kaina 79 Eur. 
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Dvipusį rašomąjį stalą, aukštis - 
69 cm, ilgis - 120 cm, plotis - 90 
cm. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Labai pigiai sofą-lovą ir spintą su 
veidrodžiu, būklė gera.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 614 23 251. 
Rokiškis
• Masažinį fotelį. Kaina 100 eurų. 
Tel. 8 687 36 722. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Šaldytuvą LG 180. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Šaldytuvą „Snaigė“ su šaldymo 
kamera. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Skalbimo mašiną Ardo.  
Kaina 50 Eur. Tel. 8 670 27 743. 
Rokiškis
• Geros būklės šaldiklį-dėžę. 
Matmenys: 55x85. Kaina 65 Eur. 
Tel. 8 601 71 758. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanojame pašarines bulves.. 
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Gal kas norėtų nusišienauti pievą, 
apie 2 ha, Rokiškio mieste.  
Tel. 8 656 68 923. Rokiškis
• Atiduodu nusišienauti pievas,  
3,5 ha prie Rokiškio už 
vandenvietės. Tel. 8 616 05 668. 
Rokiškis
• Įvairius rūbus. Tel. 8 648 35 808. 
Rokiškis

• Atiduotu nusišienauti pievas 
Juodupės seniūnijoje.  
Tel. 8 678 81 317. Rokiškis
• Gal kas norėtų nusišienauti pievą 
Kriaunų seniūnijoje? 
 Tel. 8 693 81 939. Rokiškis
• Atiduotu 10 ha pievų nusišienauti 
aplink Rokiški ir Kavoliškio kaimą.
Tel. 8 623 02 929. Rokiškis
• Trijų dalių veidrodį.  Pastatomas.
Su spintele, kurioje yra keturi 
stalčiukai. Geros būklės.  
Tel. 8 687 09 222. Rokiškis
• Atiduodu nusišienauti apie  3 ha 
pievos Salų kaime.  
Tel. 8 601 74 631. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Britkelnes. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Baltą vestuvinę suknelę S-M 
dydis. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 650 50 818. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Kaimiški kalakučiukai - išsiritę 
05 28 d. (11 vnt - 55 Eur).  
Tel. 8 686 99 116. Rokiškis
• 4 zebrinius amadinukus, lesa 
savarankiškai, snapeliai dar juodi 
(vienas jau tikrai patinukas)
bus juodažandžiai ir 4 japoniniai 
amadinukai. Kaina vieneto 7 ir 8 
Eur. Tel. 8 682 30 079. Rokiškis
• 5 mėn. egzotų veislės katytę. 
Raina. Tvarkinga. Labai meili. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 630 57 027. 
Kupiškis
• Kačiukai už simbolinę kainą.  
Gali gyventi tiek namuose, tiek ir 
į lauką išeiti. Moka daryti į kraiko 
dėžutę. Yra tvarkingi, draugiški, 
prieraišūs. Tel. 8 606 38 551. 
Rokiškis
• Jaunas pieningas karves ir 
veršingą telyčią.  
Tel. 8 648 62 101. Rokiškis
• Juodmargę veršingą karvę. 
Veršiuosis sausio mėn. Karvė labai 
pieninga. Juodupės seniūnija.  
Tel. 8 625 74 145. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo, galiu nupjauti žolę, 
dirbti sargu. Tel. 8 695 78 132. 
Rokiškis
• 20 metų mergina skubiai ieško 
darbo vasaros sezonui. Esu 
atsakinga, darbšti, patirties daug 
neturiu, tačiau greitai mokausi naujų 
dalykų. Puikiai gebu bendrauti su 
įvairaus amžiaus žmonėmis.  
Tel. 8 628 78 838. Rokiškis
• 49 m. moteris ieško darbo.  
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Ieškokite
prekybos centruose!

Ieškokite
prekybos centruose!

KITA

Tel. 8 698 80 875. Rokiškis
• Ieškau darbo po 15 val., galiu 
dirbti pardavėja, tvarkyti namus, 
ravėti. Tel. 8 618 60 125. Rokiškis
• Ieškau auklės arba slaugės darbo. 
Turiu patirties. Tel. 8 673 38 271. 
Rokiškis

• Savadarbį trifazį malūną.  

Tel. 8 687 53 961. Rokiškis
• Cinkuotos skardos lietvamzdžius. 
Yra tik vertikalūs. 4 vnt. 
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• Mažai naudotą geros būklės 
apšiltintą metalinę vonią.  
Kaina 50 Eur. Tel. 8 616 32 952. 
Rokiškis
• Ketaus radiatorius, 5 sekcijas.  
Tel. 8 662 16 822. Rokiškis
• Šieną rulonais iš pastogės.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis

• Gal kam striuka su šienu aplink 
Dusetas, yra 6 ha, Kalbutiškio k. ir 
5 ha Naršėnų k. Tel. 8 698 55 357. 
Rokiškis
• Malkas skaldytas ir kaladėmis. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 624 90 330. 
Rokiškis
• Aerodinaminę bagažinę ir 
skersinius VW automobiliui, 
laikiklius dviračiams vežti.  
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• Metalinę talpą, naudota vandeniui 
apie 1,5 kubo. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 680 45 645. Rokiškis
• Ketaus radiatorius. Kaina 2 Eur. 
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Šulinio stogelį.  
Tel. 8 687 98 710. Rokiškis
• Naudotą 0,55 m. pločio kriauklę 

su vandens maišytuvu ir vandens 
sifonu. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 610 29 949. Rokiškis
• Naujas avilių meduves 
(magazinai) su korių rėmeliais 
50x60 cm, plastikinius kibirus, 
bidonus medui ir kitą bityno 
inventorių. Tel. 8 617 42 644. 
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• 2015 m. xbox 360 e console 
500gb komplekte 1 pultas, 
kroviklis, hdmi laidas, žaidiminė 
ausinė ir jungtis prie paprasto TV. 

Gera būklė. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 647 48 020. Rokiškis
• Windows 10 PRO su licenzija, 
Procesorius: Intel Pentium 3,5 
Ghz, Vaizdo plokštė: Nvidia MSI 
Geforce GTX 1060 3G, Darbinė 
atmintis RAM: 4GB, Kietas diskas 
SSD: 128GB, Kietas diskas HDD: 
1TB, WiFi. Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 681 60 435. Rokiškis
• Nešiojamąjį kompiuterį Asus. 
Kaina 140 Eur. Tel. 8 646 49 930. 
Rokiškis
• Monitorių LG. 15 colių.  
Kaina 15 Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Huawei y3 ii. Yra truputį įtrukęs 
stiklas, bet naudojimui netrukdo. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 647 93 122. 
Rokiškis
• Naudotus bet geros būklės 
Coolpad ir Nous telefonus.  
Kaina 100 Eur. Tel. 8 647 18 552. 
Rokiškis
• Samsung Galaxy s6 edge. Naujas, 
išsaugotas, naudotas mėnesį.  
Kaina galima derinti.  
Kaina 200 Eur. Tel. 8 609 34 855. 
Rokiškis
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt
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23 05:10 Tvin Pyksas 2 

