
Nepriklausomas rajono laikraštis 2018 m. birželio 26 d., antradienis Nr. 49 (527)

Rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Birželio 26-oji, 
antradienis, 
26 savaitė.
Iki metų pabaigos 
liko 188 dienos.

Tarptautinė kovos su 
narkomanija diena. 

Tarptautinė diena prievartos 
aukoms paremti.

Saulė teka 4.43 val.,  
leidžiasi 22 val.  

Dienos ilgumas 17.17 val. 
Mėnulis – priešpilnis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Jaunė, Jaunius, Jaunys, 
Jaunutė, Mingauda, 

Mingaudas, Ramunė, Viltautas, 
Viltautė, Virgilijus.

Rytoj: Ema, Gediminas, Gediminė, 
Ladas, Ladys, Vlada, Vladas, 

Vladislova, Vladislovas, Vladys.
Poryt: Gaudrė, Irenėjas, 
Irenijus, Leonas, Serena, 

Serenas, Šarūnas, Tulgeda, 
Tulgedas, Tulgirda, Tulgirdas, 

Tulgirdė, Tulys.

Dienos citata
„„Įžūli veidmainystė kelia 

pagarbą žmonėms, 
pratusiems patarnauti“ 

(O. de Balzakas).

Dienos skaičius 
12 350  

Tiek Eur nuostolio padarė 
vagys, įsilaužę į sodybą 
Rokiškio kaimiškojoje 

seniūnijoje. 2 p.

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1541 m. savo rūmuose Limoje 
nužudytas Peru užkariautojas 
ispanas Fransiskas Pisaras.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1990 m. aštuoniolika JAV 
senatorių pasiūlė Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos-

Atkuriamojo Seimo pirmininką 
Vytautą Landsbergį kandidatu 
Nobelio taikos premijai gauti.

Post 
scriptum
Baloj gulėjęs sausas 

nebūsi.

Rajono laikraštis

3 p.

Savaitgalį „Moto - Roki“ trasą
drebino motokroso čempionatas

2 p.

Krašto apsaugos 
savanorių pajėgų 
žaidynėse gins 
titulus

Kitąmet vietoj planuoto vieno 
ugniagesių automobilio pirks tris

2 p.
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Ieškokite Rokiškio
prekybos centruose!

KRIMINALAI
Artimoje aplinkoje smurtavo 
ir neblaivios ponios, 
ir tokie pat ponai
Birželio 21 d. 12 val. 
Rokiškio r., neblaivi (2,61 
prom .girtumas) moteris (gim. 
1976 m.) smurtavo prieš 
sugyventinį (gim. 1975 m.). 
Įtariamoji sulaikyta. 
Tą pačią dieną, 22.38 
val. neblaivi (3,60 prom. 
girtumas) moteris (gim. 
1982 m.), gyv. Rokiškio 
r., pranešė, kad prieš ją 
smurtavo neblaivus (3,08 
prom. girtumas) sugyventinis 
(gim. 1971 m.). Įtariamasis 
sulaikytas. 

Birželio 24 d. gautas vyro, 
gim. 1972 m.,  gim. 1972 m.,  
gyv. Rokiškio r., pranešimas, 
kad tądien apie 16.30 val. 
namuose, Rokiškio r., 
smurtavo neblaivus brolis, 
gim. 1969 m., (nustatytas 
2,40 prom. girtumas) gyv. 
Rokiškio r.,  Įtariamas 
nusikalstamos veikos 
padarymu vyras sulaikytas.

Vagių laimikis – daugiau nei 
12 tūkst. Eur vertės daiktai
Birželio 21 d.  7.17 val. 
vyras (gim. 1968 m.), gyv. 
Rokiškio r., pranešė, kad 
tądien 6.30 val. RRokiškio 

kaimiškoji sen., Ragučių 
k., pastebėjo, jog įsibrauta 
į jam priklausančius du 
ūkinius pastatus, klojimą ir 
klėtį ir pavogtas keturratis, 
benzininis traktoriukas–
žoliapjovė, technikos 
plovimo aparatas su vandens 
pašildymo aparatu, bėginis 
dviratis. Nuostolis – 12 350 
eurų. 

Liepsnojo sodyba.
Įtariamas padegimas
Birželio 24 d. vyras, gim. 
1964 m., gyv. Rokiškio r., 
pranešė, kad apie 03.00 val. 
sužinojo, kad tąnakt apie 

01.30 val. kilo gaisras jo 
negyvenamojoje sodyboje 
Rokiškio r.  Įtariamas 
padegimas.

Spyrė pareigūnui
Birželio 23 d.  22.03 val. 
Rokiškio r., Panemunėlio 
sen., Sėdžiūnų k., vyras 
(gim. 1980 m.), 2,20 prom. 
girtumas, gyv. Rokiškio r., 
niokojo namus, konfliktavo. 
Policijos pareigūnams 
paprašius nusiraminti 
ir nemėtyti daiktų, jis į 
prašymus nekreipė dėmesio, 
policijos pareigūnams 
grasino, rankomis įsikibo 

į pareigūno tarnybinės 
uniformos liemenę, įspyrė 
pareigūnui koją. Panaudojus 
kovinių imtynių veiksmus ir 
elektroimpulsinį prietaisą, 
vyras sulaikytas. Pareigūnai 
po gydytojų apžiūros tęsė 
tarnybą.

Vairavo girtas
Birželio 23  d. 20.15 val. 
Rokiškio r., Kazliškio sen., 
Indriūnų k., vyras (gim. 
1986 m.), gyv. Rokiškio r., 
vairavo automobilį „Opel 
Astra G-Caravan“, būdamas 
neblaivus (nustatytas 2,32 
prom. girtumas). Įtariamasis 

sulaikytas vadovaujantis LR 
BPK 140 str.

Degė ūkiniai pastatai
Birželio 23 d. 16:53 val. 
Gautas pranešimas, kad 
Barkiškio k., Obelių sen, dega 
lauko virtuvė.
Birželio 24 d.  01:47 val. 
Gautas pranešimas, kad Vilkų 
k., Rokiškio k. sen., dega 
ūkinis pastatas.