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 Gyvūnų jaunikliai 
13:35 Puaro 
15:20 Gamtos inspektoriai
15:45 Žinios. 
16:00 Sveikinimų 

koncertas
17:30 Žinios. 
17:45 Pasaulio futbolo 
čempionatas. F grupė. 
Pietų Korėja – Meksika. 
20:00 Panorama
20:45 Pasaulio futbolo 
čempionatas. F grupė. 
Vokietija – Švedija. 
23:00 Duokim garo! 
Šimtmečio Joninių šventė. 
01:20 Tvin Pyksas 2 

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 Ilgo plauko istorija

10:00 Virtuvė
10:30 Skaniai ir paprastai
11:00 Svajonių ūkis
11:30 Romanas su brangakmeniu
13:45 Nilo perlas
15:50 Havajai 5.0
16:45 Ekstrasensai tiria
18:30 TV3 žinios
19:25 Eurojackpot
19:30 Palikti sniegynuose
21:55 Iksmenai. Pradžia. Ernis
00:10 Pabėgimo kambarys
01:50 Iksmenai. Pradžia. Ernis
03:50 Juodosios raganos metai

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 Vėžliuko Semio nuotykiai 2
11:50 Keturkojai didvyriai
13:35 Kongas
15:45 Policijos akademija 3. 
Vėl apmokymuose
17:30 Geriau vėliau, negu 
niekada 
18:30 Žinios
19:30 Smurfai
21:35 Rezerviniai farai
23:40 Ji man – ne pora
01:35 Mano tobulas gangsteris

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

10:30 Mano siaubūnėlis 
11:30 Gamtos stebuklas. Našlaičiai 
12:40 Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai
13:40 Ekstrasensų mūšis 
15:50 Reali mistika 
16:50 Nusikaltimų miestas 
17:20 Detektyvų istorijos 
18:20 Kas žudikas? 
19:30 Muzikinė kaukė
22:05 Angelai ir Demonai
00:50 Mirties motelis 2. 
Pirmasis kirtis
02:25 Įkaitai
03:55 Muzikinė kaukė

06:00 „Pasaulio turgūs. Nica“
06:30 „Nuostabūs pojūčiai“
07:04 TV parduotuvė
07:20 „Nuostabūs pojūčiai“
07:55 „TV Europa pristato. Karo ir 

pokario vaikai. Holokausto vaikai“
08:30 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi
08:45 Skinsiu raudoną rožę
09:30 Vantos lapas
10:00 Grilio skanėstai
10:30 Gyvenimo būdas
11:00 „Iššūkis“ 
13:00 „Baltoji vergė“ 
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 „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 „Išmanus kaimas“. 
19:00 „Iššūkis“ 
20:00 Reporteris 
20:30 Lietuva tiesiogiai 
21:00 Patriotai 
22:00 Reporteris 
22:55 „Išmanus kaimas“. 
23:00 „Iššūkis“ 
00:05 „Gluchariovas“  
01:05 „Delta“ (2/1) 
02:00 „Merdoko paslaptys“ 
02:45 „Neišsižadėk“ 
03:35 „Vienišas vilkas“ 
04:20 „Merdoko paslaptys“ 
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26 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 Beatos virtuvė. 
12:35 „Kas ir kodėl?" 
13:05 Klauskite daktaro 
14:00 Žinios 
14:15 Laba diena, Lietuva 
15:40 Seserys  
16:45 Pasaulio futbolo 
čempionatas. C grupė. 
Danija – Prancūzija. 
19:00 Emigrantai 
20:00 Panorama 
20:45 Pasaulio futbolo 
čempionatas. D grupė. 
Islandija – Kroatija. 

23:00 Aukštuomenės daktaras 5  
23:45 Štutgarto kriminalinė
policija 6 
00:30 „Kas ir kodėl?". 
01:00 LRT radijo žinios 
01:05 Žmonės, kurie sukūrė 
Lietuvą. Marcelė Kubiliūtė. 
01:50 Smegenų paslaptys. 
02:00 LRT radijo žinios 
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios 
03:05 Gimę tą pačią dieną. 
04:00 Seserys

05:35 Virtuvė 
06:10 Televitrina 
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
06:55 Simpsonai 
07:55 Kam ta meilė? 
08:25 Paskutinis iš Magikianų 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Tai - mano gyvenimas 

12:00 Tarp mūsų, mergaičių 
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 Tarp mūsų, mergaičių 
21:00 Kam ta meilė? 
21:30 TV3 vakaro žinios 
22:30 Ore 
00:20 Elementaru 
01:20 Kvantikas 
02:15 Amerikiečiai 
03:05 Aferistas 
03:55 Ekstrasensai tiria 
04:55 Elementaru 

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

10:55 Oplia! 
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 Oplia! 
20:00 Valanda su Rūta 
21:30 Žinios 
22:30 Pabėgimas 
00:20 Judantis objektas 
01:15 Grafas Montekristas 

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

13:35 Prokurorų patikrinimas 
14:50 44-as skyrius 
15:50 Teisingumo agentai 
16:50 Kobra 11 
17:55 Mirtinas ginklas 
18:55 Stoties policija 
20:00 Info diena 
20:25 Nusikaltimų miestas 
21:00 "Delta" būrys 
23:40 Žemė - nauja pradžia 
01:30 Įkaitai 
02:15 Detektyvų istorijos 

05:05 „Pasaulis iš viršaus“.
05:35 „Baltoji vergė“. 
06:24 TV parduotuvė 
06:40 Vantos lapas 
07:10 Patriotai 
08:10 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi 
08:25 Skinsiu raudoną rožę 
09:10 „Rojus“ 
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25 05:05 Tvin Pyksas 2
06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, 
Lietuva
09:05 Senis 
10:05 tutgarto kriminalinė 
policija 6 
10:50 Komisaras Reksas 
11:40 Nacionalinė paieškų 
tarnyba
12:35 „Kas ir kodėl?"
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, 
Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
15:40 Premjera. Seserys 
16:45 Pasaulio futbolo 
čempionatas. A grupė. 

Urugvajus – Rusija. 
19:00 Žmonės, kurie sukūrė 
Lietuvą. Marcelė Kubiliūtė
20:00 Panorama
20:45 Pasaulio futbolo 
čempionatas. B grupė. 
Ispanija – Marokas. 
23:00 Aukštuomenės daktaras 5 
23:45 Tvin Pyksas 2

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 Tarp mūsų, mergaičių 
21:00 Kam ta meilė? 
21:30 TV3 vakaro žinios 
22:30 Ekipažas 
00:20 Elementaru 
01:20 Kvantikas 
02:10 Amerikiečiai 
03:05 Aferistas 
03:55 Ekstrasensai tiria 
04:55 Elementaru 

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 Oplia! 
20:00 Valanda su Rūta 
21:30 Žinios 
22:30 Grafas Montekristas 
01:05 Aš Žvaigždė 

06:15 Viena už visus 
07:25 Prokurorų patikrinimas 
08:35 44-as skyrius 
09:35 Tokia tarnyba 
10:30 Kobra 11 
11:35 Mirtinas ginklas 
12:35 Stoties policija 
13:35 Prokurorų patikrinimas 
14:50 44-as skyrius 
15:55 Tokia tarnyba 

16:50 Kobra 11 
17:55 Mirtinas ginklas 
18:55 Stoties policija 
20:00 Info diena 
20:25 Nusikaltimų miestas 
21:00 Žemė - nauja pradžia 
22:55 Angelai ir Demonai 
01:30 Juodasis sąrašas 
02:15 Išbandymų diena 

05:05 „Pasaulis iš viršaus“.
05:35 „Baltoji vergė“. 
06:24 TV parduotuvė 
06:40 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje. Elza - žvalgybininkė 
Marcelė Kubiliūtė“.
07:10 Patriotai 
08:10 „24/7“.
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 
18:55 „Saugi vaikystė“." 
19:00 „Iššūkis“ 
20:00 Reporteris 
20:30 Lietuva tiesiogiai 
21:00 Patriotai 
22:00 Reporteris 
22:55 „Saugi vaikystė“." 
23:00 2018 m. „Formulės-1“ 
čempionatas.  
00:05 „Gluchariovas“ 
01:05 „Delta“ 
02:00 „Merdoko paslaptys“
02:45 „Neišsižadėk“ 
03:35 „Vienišas vilkas“  
04:20 „Merdoko paslaptys“ 
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24 05:05 Tvin Pyksas 2 
06:00 Himnas
06:05 Klausimėlis.lt
06:35 Gimę tą pačią 
dieną
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 2
11:45 Salų gamtos 
slėpiniai 
12:40 Nepažinti 
Indokinijos kampeliai 
13:35 Puaro 
15:20 Gamtos inspektoriai
15:45 Žinios. 

16:00 Velnio nuotaka. 
17:15 Klausimėlis.lt
17:30 Žinios. 
17:45 Pasaulio futbolo 
čempionatas. H grupė. 
Japonija – Senegalas.
20:00 Panorama
20:45 Pasaulio futbolo 
čempionatas. H grupė. 
Lenkija – Kolumbija. 
23:00 Tvin Pyksas 2

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 Penkių žvaigždučių 
būstas
10:00 Pasaulis pagal moteris

10:30 Svajonių sodai
11:30 Ozas. Didingas
 ir Galingas
14:10 Vidurvasario 
vainikas
16:25 Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys
16:45 Ekstrasensai tiria
18:30 TV3 žinios
19:30 Laukiniai šernai
21:35 Kietas riešutėlis 4.0
01:20 Kvantikas
02:10 Amerikiečiai
03:05 Aferistas
03:55 Ekstrasensai tiria
04:55 Kvantikas

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 Drakono užkeikimas
11:45 Haris Poteris ir 
Azkabano kalinys
14:35 Šoklys
16:25 Ne anyta, o monstras
18:30 Žinios
19:30 Teleloto
20:35 Asteriksas ir Obeliksas. 
Misija Kleopatra
22:50 Aš Žvaigždė
00:40 Elvis ir Niksonas
02:15 Rezerviniai farai

06:30 Vilkikų čempionatas. 
Jordanija
07:30 Sveikatos kodas
08:30 Tauro ragas
09:00 Galiūnų Čempionų lyga 

Graikijoje
10:00 Pavariau 
10:30 Mano siaubūnėlis 
11:30 Gamtos stebuklas. 
Našlaičiai 
12:35 Ekstrasensų mūšis
15:00 Lietuvos plento dviračių 
čempionatas
18:00 Nusikaltimų miestas 
18:30 Detektyvų istorijos 
19:30 Daktaras Richteris 
21:45 Juodasis sąrašas 
22:45 Išbandymų diena 
23:45 Ekstrasensų mūšis 
02:10 Mirties motelis 2. 
Pirmasis kirtis

05:10 „24/7“. 
05:50 „Pasaulio turgūs. 
Tailandas“
07:04 TV parduotuvė
07:20 „Pasaulis iš viršaus“

08:30 Kaimo akademija
09:00 Šiandien kimba
10:00 „Pavojingiausios kelionės. 
Peru“
10:35 „Pavojingiausios kelionės. 
Somalilandas“
11:10 Ekovizija
11:20 „Svarbiausia - įstatymas“ 
13:30 „Laiptai į dangų“
16:00 Žinios
16:20 Krepšinio pasaulyje 
16:50 2018 m. „Formulės-1“ 
čempionatas. 
18:00 Žinios
18:30 „Nuostabūs pojūčiai“
19:00 „Rasputinas“ 
20:00 Žinios
20:30 „Rasputinas“ 
21:30 „24/7“. 
22:30 Žinios
23:00 „Svarbiausia - įstatymas“ 
01:00 „Laiptai į dangų“ 
02:50 „24/7“. 
03:30 „Kapitonas Gordejevas“

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Sodybą su ūkiniu pastatu, 

Duokiškyje, yra žemės 0,34 ha. 
Namas pastatytas 1989 m.  
Tel. 8 614 55 711. Rokiškis
• Namą Rokiškio r. Onuškio k.  
Tel. 8 657 35 750. Rokiškis
• Sklypą 12,6 a namo statybai Parokiškės kaime, Gabijos gatvėje 

8. Netoli PC Senukai.  
Kaina 7998 Eur. Tel. 8 623 71 032. Rokiškis • 1.3 ha žemės netoli ežero, 
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Mini ekskavatoriaus paslaugos
Įvairūs              žemės kasimo
bei lyginimo         darbai

Nuotekų valymo įrengimai
Tel. 8 606 02944

PASLAUGOS

Juodupės sen, Onuškio kaime.  
Tel. 8 648 22 432. Rokiškis

• Namą su mansarda, yra visos 
galimybės plėstis. Žemės sklypas 
12.8 a. Priestatas - garažas. 
Patogioje vietoje. Netoli 
poliklinika, parduotuvės.  
Kaina sutartinė. Galimas 
pardavimas ir keičiant į butą su 
jūsų priemoka. Tel. 8 672 71 711. 
Rokiškis
• Gyvenamąjį namą su ūkiniais 
pastatais 7 km nuo Rokiškio.  
Tel. 8 644 51 905. Rokiškis
• Rokiškyje patogioje vietoje 
1 kambario butą su daliniais 
patogumais. Šarvo durys, 
plastikiniai langai. Yra žemės 
daržui. Tel. 8 618 53 925. Rokiškis
• 2 kambarių butą blokiniame 
name, 50,47 kv. m, virtuvė 9 kv. 
m, plastikiniai langai, įstiklintas 
plastikinis balkonas, padidintas 
rūsys, tualetas ir vonia atskirai. 
Geras susisiekimas, šalia prekybos 
centrai, medicinos įstaiga, autobusų 
stotis, turgus. Kaina 17500 Eur.  
Tel. 8 612 85 838. Rokiškis
• Namą su sklypu, bei du sklypus 
tinkančius naujo namo statybai ir 
komercinei veiklai. Sklypų plotas 
14,32 a. Tvarkingas sklypas, 