Panevėžio VPK ir 
Panevėžio apskrities 

priešgaisrinės gelbėjimo 
valdybos

Rokiškio priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos inform.

Savaitgalį „Moto - Roki“ trasą 
drebino motokroso čempionatas

Šeštadienį Uljanavos kai-
me esančioje „Moto - Roki“ 
trasoje vyko Open Retro MX 
LAMSF Latvijos čempionato II 
etapas. Čempionate lenktynia-
vo Lietuvos bei Latvijos moto-
ciklininkai.

Motokroso prizininkai:

MINI MX kategorija:
1. Ingus Maculevics
2. Arno Vegis
MX 65:
1. Tomas Saicans
2. Domas Sarapinas
3. Evelina Galeja
MX 85:
1. Rauls Blumfelds
2. Eriks Cauniss
3. Kristers Jansbergs
Mx2T:
1. Edvards Brencis
2. Ansis Ansevic
3. Rudolfs Stankus
Mx250:
1. Jagers Markstorms
2. Niks Kiukacans
3. Valters Belavs
Mx450:
1. Emils Brencis
2. Aleksandrs Nesterjuks
3. Ilgvars Martemjancis
Mx Retro 175:
1. Elvljs Rautenbergs
2. Raunis Akmenkains
3. Janis Leitans
MxRetro 250:
1. Ritvars Kupcis

2. Lauris Linards
3. Rimvydas Sulnius
MxRetro 500:
1. Gatis Zolmanis
2. Igoros Molsejevs
3. Artis Silajs
MX Open:
1. Nojus Gasiunas
2. Arnas Vedluga
3.Ignas Lamanauskas
MX 40+:
1. Intar Janbergs
2. Edijs Silins
3. Didzis Romanovs
MX 50+:
1. Egidijus Maciunas
2. Atis Alzans
3. Aleksandrs Markovs
750 s/p gaiss (oru aušinami va-

rikliai):
1. Maris Zubkovs / Andis Du-

bovskis
2. Aleksandrs Borozdins / Janis 

Jaunzems
3. Darius Sabackis / Vidmantas 

Hermanas
750 s/p sport:
1. Mantas Kišūnas / Rytis Kišūnas
2. Liutauras Variakojis / Dovydas 

Ausiejus
3. Tomas Baltušis / Tadas Natka
750 s/p veteranai:
1. Vytautas Racka / Andžej Račka
2. Romas Kišūnas / Steponas 

Kriaučiūnas
3. Zigmas Žiukas / Martynas Ra-

liauskas
„Rokiškio Sirenos“ inform.

Vasarą daugiau žmonių 
nukenčia nuo gyvūnų

Kasmet Panevėžio regione re-
gistruojama mažiau asmenų, ku-
rie nukenčia nuo įvairių gyvūnų 
įkandimų, įdrėskimų, apseilėjimų 
ar kitokio kontakto su gyvūnais, 
tačiau Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos Panevėžio 
departamento (NVSC Panevėžio 
departamentas) specialistai tei-
gia, kad vasarą medicinos pagal-
bos, dėl gyvūnų apkandžiojimų, 
prireikia daugiau žmonių.

Lietuvoje registruojami 
pavieniai gyvūnų 
pasiutligės atvejai
Lietuvoje, 2006 m. pradėjus 

vykdyti laukinių gyvūnų vakcina-
ciją nuo pasiutligės, nuo 2008 m. 
itin sumažėjo pasiutlige sergan-
čių gyvūnų skaičius. Pastaraisiais 
metais (2015 - 2017 m.) Panevė-
žio apskrityje pasiutlige sergančių 
gyvūnų nebuvo registruota. 2011 
m. Panevėžio regione paskutinį 
kartą gyvūno pasiutligės atvejis 
(karvės) buvo registruotas Rokiš-
kio rajone, dėl kurio nukentėjo 5 
žmonės.

Žmonės rečiau nukenčia 
nuo nežinomų gyvūnų
2017 m. registruoti 449 asme-

nys, nukentėję nuo gyvūnų, t. y. 
7,61 proc. mažiau negu 2016 m., iš 
jų: 330 nukentėjo nuo sveikų gyvū-
nų ir 119 – nuo nežinomų.

Sunaudota mažiau 
vakcinos nuo pasiutligės 
dozių
NVSC Panevėžio departamento 

duomenimis, 2017 m. pasiutligės 
imunoprofilaktika skirta 203 as-
menims (45,21 proc.). Panevėžio 
apskrityje 2017 m. pasiutligės pro-
filaktikai sunaudota 799 vakcinos 
dozės, o 2016 m. – 801 vakcinos 
dozė, t. y. 0,25 proc. mažiau nei 
2016 m.

Keliautojus apkandžioja 
egzotiniai gyvūnai
Praėjusiais metais Indonezijoje 

Biržų rajono gyventojas nukentėjo 
nuo beždžionės.

Kaip elgtis, jei įkando 
ar apdraskė galimai 
pasiutęs gyvūnas?
Jei žaizda labai smarkiai kraujuo-

ja, stengtis sustabdyti kraujavimą.
Jei kraujavimas negausus, gerai 

išplauti žaizdą vandeniu su muilu.
Esant galimybei – dezinfekuoti 

žaizdą.
Kreiptis pagalbos į asmens svei-

katos priežiūros įstaigą, kur gydyto-
jas, įvertinęs situaciją ir riziką, skirs 
pasiutligės imunoprofilaktiką.

Nacionalinio 
visuomenės sveikatos 
centro prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos 

Panevėžio departamento 
inform.

Skelbiami pakartotinius Ro-
kiškio rajono savivaldybės Ro-
kiškio kaimiškosios seniūnijos 
Sėlynės seniūnaitijos seniūnaičio 
rinkimus, vyksiančių atviru bal-
savimu seniūnaitijos gyventojų 
susirinkime, 2018 m. liepos 5 d. 
15 val. Sėlynės bibliotekoje.