name galima gyventi iš karto. 
Aptverta teritorija, su visomis 
komunikacijomis.  
Kaina 25000 Eur. Tel. 8 655 31 
429. Rokiškis
• 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 65000 Eur. 
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis
• Mūrinį namą 2005 m. 114 kv. m, 
su 18 a sklypu Rokiškyje. 2 aukštai 
su rūsiu. Vandentiekis/kanalizacija 
miesto. Asfaltuotas privažiavimas.
Su ūkiniais statiniais. Brandus 
vaismedžių sodas. Kaina 64000 
Eur. Tel. 8 655 31 429. Rokiškis
• Sodybą netoli Rokiškio.  
Tel. 8 629 06 539. Rokiškis
• 1.54 ha mišką su žeme, 
kadastrinis 7307/0001:48. Atlikti 
geodeziniai matavimai. 2001 m. 
0.9 ha kirstas plynai, šiuo metu ten 
auga jaunuolynas, 0.64 ha 50-60 m 
mišrus miškas. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 696 26 684. Rokiškis
• Namą Jūžintuose, Utenos g. 
Rąstinis, statyas 1971 m. Apie 
81 kv. m plotas, bendras sklypo 
dydis apie 20 a. Tel. 8 624 10 171. 
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
• 5 kambarių rastinį namą-sodybą 
su 0.24 ha sklypu. Rokiškio r. 
Panemunėlio gelež. st. Šetekšnų g. 
Vandentiekio nėra tik šulinys, name 
negyvenama ~5 metus, reikalingas 
remontas. Kaina derinama. Kaina 
5500 Eur. Tel. 8 629 66 624. 
Rokiškis
• Garažą prie autobusų stoties. 
10 korpusas į vidinę pusę, pirmas 
garažas prie kelio. Sausas, yra 
duobė - rūsys, laiptai į duobę, 
rūsyje dvi patalpos.  
Kaina 4500 Eur. Tel. 8 670 49 269. 
Rokiškis
• 3 kambarių butą Rokiškyje, 
Vilties g. Su baldais ir buitine 
technika. Tel. 8 657 75 999. 
Rokiškis
• Namų valdos sklypus. Už miškų 
urėdijos, prieš kolektyvinius sodus, 
19, 21, 24, 39, 42 arų. Sklypai 
atidalinti, atlikti geodeziniai 
matavimai, atvesta elektra, vanduo, 
servitutinis kelias.  
Tel. 8 657 75 999. Rokiškis
• Namą su ūkiniais pastatais 
Kazliškyje, domina keitimas į  1 
ar 2 kambarių butą Rokiškyje. 
Kaina 8500 Eur. Tel. 8 618 82 446. 
Rokiškis
• 23 km nuo Rokiškio vieno aukšto 
su pastoge gyvenamą namą su 
ūkiniais pastatais, rūsiu, lauko 
virtuve, garažu, šuliniu.  Namas 
su sklypu yra gamtos ir vieno 
tvarkingo gyvenamojo namo 
apsuptyje. Už trijų kilometrų yra 
Ilzenbergo dvaras.  
Tel. 8 686 38 890. Rokiškis
• Garažą prie buvusio DNB banko, 
7 korpusas, pietinė pusė.  
Tel. 8 614 66 272. Rokiškis
• Sodybą. Visi ūkiniai pastatai, yra 

2,36 ha žemės, namų valda 0,33 a. 
Tel. 8 676 89 995. Rokiškis

NUOMA

• Jauna dirbanti šeima ieško namo 
ar sodybos iki Rokiškio 15 km. 
Išimokėtinai arba nuomai. Visa kita 
informacija telefonu.  
Tel. 8 658 85 266. Rokiškis
• Dirbanti moteris išsinuomotų 
1-2 kambarių butą. Geriausia būtų 
mikrorajone. Tel. 8 680 29 333. 
Rokiškis
• Jauna dirbanti  šeima ieško 
išsinuomoti 1-2 kambarių butą arba 
namo dalį  gali būti be patogumų, 
privalumas 1-2 aukštas.  
Tel. 8 658 85 266. Rokiškis
• Išnuomojamas tvarkingas 
kambarys. Tel. 8 622 62 950. 
Rokiškis
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Ieškokite Rokiškio
 prekybos centruose!

PAŽINTYS

• 42 m. vyras ieško draugės. 
Paprastos, nuoširdžios moters.  
Tel. (+44-744) 8038559.  
Tel. 8 608 50 567. Rokiškis

PERKA

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingas stalius medžio 
masyvo stalo remontui-stalo 
praplėtimo lentos apdailai. 
Tel. 8 620 20 762. Rokiškis
• Ieškau, kas galėtų sutvarkyti 

motorolerį prie Obelių, bet 
kokybiškai. Tel. 8 645 60 405. 
Rokiškis
• Reikalingas žmogus, mokantis 
remontuoti medinį namą. 
Tel. 8 651 51 222. Rokiškis
• Ieškomas vairuotojas darbui su 
savivarčiu Lietuvoje. Be žalingų 
įpročių, su darbo savivarčiu 
patirtimi. Tel. 8 686 97 344. 
Rokiškis
• Ieškomi darbuotojai/-jos  lauko ir 
daržo darbams ūkyje. 
Tel. 8 662 19 719. Rokiškis
• Darbui lentpjūvėje Rokiškyje 
reikalingas benzopjūklininkas.  
Tel. 8 606 10 353. Rokiškis
• Ieškome aktyvaus, drąsaus 
ir komunikabilaus žmogaus 
prisijungti prie „Bitės“ kolektyvo. 
Tarptautinė kompanija siūlo 
mokymus, karjeros galimybes, 
įvairios keliones į užsienį su šauniu 
„Bitės“ kolektyvu! Laukiame 
tavęs!. Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 667 70 333. Rokiškis
• Reikalinga kepėja (-as ), turinti 
darbo patirties. Tel. 8 614 86 425. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Naują stogo dangą.  
Tel. 8 604 61 511. Rokiškis
• Betono plokštes, 300 cm x 300 
cm x 10 cm  - 4 vnt. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 626 49 347. Rokiškis
• Stiklo blokelius. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 624 69 717. Rokiškis
• Senovinį rankinį grąžtą.  
Tel. 8 681 66 152. Rokiškis
• Siaurapjūklį. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 682 31 964. Rokiškis
• Akumuliatorinį suktuką.  
Kaina 40 Eur. Tel. 8 682 31 964. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• VW Passat 1.9 TDI 81 kW 1998 