Kandidatų į seniūnaičius regist-
racija vyks Rokiškio kaimiškosios 
seniūnijos patalpose, pas raštvedę 

Sėlynėje – pakartotiniai seniūnaičio rinkimai
Dalią Sabaliauskaitę  nuo birželio 
25 d. 8 val. iki liepos 3 d. 14 val. 
Kandidatų duomenų patikrinimas 
vyks 2liepos 3 d. nuo 14 val. iki 17 
val.Kandidatų į seniūnaičius sąra-
šas tvirtinamas 2018 m. liepos 4 d. 
ir paskelbiamas seniūnijos interneto 
svetainėje.

 Išrinktų seniūnaičių sąrašas 
tvirtinamas ir skelbiamas iki liepos 
11 d.

Rajono savivaldybės inform.

Kitąmet vietoj planuoto vieno 
ugniagesių automobilio pirks tris

Šį penktadienį rajono taryboje bus 
keičiamos Gaisrinių gelbėjimo auto-
mobilių parko ir gaisrinės gelbėjimo 
įrangos atnaujinimo Rokiškio rajono 
savivaldybės priešgaisrinėje tarnyboje 
2018-2023 metų programos nuostatos. 
Svarbiausia žinia – vietoj planuoto vie-
nos bus perkami trys mažai naudotos 
lengvosios gaisrinės automobilinės cis-
ternos. Motyvas: tragiška šios tarny-
bos automobilių būklė: jos vadas Re-
migijus Sunklodas prieš mėnesį rajono 
taryboje teigė, kad į gaisrą Panemunė-

lyje ugniagesiai nenuvyko, nes... sugedo 
mašina. Jūžintuose ugnis pasiglemžė 
kombainą, nes... gaisrinės cisterna 
buvo per maža, pritrūko vandens.

Vietoj planuotų tam skirti 30 tūkst. Eur 
bus skirta keturis kartus daugiau – 136 
tūkst. Eur. Kaip teigiama aiškinamajame 
rašte rajono tarybai, lėšų lengvosioms 
gaisrinės automobilinės cisternoms pla-
nuojama gauti, nes gegužės 25 d. spren-
dimu Nr. TS-145 „Dėl žemės mokesčio 
tarifo nustatymo ir neapmokestinamų 

žemės sklypų dydžių 2019 metams“ 0,2 
proc. nuo žemės mokestinės vertės 2019 
metų mokestiniam laikotarpiui padidino 
žemės mokesčio tarifą. Preliminari  pa-
pildomai surinkto žemės mokesčio suma 
– 106,00 tūkst. eurų. Šią sumą numatoma 
skirti Priešgaisrinės tarnybos gaisrinių au-
tomobilių parkui atnaujinti. Už šias lėšas 
2019 metais bus galima įsigyti 3 mažai 
naudotus Europos standartus atitinkančius 
gaisrinius gelbėjimo automobilius vietoje 
planuoto 1.

„Rokiškio Sirenos“ inform.
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Naujas socialinis projektas – 
kviečiami įsitraukti visi

Iki 2019 m. rugsėjo 30 d. Rokiškyje bus įrengtos dvi naujos aktyvaus poilsio žaidimų aikštelės, vyks šeimų, sporto ir sveiko gyvenimo būdo šventės, 
rokiškėnai bus mokomi sveikos gyvensenos ir gerinti savo bendravimo įgūdžius, bus paskatintas bendravimas su Latvijos Viesytės miestiečiais, 
o pagalbai socialinės rizikos žmonėms bus sukurtas „Vieno langelio“ principo algoritmas, kuris žmonėms padės spręsti užimtumo, socialines ar 
psichologines problemas. Visa tai – balandžio 1 d. prasidėjęs projektas „Tvarios, bendraujančios ir aktyvios Viesytės ir Rokiškio bendruomenės“ (Nr. 
LLI-295, V-R communities), finansuojamas 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos lėšomis.

Projektu siekiama
mažinti atskirtį bei emigraciją
Kaip teigia Rokiškio rajono sa-

vivaldybės administracijos Strate-
ginio planavimo ir investicijų sky-
riaus vyriausioji specialistė Vilma 
Mečiukonienė šio projekto idėja 
kilo savivaldybės administracijos 
darbuotojų iniciatyva. Anot V. Me-
čiukonienės, labiausiai šokiruojan-
tis rodiklis – žmonių emigracija iš 
Rokiškio krašto. „Skaičiai rodo, kad 
rokiškėnų išvykimas gyventi kitur 
nėra problema – tai tiesiog tragedija, 
– liūdesio neslėpė vyriausioji speci-
alistė. – Pažvelgus į skaičius mums 
tiesiog atvipo žandikaulis: 2017 m. 
sausio mėnesį Rokiškio mieste gy-
veno  14363 gyventojų, o per me-
tus gyventojų skaičius sumažėjo iki 
12337. O tai reiškia, kad per viene-
rius metus Rokiškio miestą paliko 
net 2026 žmonės.“

Nors žmonių išvykimo priežas-
čių yra be galo daug, tačiau pašne-
kovė teigė, kad vieni iš didžiausių 
veiksnių, skatinančių palikti miestą 
yra užimtumo ir laisvalaikio pralei-
dimo būdų stoka, socialinė atskir-
tis bei skurdas. „Pastebėjome, kad 
Rokiškio rajone yra labai mažai 
laisvalaikio praleidimo būdų įvai-
raus amžiaus žmonėms, gyventojai 
tampa apatiški, užsidaro namuose ar 
net emigruoja. Taip pat ne paslaptis, 
jog daugelis mūsų krašto gyvento-
jų patiria socialinę atskirtį. Žmonių 
kreipimasis į savivaldybę dėl vaikų 
žaidimų aikštelių įrengimo bei at-

naujinimo leido suprasti, jog užimtu-
mo trūksta net vaikams“, – kalbėjo V. 
Mečiukonienė.

Tikimasi, kad naudojantis lais-
valaikio bei užimtumo prizmėmis 
pavyks išsaugoti čia vis dar gyve-
nančius ar net pritraukti naujus gy-
ventojus į Rokiškio kraštą.

Žaidimų aikštelės 
ir socialiniai įgūdžiai
Projekto vykdymo metu bus 

įrengtos dvi žaidimų aikštelės tarp 
Taikos g. 9a ir Jaunystės g. 6-8-10, 
bei Panevėžio g. 34-22-28 daugia-
bučių gyvenamųjų namų. Žaidimų 
aikštelės bus sudarytos iš trijų zonų 
skirtų mažiesiems, paaugliams ir 
senjorams. „Šios žaidimų aikšteles 
tiks ir mažam ir dideliam–bus įreng-
tos smėlio dėžės, supynės, vaikų 
žaidimų įranga, lauko treniruokliai. 
Tikimės, kad tokios aikštelės paska-
tins rokiškėnus įsitraukti į socialinį 
gyvenimą“, – sakė pašnekovė.

Renginiai Rokiškyje
 ir Viesytėje
Norint sudominti bei pritraukti 

Rokiškio rajono žmones aktyviau 
leisti laisvalaikį bus organizuojami 
renginiai ne tik Rokiškyje bet ir Vie-
sytėje. Kaip teigia V. Mečiukonienė 
abiejuose miestuose bus organizuo-
jami panašaus tipo renginiai. „Orga-
nizuodami renginius bendradarbiau-
sime ir taip skatinsime bendravimą 
tarp gyventojų. Į kiekvieną renginį 
Latvijoje vyks po 20-25 mūsų rajono 

gyventojus, o į mūsų organizuojamas 
šventes atvyks Viesytėje gyvenantys 
žmonės“, – kalbėjo specialistė.

Prakalbus apie šventes, Vilma 
Mečiukonienė atsakė, jog sudaryta 
projekto valdymo grupė gegužės 25 
d. kartu su socialiniais partneriais 
vyko į projekto pirminį susitikimą 
su vadovaujančiais partneriais Vie-
sytėje. Čia buvo aptartos projekto 
veiklos bei sudarytas detalus veiklų 
grafikas. „Iš viso bus suorganizuo-
tos 6 šventės – 3 Rokiškyje ir tiek 
pat Viesytėje. Be to, Viesytėje įvyks 
projekto atidarymo renginys, Ro-
kiškyje–uždarymo. Pirmoji šventė 
vyks prie Rokiškio dvaro – tai šei-
mos šventė „Šeimos burbulų diena“, 
kuri planuojama jau šių metų rugsė-
jo 16 d. Kitas renginys bus skirtas 
jaunimui – sporto diena, o trečiasis 
– sveiko gyvenimo būdo mokymai, 
kurių metu žmonės bus mokomi tei-
singai naudotis aikštelėmis bei jose 
įrengtais treniruokliais“, – pasakojo 
V. Mečiukonienė. Panašios šventės 
bus organizuojamos ir Latvijoje, 
Viesytėje.

Renginiuose bus panaudoti ir 
įvairus įsigytas sportinis inventorius 
bei sveikai gyvensenai skatinti rei-
kalinga įranga. „Įsigysime įdomios 
įrangos – liemenes, kurios leis pa-
justi nutukimo pasekmes, parašiu-
tą, kuris skatins komandinį darbą, 
modelius bei stendus vaizdžiai pa-
teikiančius pasyvaus gyvenimo bei 
nesveikos gyvensenos pasekmes. 
Taip pat bus perkami gimnastikos 

kamuoliai, vaikų aktyvumą skati-
nantys žaidimai bei kiti panašaus 
tipo įrenginiai, – pasakojo specia-
listė, – Projektui pasibaigus visos 
priemonės bus perduotos Visuome-
nės sveikatos biurui, kuris vykdys 
sveikos gyvensenos skatinimo tęs-
tinumą“.

Algoritmo metodas 
socialinės rizikos žmonėms
Kaip antrą projekto rezultatą Vil-

ma Mečiukonienė įvardijo „Vieno 
langelio“ principo algoritmą. Speci-
alistė teigė, jog tokio principo algo-
ritmui bus sudarytas visų Rokiškyje 
veikiančių įstaigų teikiamų paslau-
gų sąrašas. Jis bus naudojamas kaip 
pagalbinis įrankis socialiniams 
darbuotojams, kultūros, sporto ir 
sveikatos specialistams. „Žmogus, 
supratęs jog jam reikalinga užim-
tumo, socialinė ar psichologinė pa-
galba, ateis pas koordinatorių, ku-
ris, nustatęs žmogaus problemą bei 
poreikius, išsiaiškinęs jo pomėgius 
naudodamasis „Vieno langelio“ 
principo algoritmu nukreips asme-
nį į reikiamą instituciją,“ – kalbėjo 
V. Mečiukonienė. Anot specalistės 
jei pritaikyta veikla nepasiteisintų – 
žmogus privalėtų vėl kreiptis į koor-
dinatorių, kuris sudaryto algoritmo 
pagalba jį nukreiptų į kitą institu-
ciją, kol galiausiai būtų pritaikytas 
tinkantis bei pačiam asmeniui patin-
kantis variantas.

Algoritmo metodas bus pristatytas 
Panevėžio, Biržų ir Pasvalio rajonų 

savivaldybėse dirbantiems darbuo-
tojams.

2014–2020 m. Interreg V-A 
Latvijos ir Lietuvos bendradarbia-
vimo per sieną programa siekia 
prisidėti prie darnaus programos 
teritorijos vystymosi padėdama jai 
tapti patrauklia ir konkurencinga 
vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti.  
Projektas Rokiškio rajono gyven-
tojams suteiks ne tik socialinius 
įgūdžius, bendruomeniškumą bei 
įsitraukimą į socialinį gyvenimą, 
tačiau skatins ir  bendradarbiavi-
mą, tarpusavio pagalbą bei pažin-
tį su savo rajono bei Latvijos gy-
ventojais. Projekto metu žmonės 
bus ugdomi tapti tolerantiškais, 
neskirstyti žmonių į tam tikras 
grupes. Gyventojai bus skatinami 
susipažinti su sveika gyvensena, 
aktyviau leisti laisvalaikį.