m. TA iki 2019 01 26, užsiveda ir 
važiuoja gerai. Kaina derinama. 
Kaina 1100 Eur. Tel. 8 652 50 487. 
Kupiškis
• 1999 m. VW Bora Vvariklis 1,6 
l benzinas, 74 kW, TA 2018 10 20 
kaina derinama vietoje, atsakau tik 
į skambučius. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 650 31 126. Rokiškis
• 1999 m. VW Golf 4. 1.6 benzinas 
74 kW. Techniškai tvarkingas, 
reikalingas dalinis kosmetinis 
remontas. Kaina negalutinė. 
Daugiau informacijos – telefonu. 
Kaina 800 Eur. Tel. 8 676 64 726. 
Rokiškis
• Mopedą Delta. Užsiveda, 
važiuoja. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 645 24 130. Rokiškis
• Vaikišką dviratį,  ratai 20, bėginis,  
tvarkingas, aliuminio rėmas, 6-7 m  
vaikui. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Vyriškus dviračius  bėginiai 
aliuminio rėmais, yra priekiniai 
amortizatoriai, tvarkingi.  
Kaina 100 Eur. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Audi 80 B4. 1.9 66 kW+chip. 
1993 m. TA iki 2019 08 31.  
Trauka nedingusi, važiuoklė 
tvarkinga. Kosmetiniai defektai,  
be rūdžių. Buvo darbinis 
automobilis. Kaina galutinė. 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 638 36 629. 
Rokiškis
• VW Vento 1.9 TD. TA artėja prie 
pabaigos. Kaina 270 Eur.  
Tel. 8 609 76 754. Rokiškis
• Skubiai motociklą BMW 650F 
TA iki 2019 05 06, kaina derinama. 
Kaina 750 Eur. Tel. 8 658 55 210. 
Rokiškis
• Audi 100 Avant. 1,8 l 1987 m. 
Labai tvarkingas automobilis. 
Kaina 320 Eur. Tel. 8 685 35 070. 
Rokiškis
• Audi a4 b5 1997 m. karavanas. 
TA tvarkinga. Kaina 1450 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Dviratį paaugliui, 3 vidinės 
pavaros,  vokiškas, tvarkingas. 
Kaina 75 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• Lengvojo automobilio priekabą, 
TA du metai, tvarkinga.  
Kaina 440 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• 1989 m. VW Passat 1.6 TD 59 
kW TA dvejiems metams. Sedanas 
tvarkinga. Kaina 720 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Audi 80 1986 m. b2 1.8 benzinas 
dujos TA tvarkinga. Kaina 510 Eur. 
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Elektrinį naują moterišką dviratį. 
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• Zubrionok priekabą. 
TA, tentas. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 614 86 759. Rokiškis
• 1999 m. Seat-Toledo vario 
universalas 1,9 TDI 66 kW 
tvarkinga TA iki 2019 12, elektrinai 
langai, šildomos sėdynės, kablys. 
Lietuvoje nevažinėta.  
Kaina 850 Eur. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Toyota Avensis.  
Tel. 8 682 31 964. Rokiškis
• VW Passat b5, 1999 m. 1.9 
dyzelinas. Universalas, spalva 
mėlyna, TA iki 2019 02. Odinis 
salonas, šildomos sėdynės. R16 
ratai, geros padangos. Variklio 

defektas. Tel. 8 676 80 305. 
Rokiškis
• Peugeot 206 dyzelis, TA ką tik 
atlikta, ekonomiška. Kaina 1000 
Eur. Tel. 8 628 98 127. Rokiškis
• 2008 m. Toyota Avensis, 2.2 l, 
dyzelis, universalas, pilkas.  
Tel. 8 698 16 982. Rokiškis
• 2006 m. Renault Kangoo, 1.5 l, 
dyzelis, keleivinis, geltonas.  
Tel. 8 698 16 982. Rokiškis
• Prancūzišką motorolerį RIDER 
50, 2013 m. TA iki 2020 m. 
Kaina 360 Eur. Tel. 8 698 31 695. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Volkswagen Passat B5 dalimis 
1.9-81 kW. Tel. 8 628 47 947. 
Kupiškis
• BMW orginalius  ratlankius  su 
padangomis R 16. Labai geros 
būklės, iš Vokietijos. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis.. Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• Opel Vectra b universalo kablį 
nuimamą. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 628 47 947. Kupiškis
• Gerą automobilio kablį,  
kaina sutartinė. Tel. 8 603 28 892. 
Rokiškis
• Ford Mondeo 1,8 TD 1995 m.  
Tel. 8 682 40 858. Rokiškis
• GAZ 21 VOLGOS variklį, 
pavarų dėžę, priekinį tiltą, ratus su 
padangomis ir kitas dalis.  
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• Moskvič 412 mažai naudotą 
variklį. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• R13 r14 r15 ratus su padangomis, 
ratlankius. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• VW Golf-3 1998 m. 1.9 TD 
karavanas. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• 1987 m. Audi 80 1.8 benzinas 
dujos TA tvarkinga. Kaina 620 Eur. 
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Ratus Opel Meriva 195/65 R15. 4 
vnt. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 698 75 435. Rokiškis
• 1998 m. Volvo 1,9 TD 
universalas. 1998 m. Ford Galaxy 2 
l dėžę, sankabą, priekinius žibintus, 
duris, variklio dangtį.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• R17 KIA ratlankius, tinka Toyota 
5/114. Kaina 1 Eur. Tel. 8 685 75 
884. Rokiškis
• Volvo R15 ratlankius su naujomis 
dygliuotomis padangomis, 2016 m. 
5/108. Tel. 8 685 75 884.  
Rokiškis
• R17 ratlankius visureigiui 6/139 
su oro slėgio davikliais.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• VW Sharan 1.9 TDI 66 kW.  
Tel. 8 623 00 993. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• LG naudotą televizorių.Gerai 
veikiantis. Vienas defektas –
nėra pultelio. Pridedu dovanų 
kompiuterio monitorių Samsung. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 681 58 849. 
Rokiškis
• Televizorių Samsung. Įstrižainė 
124 cm. Kaina 150 Eur. Tel. 8 605 
25 460. Rokiškis
• Kineskopinį televizorių. 54 cm 
įstrižainė. Televizorius su TV 
priedėliu. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 622 04 798. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Veikiančią dviejų vagų bulvių 
kasamąją. Papildomas telefonas 
+37069955273. Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 679 44 231. Rokiškis
• Tvarkingą MTZ - 50 kabiną, 

nesupuvusi. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 679 44 231. Rokiškis
• Traktorių Fendt vario 714, 8 
tūkst. motovalandų su frontaliniu 
arba atskirai, pirktas iš Ivabaltės 
naujas ir ten buvo atliekami 
aptarnavimai. Dėl kainos galima 
dėrėtis. Kaina 50000 Eur.  
Tel. 8 674 16 031. Rokiškis
• Skubiai diskinį pjūklą prie 
traktoriaus. Tel. 8 612 89 032. 
Rokiškis
• Traktorių T-16.  
Tel. 8 612 32 080. Rokiškis
• Traktoriaus t-150 padangas.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Traktoriaus Belarus  naudotas 
priekines padangas 13,6x20.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Naudotas traktorinės priekabos 

padangas. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• 5 kub. m talpos statinę, buvo 
laikytas kuras. 7 vagų kaupikus, 
kabinami ant trikampio. Lenkišką, 
2 metrų dalginę šienapjovę. Kainos 
sutartinės. Tel. 8 685 82 471. 
Rokiškis
• Skubiai T-25 traktoriaus naujas 
priekines padangas su ratlankiais. 
Tel. 8 612 89 032. Rokiškis

Buvę KGB darbuotojai mėgino suklaidinti 
A. Ramanausko – Vanago ieškojusius tyrėjus

Buvę KGB darbuotojai 
pernai mėgino suklaidinti 
tyrėjus, ieškojusius parti-
zanų vado Adolfo Rama-
nausko – Vanago kapo, 
sako archeologas Gintau-
tas Vėlius.

„Per antrus asmenis gavo-
me informacijos, kad ieškome 
visiškai ne ten. Pernai rudenį 
mus bandė nuvesti klaidingu 
keliu. Kreipėsi į Genocido 
centro vadovybę per tam ti-
krą asmenį, bet KGB dirbę 
funkcionieriai, ir buvo pasa-
kyta, kad mes žinome tiksliai 
kur. Nurodė vietą visiškai ne 
ten, kur mes planavome to-
limesnius tyrimus“, – sakė 
Vilniaus universiteto Istorijos 
fakulteto Archeologijos kate-
dros docentas  G. Vėlius.

Pasak jo, tyrėjai greitai, per 
vieną dieną, išsiaiškino, kad ta 
informacija yra blefas.

„Supratome, kad jeigu 
vyksta tokie bandymai nuvesti 
klaidinga linkme, tai reiškia, 
kad mes dirbame teisinga 
kryptimi“, – sakė G. Vėlius. 
Archeologas neatsakė, ar pa-
klaidinti bandę asmenys buvo 
Lietuvos piliečiai.

Po ilgų tyrimų A. Rama-
nausko – Vanago palaikai 
Vilniuje, Našlaičių kapinėse 
Antakalnyje, rasti šį mėnesį. 
Jų perlaidojimui sudaryta vy-
riausybinė komisija.

Naujienų agentūros BNS 
informaciją atgaminti visuo-
menės informavimo priemo-
nėse bei interneto tinklala-
piuose be raštiško UAB BNS 
sutikimo draudžiama.

Iš valstybės valdomų įmonių – 
200 mln. eurų dividendų

Valstybės valdomos įmo-
nės už 2017 metus išmokės 
beveik 200 mln. eurų divi-
dendų, rodo apibendrinti 
Valdymo koordinavimo 
centro pateikti duomenys 
ir „Verslo žinių“ skaičia-
vimai. Už 2016 metus buvo 
gauta 123,4 mln. eurų. 
Daugiausia dividendų tu-
rėtų sumokėti energetikos 
holdingas „Lietuvos ener-
gija“, o antroje vietoje – 
bendrovė „Lietuvos gele-
žinkeliai“. 

„Lietuvos energija“ iš 
2017 metų paskirstytinojo 
pelno į valstybės biudžetą 
perves 78,3 mln. eurų divi-
dendų. VŽ žiniomis, „Lie-
tuvos geležinkeliai“ turėtų 
pervesti per 30 mln. eurų 
dividendų. Nors bendrovė 
informacijos kol kas nepa-

tvirtina, tačiau Susisiekimo 
ministerija netiesiogiai įvar-
dijo bendrovės planuojamą į 
biudžetą išmokėti sumą.

„Bendrovė iš valstybės 
gauna 33 mln. eurų subsidi-
ją keleivių vežimui tik todėl, 
kad pati moka dividendus, 
tai reiškia, kad ji pati moka 
už šią veiklą“, – VŽ sakė su-
sisiekimo ministras Rokas 
Masiulis. 

VŽ teigimu, pagal naudą 
mokesčių mokėtojams trečia 
yra Valstybinių miškų urė-
dija, į biudžetą pervesian-
ti 26,6 mln. eurų už 2017 
metais parduotą valstybinį 
mišką.

Naujienų agentūros BNS 
informaciją atgaminti visuo-
menės informavimo priemo-
nėse bei interneto tinklala-
piuose be raštiško UAB BNS 
sutikimo draudžiama.
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

PARODOS:
Viešojoje bibliotekoje.
Stendinė paroda „Rokiškio viešajai bibliotekai-95“.
Spaudinių parodos:
  „Žurnalistui, literatui Jonui Varnui atminti...“ (95-osios gimimo metinės).
„Amerikiečių rašytojai V. K. Endrius –  100“.
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Spaudinių parodos:
,,Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena“.
,,Skaitykime reikšmingiausias Lietuvos šimtmečio knygas“.
Paroda ,,SkaitMENINIS muziejus”.
RENGINIAI: 
Birželio 22 d. – poezijos ir muzikos vakaras, skirtas poeto, eseisto, kultūros 

veikėjo Vaidoto Daunio 60-osioms gimimo metinėms:
13 val. – Onuškio kaimo bibliotekoje,
16.30 val. – Rokiškio Šv. Juozapo koplyčioje.
Dalyvaus poetas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas  

Vladas Braziūnas, koncertuos Joana Daunytė (arfa) ir Elena Daunytė 
(violončelė).

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 nestigs 
optimistinių vil-
čių. Vis dėlto 

neišvengsite įkyrių minčių, 
susijusių su karjera, verslu, 
kelione, sava ar vaikų atei-
timi. Galbūt kol kas nekel-
kite sau didelių ir galutinių 
tikslų. Nereikia norėti per 
vieną dieną išgarsėti ar pa-
sikeisti. Pasistenkite išvengti 
konfliktų. Savaitgalį laisva-
laikį leiskite ne su bet kuo, 
o su patikimais draugais ir 
artimaisiais. Renginiuose, 
išvykose pernelyg nešvais-
tykite pinigų. Nepalikite be 
priežiūros vaikų, o vyresnes 
savo atžalas pasaugokite nuo 
pavojingų pagundų.

JAUTIS. Šią 
savaitę skirkite 
laiko finansinių 
reikalų tvarkymui. 

Peržiūrėkite savo dokumen-
tus, planus. Būsite seksualūs, 
tad trauks nuotykiai, meilės 
pasimatymai. Galite išpro-
vokuoti nedidelį skandalą. 
Galbūt dalyvausite kokioje 
nors informatyvioje paskaito-
je, ruošite publikaciją, ginsite 
mokslinį darbą, užsisakysite 
kelionę ar į ją leisitės. Savait-
galį galite negarbingai pagar-
sėti, jeigu nesilaikysite eis-
mo taisyklių ar ekscentriškai 
elgsitės. Pasitelkite kantrybę, 
nedemonstruokite negatyvių 
emocijų nei artimiems, nei 
svetimiems.