Visas projekto biudžetas – 199 
650,36 Eur. Iš jų Europos regioni-
nės plėtros fondo bendrasis finan-
savimas – 169 702,80 Eur. Rokiš-
kio rajonui tenkančios investicijos 
– 98 506,79 Eur (ERDF lėšos – 83 
750,77 Eur, rajono savivaldybės lė-
šos– 14 726,02 Eur).

Šis straipsnis parengtas naudo-
jant Europos Sąjungos finansinę 
paramą. Už šio straipsnio turinį 
atsako Rokiškio rajono savival-
dybės administracija. Jokiomis 
aplinkybėmis negali būti laikoma, 
kad jis atspindi Europos Sąjungos 
nuomonę.

Užs. 0660

Krašto apsaugos savanorių pajėgų žaidynėse gins titulus
Šį savaitgalį Alytaus rajone, 

Tarzanijos parke, vyks XXVIII 
Krašto apsaugos savanorių pajėgų 
(KASP) sporto žaidynės. Jose nu-
galėtojų titulą gins Vyčio apygar-
dos 5-osios rinktinės kariai, kurie 
pernai tapo net penkių rungčių 
nugalėtojais. Šalies čempiono titu-
lą karinio biatlono rungtyje kar-
tu su rinktinės komanda gins ir 
506-osios kuopos vadas kapitonas 
Sergejus Afanasjevas.

 Tradicinės KASP sporto žaidy-
nės siekia populiarinti kūno kultū-
rą ir sportą tarp karių savanorių, 
profesinės karo tarnybos karių, 
kelti jų fizinį pasirengimą bei sti-
printi tarpusavio ryšius Savanorių 
pajėgose. 

Savanorių žaidynės – visuo-
menei atviras renginys. Renginio 
svečiai galės ne tik stebėti karių 
sportines kovas, bet ir išbandyti 
„Tarzanijos“ nuotykių parko siūlo-
mas pramogas.

Sporto žaidynės – seniausia Sa-
vanorių pajėgų tradicija. Pirmąjį 
kartą žaidynės organizuotos 1991 

m. liepos 6-7 d. Vilniuje, Vingio 
parke. Šiemet dėl sportiškiausios 
Krašto apsaugos savanorių pajėgų 
rinktinės vardo kariai rungsis jau 
28-ąjį kartą. 

XXVIII sporto žaidynes organi-
zuoja KASP štabas ir KASP Daina-
vos apygardos 1-oji rinktinė. 

Į galutinę žaidynių įskaitą jau 

yra įskaičiuoti Žvalgų tako bei 
Geriausio pėstininkų skyriaus var-
žybų rezultatai. Prieš pat žaidynių 
atidarymą vyks kovinio šaudymo 
rungtis, kurioje varžysis KASP ir 
rinktinių vadovybių kariai. 

Šiemet žaidynėse kartu su 
KASP rinktinių kariais tradiciškai 
dalyvaus Latvijos bei Estijos sava-

noriškųjų pajėgų komandos.
KASP XXVIII sporto žaidynių 

programa:
2018 m. birželio 30 d.(šeštadie-

nis)
10.00 kovinis šaudymas (DK Bi-

rutės UB šaudykla);
12.00 žaidynių atidarymo cere-

monija;

13.00 savanorių moterų karinė 
penkiakovė;

13.00 karinis biatlonas;
13.30 svarsčių kilnojimo estafe-

tė;
14.00 granatų svaidymas;
14.30 savanorių vyrų karinė pen-

kiakovė
15.00 savanorių galiūnų koman-

da;
17.00 komandinė ištvermės ir jė-

gos rungtis;
19.00 rezultatų apibendrinimas ir 

apdovanojimai;
20.30 socialinis vakaras.

2018 m. liepos 1 d. (sekmadie-
nis)

9.00 virvės traukimas;
9.00 krepšinis 3x3 (Alytaus spor-

to ir rekreacijos centras, Naujoji g. 
52, Alytus);

11.00 rezultatų apibendrinimas;
12.00 apdovanojimai, žaidynių 

uždarymo ceremonija.
Krašto apsaugos 

savanorių pajėgų ir
 „Rokiškio Sirenos“ 

inform.

 Praėjusių Krašto apsaugos savanorių pajėgų žaidynių karinio biatlono rungties nugalėtojai (centre – 506-osios kuopos vadas kapitonas 
Sergejus Afanasjevas) ir prizininkai įsiamžino su KASP vadu pulkininku Arturu Jasinsku (su berete). 

Vyčio apygardos 5-osios rinktinės archyvo nuotr. 



4 psl. 2018-06-26

Nepriklausomas rajono laikraštis

2018 m. birželio 29 d. (penktadienį) 10 val. Rokiškio rajono 
savivaldybės 1 a. salėje šaukiamas rajono savivaldybės tarybos 
posėdis.
Tarybos posėdžio darbotvarkė ir komitetų pasėdžio 

laikas skelbiamas interneto svetainėje www.rokiskis.lt (žr. 
,,Naujienos“).

Užs. 0661

BALDAI
• Darbo stalą, 2.8 x 2 m. Aukštis 90 
cm. Kaina 50 Eur. Tel. 8 626 49 347. 
Rokiškis
• Mažai naudotą, sulankstomą stalą-
knygą. Tamsaus riešuto spalva, būklė 
ideali. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 687 22 685. Rokiškis
• Naują ąžuolinį lauko baldų 
komplektą. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 682 60 638. Rokiškis
• Rankų darbo taburetes.  
Tel. 8 656 75 102. Rokiškis

DOVANOJA

• Duodu pievas ganyti arba šienauti, 
Jūžintų sen., Radišiai, 10 ha.  
Tel. 8 629 74 087. Rokiškis
• Atiduodame statybines atliekas 