DVYNIAI. Šią 
savaitę pasisten-
kite elgtis gerano-
riškai, negadinti 

nuotaikos sau ir kitiems. 
Nepasitenkinimo priežasti-
mi gali būti jūsų giluminės 
seksualinės ar psichologinės 
problemos, o ne aplinkiniai. 
Padidės išlaidos arba būsite 
priversti sutvarkyti uždelstus 
finansinius reikalus, doku-
mentus. Savaitgaliui turbūt 
esate suplanavę išvyką, eks-
kursiją ar tolimesnę kelionę. 
Susikaupkite, iš anksto su-
sidėkite, ką reikia pasiimti, 
ir būkite labai atidūs kelyje, 
nes dėl išsiblaškymo ar ne-
blaivių eismo dalyvių gali 
kilti rimtų problemų.

VĖŽYS. Šią 
savaitę nesunkiai 
įvesite tvarką 
savo ūkyje ar dar-

be. Būsite nusiteikę įtemptai 
dirbti, tartis dėl užsakymų, 
sutarčių. Norai, viltys, užmo-
jai bus kuo geriausi, tačiau 
galimi šiokie tokie išbandy-
mai. Venkite aferų, dėl kurių 
galite pažeisti įstatymą. Ver-
čiau stenkitės daugiau laiko 
leisti su vaikais, šeima. Sa-
vaitgalį jūsų vidinį komfortą 
gali sutrikdyti netikėtas su-
sitikimas. Į asmeninę erdvę 
besiveržiantis asmuo nebū-
tinai bus pageidaujamas. O 
jei patys vyksite viešnagėn, 

Astrologinė prognozė ateinančiajai savaitei
nedžiugins su tuo susijusios 
išlaidos.

LIŪTAS. Ši 
savaitė gali at-
nešti sėkmę arba 
išbandymus mei-

lėje bei reikaluose, susiju-
siuose su vaikais, auginti-
niais. Galbūt vaikų išdaigos 
sukels pasekmių, už kurias 
teks atsakyti jums. Nuotaika 
turėtų būti darbinga, tačiau 
kiek avantiūristiška. Galima 
padaryti klaidų, sudarant su-
tartis, tvarkant dokumentus, 
pinigų ir verslo reikalus. O 
ir sveikata bus ne geležinė. 
Savaitgalį trauks rizikingi 
nuotykiai. Labai pavojingi 
būtų užsiėmimai, susiję su 
elektra, degiomis medžiago-
mis. Saugokitės ir žaibo. Ne-
provokuokite pavydo scenų.

M E R G E L Ė . 
Šiuo metu gerin-
kite mikroklimatą 
namuose, šeimo-

je. Priimkite artimuosius su 
visais jų trūkumais ir ydomis 
bei nevarginkite jų, nuolat 
apie jas kalbėdami. Susior-
ganizuokite bendrą pramo-
gą, kai tik tam turėsite laiko. 
Regis, jums seksis kūrybinė 
veikla. Tik neleiskite, kad 
jumis naudotųsi, manipu-
liuotų abejotini asmenys. 
Savaitgalį derėtų pasirūpinti 
artimų žmonių bei naminių 
gyvūnų sveikata, higiena. 
Nepiktnaudžiaukite svaiga-
lais. Saugokitės traumų bei 
pavojingų gyvių, kurie gali 
įgelti, įkąsti.

S VA R S T Y -
KLĖS. Jeigu ką 
nors šią savaitę 
sumanėte pada-

ryti, darykite nedelsdami ir 
iki galo. Į veiklą įtraukite ir 
draugus bei šeimos narius. 
Tikriausiai sėkmingai pasirū-
pinsite šeimos gerove, įsigy-
site kažką iš buities prekių. 
Vis dėlto įtikti aplinkiniams 
bus nelengva arba jūs pa-
tys viską vertinsite pernelyg 
kritiškai. Savaitgalis žada 
romantišką polėkį, azartines 
nuotaikas ir kūrybinį įkvėpi-
mą. Labiau vertinkite esamus 
meilės ir draugystės santy-
kius, nesileiskite užvaldomi 
momentinių pagundų. Išlai-
daukite apgalvotai, saikingai.

S K O R P I O -
NAS. Šią savaitę 
tikriausiai įsigy-
site trokštamą 

daiktą arba papildomai už-
sidirbsite pinigų. Nusimato 
reikalai, susiję su dokumen-
tais, pirkimo-pardavimo, 
nuomos sutartimis, komerci-
niais sandoriais, žiniasklai-
da. Deja, net dėl menkučio 
susikompromitavimo galite 
netekti kitų pasitikėjimo ir 
pagarbos. Neprovokuoki-
te nemalonių pokalbių bei 
incidentų. Savaitgalis sun-
kiai prognozuojamas. Labai 

lengva įsivelti į pavojingus 
nuotykius. Nepatartini ambi-
cingi pareiškimai, kovingos 
manieros.

ŠAULYS. Šią 
savaitę būsite po-
puliarūs tarp drau-
gų ir priešingos 

lyties. Seksis megzti pažintis, 
padaryti norimą įspūdį. Ta-
čiau jūsų planams šiek tiek 
stigs racionalaus pagrindo, 
būsite linkę tirštinti spalvas. 
Neatidėliokite reikalų, susiju-
sių su nekilnojamuoju turtu, 
draudimu, mokesčiais. Sa-
vaitgalį būsite aktyvūs, noriai 
bendraujantys. Galbūt atsiras 
naujų interesų, susijusių su 
užsieniečiais, tarptautiniais 
renginiais ar mokslu, kelionė-
mis, reklama. Tykos pavojai 
kelyje, tad būkite atsargūs.

OŽIARAGIS. 
Šią savaitę galite 
stengtis pabėg-
ti nuo realybės, 

kasdienių rūpesčių. Labai 
vargins šurmulys, bendra-
vimas. Kita vertus, augs 
jūsų ambicijos ir noras kon-
troliuoti kitus žmones arba 
priešgyniauti. Verčiau paža-
bokite savąjį ego ir nesku-
bėkite kaltinti bei kritikuoti 
kitų. Diplomatiškai elgian-
tis, turėtų pavykti rasti išeitį 
iš keblių situacijų. Savaitgalį 
galite išleisti daug pinigų, 
norėdami padaryti įspūdį. 
Būtų geriau, kad neieškotu-
mėte abejotinų kompanijų, o 
visą dėmesį skirtumėte šei-
mai. Saugokite vaikus.

VA N D E N I S . 
Šią savaitę galite 
išgirsti įdomių ir 
naudingų pamoky-

mų. Tik neprovokuokite nerei-
kalingų ginčų su kolegomis, 
aplinkiniais. Likimas tarsi 
tikrins jūsų atsparumą, tvir-
tumą. Jeigu pasijusite skandi-
nami intrigų, apkalbų jūroje, 
nusiteikite rimtesnei saviana-
lizei bei savikritikai. Savait-
galį galite nukentėti per savo 
ar kitų neatsargumą, ne laiku 
ar ne vietoje pateiktą informa-
ciją. Tik dvasinė pusiausvyra, 
blaivus protas padės išvengti 
nemalonumų. Saugokite turtą 
ir artimuosius.

ŽUVYS. Visa 
galva pasinersite į 
kolektyvinius arba 
draugų reikalus. 

Kitiems negailėsite dėmesio 
ir šilumos, o iš jų reikalausi-
te to paties. Dėl to gali kilti 
nesutarimų. Nepervertinkite 
savo įtakos kitiems žmonėms. 
Aktualiu klausimu pravartu 
pasitarti su patyrusiu asmeniu. 
Savaitgalį galite įsipainioti į 
intrigų, įtartinų pagundų vo-
ratinklį. Pasistenkite ramiai 
aiškintis slegiančius dalykus, 
neakcentuodami savo įtarimų. 
Jei nekaip jaučiatės, derėtų 
daugiau ilsėtis. Gresia avari-
jos, apsinuodijimai.

RASTA\PAMESTA

• Pamečiau sidabrinę grandinėlę su 
kryželiu, radusiam atsilyginsiu.  
Tel. 8 687 27 394. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Naują žoliapjovę FXA 139cc. 

Trimerį nutool beveik naujas. 
Kaina 160 Eur. Tel. 8 656 05 368. 
Rokiškis
• Savadarbio traktoriaus 
dokumentus ir priekabą.  
Skambinti po 18 val. 
Tel. 8 600 99 255. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO-
PREKĖS

• Štangą, bendras svoris  
120 kg, keičiu į plastikinę  
valtį.  
Tel. 8 687 53 961. Rokiškis
• Du medžioklinius šautuvus,  
12 kalibro. TOZ ir MC. 
Tel. 8 611 30 583. Rokiškis
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

Egiptiečių futbolinin-
kui, įmušusiam įvartį į 
savus vartus, bus suteik-
ta Rusijos pilietybė.

***
Kai įdiegiau sistemą 

„Išmanieji namai“, ji pa-
rašė keturis pareiškimus 
policijai dėl kaimynų 
keliamo triukšmo ir 
padavė į teismą komu-
nalininkus.

***
Petka klausia Čiapa-

javo:
– Paaiškink, kas yra 

„niuansas“.
– Nu, kaip čia pa-

prasčiau pasakius. Va, 
rungtynės Rusija – Egip-
tas. Ir rusai, ir egiptiečiai 
įmušė po du įvarčius. O 
rungtynes rusai laimėjo 
3:1. Va tame skirtume ir 
slypi niuansas.

***
Po sunkios darbo 

dienos kalbasi du filmų 
suaugusiems aktoriai. 
Jis:

– Gal po darbo susi-
tinkam, pavakarieniau-
sim kartu?

Ji:
– O kokia viso to 

prasmė?
***

Policininkas trau-
matologijos skyriuje 
apklausia nukentėjusįjį.

– Taaaip, visa galva 
nusėta mėlynėmis. Dau-

gybiniai smūgiai buku daiktu, 
panašu, kad keptuve. Už ką 
gavote, gerbiamasis?

Nukentėjusysis:
– Aš žmonai pasiūliau nusi-

pirkti lieknėjimo tablečių.
– Viskas aišku. Protokole 

taip ir rašom: „Bandymas 
nusižudyti“.

***
Mažylis mamai:
– Kam tu mane gimdei? 

Kad mylėtum, ar kad aš už tave 
žaislus rinkčiau?

***
Klientas klausia mobiliųjų 

telefonų salone:
– Štai šiame telefone, sa-

kote, įdiegta veidų atpažinimo 
problema. Jei mane, tarkime, 
gatvėje kas nors sumuš, ar 
programa atpažins mano veidą 
su mėlynėmis? Ar aš galėsiu, 
tarkim, greitajai pagalbai 
paskambinti?

Konsultantas:
– Gerbiamasis, jūsų proble-

ma šiek tiek pritempta. Matote, 
dažniausiai veido sumušimas 
gatvėje tiesiogiai susijęs su tuo, 
kad po incidento jūs jau neturė-
site kuo skambinti greitąjai.

***
Kalbasi du IT specialistai:
– Žinai, aš pastaruoju metu 

pamėgau operą.
– Tu matai, koks inteligen-

tas!
– Pats tu inteligentas. Čia gi 

naršyklė!
***

– Tėti, o tu mėgsti keptas 

daržoves?
– Mėgstu.
– Tai gerai. Nes mes su 

Petriuku aruodą padegėm.
***

Indijos kinas. Aštraus 
siužeto trileris. Indijos spe-
cialiosios pajėgos su šokiais 
ir dainomis išvadavo grupę 
įkaitų. 

***
– Seneli, o tu mano mobi-

liojo nematei?
– Nevykęs tavo telefonas, 

anūkėli. Tetulė Irutė už jį tik 
du litrus degtinės davė!

***
Žmona su vyru sprendžia 

kryžiažodį. Žmona:
– Petrai, o kaip vadinasi 

prietaisas elektros instaliacijai 
sienoje surasti?

– Grąžtas.
***

Suvalkietis Petras pametė 
piniginę. Žmona jį bara:

– Ir nuo kada tu pasidarei 
toks dosnus nepažįstamiems 
žmonėms?

Petras:
– Ir ilgai tu dėl šitos prem-

jeros man ausis ūši?
***

Mergina pasakoja draugei: 
– Buvau aš tame siaubo 

kambaryje. Įsivaizduok, 
tamsu, sugirgžda, atsive-
ria karstas, jame atsisėda 
skeletas, išverčia akis, krenta 
atgal ir skubiai uždaro karsto 
dangtį. Nesuprantu, negi aš 
tokia baisi?

Orų prognozė birželio 22-25 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Birželio 22 d. Naktį +11

Dieną +18
V, 
7-14 m/s

Protarpiais palis, 
vėjuota.

Birželio 23 d. Naktį +9
Dieną +17

V,
5-10 m/s

Dieną ir vakare palis.

Birželio 24 d. Naktį  +10
Dieną +19

V, 
4-9 m/s

Kai kur truputį palis.

Birželio 25 d. Naktį +8
Dieną +19

PV,
3-8 m/s

Dieną ir vakare 
vietomis palis.

GARSO TECHNIKA

• 3 magnetolas su CD. Viena 
originali iš Renault  ir dvi iš Ford. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 698 72 751. 

Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Ekologiškas bulves.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis

• Medų. Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis PREKĖS VAIKAMS

• Maniežą. Kaina 35 Eur. Tel. 8 612 
47 934. Rokiškis

• Autokėdutė- pasostė nuo 15 iki 36 
kg. Kaina 8 Eur. Tel. 8 610 10 461. 
Rokiškis