(raudos plytos). Išsivežti patiems. 
Tel. 8 622 21 373. Rokiškis
• Dovanojami kačiukai. Tvarkingi, 
moka daryti į kraiko dėžutę. Gali 
gyventi namuose. Prieraišūs ir be 
galo meilūs. Tel. 8 606 38 551. 
Rokiškis
• Atiduodu nusišienauti pievas 8 ha 
Rokiškio kaimiškoji sen. 
Tel. 8 605 22 143. Rokiškis
• Geriems žmonėms dovanoju trijų 
spalvų katytę ir pilkai rainą katinėlį. 
1,5 mėnesio amžiaus. Savarankiški. 
Tel. 8 613 97 479. Rokiškis
• 5 mėn. baltus ožiukus. 
Tel. 8 620 63 092. Rokiškis
• Ątiduodu nusišienauti pievas 
Juodupės seniūnijoje.  
Tel. 8 678 81 317. Rokiškis
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LAISVALAIKIS

BUITINĖ TECHNIKA

• Dovanoju daug moteriškų drabužių. 
48-50 dydžio (striukės, švarkai ir 
t.t.). Tel. 8 611 33 306. Rokiškis
• Linksmus ir žaismingus kačiukus. 
Tel. 8 652 59 781. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Zenono veislės, 3 mėnesių ožkytes. 
Tel. 8 610 46 476. Rokiškis
• Veislinį aviną, ėringas avis, ėriukus 
skerdimui. Tel. 8 610 19 607. 
Rokiškis
• Ramią, šviežiapienę 6 veršelių 
karvę. Duoda apie 25 l. pieno per 
dieną. Kaina 670 Eur.  
Tel. 8 676 19 109. Rokiškis
• Parduodamas 2 mėn. Mėsinis x 
buliukas. Smulkesnė informacija 
telefonu. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 677 78 187. Rokiškis
• Kaimiškai augintas mėsines vištas. 
Kaina 4 Eur. Tel. 8 624 91 461. 
Rokiškis
• Sausio mėnesį gimusius avinukus. 
Tel. 8 630 53 487. Rokiškis
• Geros veislės 1 mėn. karvytę.  
Tel. 8 624 24 728. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• 17 metų mergina ieško darbo 
vasaros sezonui. galiu dirbti įvairius 
darbus: prižiūrėti vaikus, vedžioti 
augintinius, padėti sode/ darže arba 
dirbti visą likusį sezoną.  
Tel. 8 628 19 469. Rokiškis
• 32 metų vyras ieško darbo, siūlyti 
įvairius variantus. Turiu automobilį. 
Tel. 8 617 81 662. Rokiškis
• Ieškau darbo, galiu pjauti žolę, 
krūmus, medžius, malkas. Turiu 
trimerį ir pjūklą. Galiu dirbti ir kitus 
darbus, siūlykite įvairius darbus.  
Tel. 8 645 60 405. Rokiškis

• Trijų stalčių šaldiklį (60x85). 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 601 71 758. 
Rokiškis
• Dujinę viryklę Blomberg. 
Kaitvietės 4, orkaitė elektrinė, 
orkaitės funkcijos: apatinis 
kaitinimas + ventiliatorius, apatinis 
+ viršutinis kaitinimas, kepintuvas, 

kepintuvas + ventiliatorius. Elektrinis 
uždegimas integruotas.  
Kaina 150 Eur. Tel. 8 603 42 381. 
Rokiškis

KITA

• FMK Lituanica kviečia prie 
komandos prisijungti naujus 
narius. Futbolo treniruotės vyksta 
pirmadieniais ir trečiadieniais 
Rokiškio Senamiesčio progimnazijos 
dirbtinės dangos aikštelėje.  
Tel. 8 679 29 025. Rokiškis
• Š.m. liepos 21 d. 11 val. Salų 
dvare vyks visų kursų technikumo 
stacionarųjį ir neakivaizdinį skyrius 
baigusiųjų auklėtinių susitikimas. 
Smulkesnė informacija telefonu. Tel. 
8 685 08 548. Rokiškis
• Kroviklį – 30 Eur. Dviračių 
laikiklį – 50 Eur. Telefoną – 200 Eur 
garantinis dar pusantrų metų.  
Tel. 8 692 89 871. Rokiškis
• 0,5 l stiklainius su dangteliais po 10 
centų  ir 3 l stiklainius po 30 centų. 
Tel. 8 676 14 303. Rokiškis
• Storasienę 5 kub. m. cisterną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Naują medinį šulinį.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Naują medinę pavėsinę 3×3.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Kokybiškus šieno ir šienainio 
ritinius. Tel. 8 620 15 919. Rokiškis
• Aliuminio lakštą 10 mm storio, 
matmenys 1,00x1.60.  
Tel. 8 689 05 448. Rokiškis
• Skaldytus grindinio akmenis.  
Kaina 30 Eur. Tel. 8 650 53 422. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Samsung S8 plus, turi keletą 
įskilimų, bet viskas veikia. Kaina 200 
Eur. Tel. 8 692 19 962. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Tvarkingą butą miesto centre 
Laisvės g. 10 - 25. Reikalingas 
kosmetinis remontas. Nauja 
elektros instaliacija, plastikiniai 
vamzdžiai, laminatas, medinės 
durys. Renovuotas stogas, tvarkinga 
laiptinė. Kaina 15300 Eur.  
Tel. 8 600 25 544. Rokiškis
• Trijų lambarių butą Kavoliškyje. 
Pirmasis aukštas, blokiniame name.. 
Tel. 8 620 24 624. Rokiškis
• Namą Juodupėje, su ūkiniais 
pastatais ir žeme.  
Tel. 8 686 32 677. Rokiškis
• Dviejų kambarių bendrabučio 
tipo butą, Taikos g. Nr. 19, trečiasis 
aukštas. Tel. 8 671 78 327.  
Rokiškis
• Sodybą, visi ūkiniai pastatai,  
yra 2,36 ha žemės, namų valda  
0,33 a. Tel. 8 676 89 995. Rokiškis
• Kolektyvinį sodą už miškų 
urėdijos, Ulianavoje.  
Tel. 8 621 55 274. Rokiškis
• Namą Rokiškio centre. Įvesta 
elektra, galimybė prisijungti prie 
miesto vandentiekio. Kieme yra 
šulinys. Parduodamas be tarpininkų. 
Kaina derinama vietoje apžiūrėjus 
namą. Kaina 12000 Eur.  
Tel. 8 675 55 189. Rokiškis
• Namą Jūžintų miestelyje, Utenos g. 
Rąstinis, statytas 1971 m., apie 81 kv. 

m plotas, bendras sklypo dydis apie 
20 a. Tel. 8 624 10 171. Rokiškis
• 3 kambarių butą Kavoliškyje.  
Tel. 8 620 24 624. Rokiškis

NUOMA

• Išsinuomočiau automobilio 
priekabą („Zubrionok“ ar kažkokią 
kitą)  2 paroms. Tel. 8 616 71 608. 
Rokiškis
• Dirbanti pora nori išsinuomoti 
1 kambario butą arba butą be 
patogumų. Gali būti ir namas arti 
Rokiškio.  
Tel. 8 672 95 439. Rokiškis

PASLAUGOS
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt
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27 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
15:40 Seserys 
16:45 Pasaulio futbolo 
čempionatas. F grupė. 
Meksika – Švedija. 
19:00 Gyvenimas. 
20:00 Panorama
20:45 Pasaulio futbolo 
čempionatas. E grupė. 

Serbija – Brazilija. 
23:00 Aukštuomenės daktaras 5 
23:45 Štutgarto kriminalinė 
policija 6 
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 Beatos virtuvė 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Gyvenimas. 

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 Mirtinas smūgis
00:45 Elementaru
01:30 Kvantikas
02:20 Amerikiečiai
03:15 Aferistas
04:05 Ekstrasensai tiria

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 Karo menas
00:55 Judantis objektas 
01:45 Pabėgimas

06:15 Viena už visus 
07:25 Prokurorų patikrinimas 
08:35 44-as skyrius 
09:30 Teisingumo agentai 
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 Smūgio banga. Akimirka iki 
katastrofos
22:50 "Delta" būrys
01:20 Įkaitai 
02:05 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 „Iššūkis“ 
00:05 „Gluchariovas“ 
01:05 „Delta“ 
02:00 „Merdoko paslaptys“ 
02:45 „Neišsižadėk“ 
03:35 „Vienišas vilkas“ 
04:20 „Merdoko paslaptys“

K
ET

VI
R

TA
D

IE
N

IS
 0

6.
28

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
15:40 Seserys
16:45 Pasaulio futbolo 
čempionatas. H grupė. 
Japonija – Lenkija. 
19:00 „Lietuvos kolumbai"
20:00 Panorama
20:45 Pasaulio futbolo 
čempionatas. G grupė. 

Anglija – Belgija. 
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 „Lietuvos kolumbai" 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba 

05:05 Elementaru
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 Krepšinis. Pasaulio vyrų 
krepšinio čempionato atrankos 
rungtynės Lenkija - Lietuva
21:50 TV3 vakaro žinios
22:50 Pagrobimas
01:40 Pagrobimas
03:15 Mirtinas smūgis
04:55 Kvantikas

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 Eik su manim
00:20 Judantis objektas 
01:10 Karo menas
03:10 Alchemija XVII. Niekam 
nežinomas menininkas
03:40 RETROSPEKTYVA

06:15 Viena už visus 
07:25 Prokurorų patikrinimas 
08:35 44-as skyrius 
09:30 Teisingumo agentai 
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 Savaitės kriminalai
21:00 Kitos 48 valandos
23:00 Smūgio banga. Akimirka iki 
katastrofos
00:45 Įkaitai 
01:35 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 „Rasputinas“ 
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 „Verslo genas“
19:00 „Iššūkis“ 
20:00 Reporteris
20:30 Lietuva tiesiogiai
21:00 „Patriotai“. 
22:00 Reporteris
22:55 Rubrika „Verslo genas“
23:00 „Iššūkis“ 
00:05 „Gluchariovas“ 
01:05 „Delta“ 
02:00 „Merdoko paslaptys“ 
02:45 „Žmogus be praeities“ 
03:35 „Svarbiausia - įstatymas“ 
04:20 „Merdoko paslaptys“

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 Stilius
12:35 „Kas ir kodėl?"
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys 
17:30 Žinios. 
18:00 Klausimėlis.lt
18:20 Munreikeris
20:30 Panorama
21:00 Duokim garo! 
22:35 Gamtos inspektoriaiPE
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23:00 Tik tavo akims 
01:05 Štutgarto kriminalinė policija 6 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Ryto suktinis 
03:35 „Kas ir kodėl?" 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Stilius. 

06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
08:25 Paskutinis iš Magikianų
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Tai - mano gyvenimas
12:00 Vasara, ateik čia
13:00 Pažadėtoji
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios

16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Boltas
21:20 Kelnėse dar ne senelis
23:30 Konanas barbaras
00:20 Velnio stuburo paslaptis
02:05 Kelnėse dar ne senelis
03:55 Konanas barbaras

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 Nuo... Iki...

18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 2 ginklai
23:10 Visi geri dalykai
01:05 Eik su manim

06:15 Viena už visus 
07:25 Prokurorų patikrinimas 
08:35 44-as skyrius 
09:30 Teisingumo agentai 
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

21:00 Amerikos kiborgas. 
Plieninis karys
22:55 Kitos 48 valandos
00:55 Įkaitai 
01:45 Dyzelio mįslė

05:05 „Pasaulis iš viršaus“
05:35 „Geriausios nardymo vietos“
06:00 „Pasaulio turgūs. Jeruzalė“
06:24 TV parduotuvė
06:30 „Nuostabūs pojūčiai“
06:40 4 kampai
07:10 „Patriotai“. 
08:10 Krepšinio pasaulyje 
08:40 „Neprijaukinti. Naujoji 
Zelandija“
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
18:45 Keliauk su „Reporteriu“. 
19:00 „Iššūkis“ 
20:00 Reporteris
20:30 Grilio skanėstai
21:00 Patriotai
22:00 Reporteris
22:15 Keliauk su „Reporteriu“. 
22:30 „Iššūkis“ 
23:35 „Gluchariovas“ 
00:35 „Delta“
01:30 „Neprijaukinti. Australija“
02:00 „Merdoko paslaptys“ 
02:45 „Rasputinas“ 
03:35 „Svarbiausia - įstatymas“ 
04:20 „Merdoko paslaptys“

• Atlieku visus vidaus apdailos 
darbus: elektros, santechnikos, gipso 
plokščių montavimas, glaistymas, 
dažymas. Plytelių klijavimas. Visi 
kiti darbai. Tel. 8 680 25 818. 

Rokiškis
• * Karkasinių pastatų statymas, 
pamatų tvarkymas 
* Stogo renovacija/remontas 
(pakalimai, vėjalentės, lietvamzdžiai, 
palangių skardinimas, šiltinimas) 
* Kamino valymas, mūrijimas, 
šiltinimas, skardinimas 
* Kamino įdėklo montavimas.  
Tel. 8 608 09 520. Rokiškis

PAŽINTYS

• Pensinio amžiaus vyras ieško 
moters, vairuojančios automobilį. 
Tel. 8 672 85 822. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Šeima prašo padovanoti skalbimo 
mašiną. Gal kas turite nebereikalingą, 
veikiančią ir galite padovanoti?  
Tel. 8 602 12 096. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Vaikišką dviratuką,4-8 m. 
 vaikui ir paspirtuką. 
 Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 612 28 947. Rokiškis
• Automobilinę kėdutę.  
Kaina 10 Eur. Tel. 8 612 28 947. 
Rokiškis
• Naudotą dviejų vaikų „BabyBjorn“ 
nešynę. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 699 40 040. Rokiškis

PERKA

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingi pagalbiniai darbininkai 
miške, visos soc. garantijos.  
Tel. 8 686 93 758. Rokiškis

• Įmonė ieško patyrusių medkirčių, 
pagalbinių darbuotojų. Atlyginimas 
pagalbiniams darbuotojams – 550 
Eur, pjovėjams – 800 Eur.  
Reikalingi patyrę jaunuolynų 
ugdytojai. Įmonė siūlo „patuko“ 
operatoriaus darbą. Dirbti su Valtra  
ir varoma priekaba.  
Tel. (8-612) 59168.  
Tel. 8 626 20 862. Rokiškis
• Reikalingas meistras dujinės 
viryklės degiklių remontui.  
Tel. 8 643 56 707. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Naujas ir naudotas žoliapjoves, 
trimerius. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• 7 cm storio, 3-4 metrų ilgio ąžuolo 
diles lauko baldams. Arba keičiu į 
atitinkamą kiekį 2,5 cm eglinių lentų. 
Tel. 8 670 27 742. Rokiškis
• Likutį naujų silikatinių ir raudonų 
skylėtų plytų. Tel. 8 458 33 355. 
Rokiškis
• Tvarkingus, dažytus, įstiklintus 
langų rėmus. Aukštis 1,38 m., plotis 
nuo 0,63 m. Įvairių dydžių.  
Tel. 8 458 33 355. Rokiškis
• Spygliuočių ir lapuočių dailylentes. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis

• Šamotines plytas.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Įvairaus pjovimo statybinę 
medieną, dailylentes.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• 3 vnt perdengimo plokščių, 6x3. 
Tel. 8 674 32 900. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Audi A6 c4, 2.6 benzinas-dujos, 
quattro, TA nauja, universalas.  
Tel. 8 646 91 360. Rokiškis
• BMX dviratį. Važiuoja gerai 
patogus, spalva – juoda.  
Kaina 125 Eur. Tel. 8 692 62 306. 
Rokiškis
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Ieškokite Rokiškio
 prekybos centruose!

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

• Peugeot 406, universalas, 1997 
m., benzinas, 2.0 l turbo, 108 kW. 
TA iki 2018-09. Užstrigusios galinio 
rato rankinio stabdžio kaladėlės. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 687 22 685. 
Rokiškis
• Opel Vectra, pilka, 2002 m. TA 
galioja metus. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 687 40 376. Rokiškis
• VW Passat Plius. 2002 m., 1.9 
tdi, 96 kW, 6 bėgiai, tik praeita 
TA, tvarkingas automobilis, 
nereikalaujantis jokių investicijų. 
Kaina 1850 Eur. Tel. 8 675 01 075. 
Rokiškis
• 1999 m. VW Golf, 66 kW, 1.9, 
dyzelinas. Kaina 1300 Eur.  
Tel. 8 647 47 063. Rokiškis
• Audi A4 1.9 81 kW 2000 m. 

Daugiau informacijos telefonu.  
Tel. 8 682 31 963. Rokiškis
• Renault Laguna 2002 m. dyzelinas, 
1,9 variklis, balta, važiuojanti.  
Kaina 350 Eur. Tel. 8 674 32 900. 
Rokiškis
• Audi 80 B4 1992 m. TA iki 2018 
09 dyzelis. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• SEAT TOLEDO 1999 m., juodas, 
1,9 TDI, 81 kW, TA iki 2020 06, 
tvarkingas. Yra žieminių padangų su 
ratlankiais komplektas.  
Kaina 650 Eur. Tel. 8 687 84 872. 
Rokiškis
• Mazda 323 2001 m. 2.0  
74 kW, dyzelinas, raudona, 
 5 durys.  
Kaina 550 Eur. Tel. 8 640 26 453. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Audi A4 b5 dalimis, 1.8 l, 
benzinas-dujos. Atsakau į sms.  
Tel. 8 647 88 088. Rokiškis
• 2000 m. Opel Astra dalimis,  
1.6 l. Tel. 8 606 14 217. Rokiškis
• 1998 m. VW Sharan dalimis,  
1.9 TDI. Tel. 8 606 14 217.  
Rokiškis
• Skif palapinę priekabai ir kitas 
dalis. Tel. 8 695 29 133. Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• Nissan Renault variklį dalimis,  
3,5 l, v6, benzinas.  
Tel. 8 682 40 858. Rokiškis
• Golf IV 3 skardinius ratus, vieno 
kaina – 15 Eur. Kaina 35 Eur.  

Tel. 8 641 06 273. Rokiškis
• Nissan Xtrail priekinius 
amortizatorius, naudoti. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 622 79 218. 
Rokiškis
• Audi 80 dalimis. 1.8 benzinas. 
1989 m. Tel. 8 652 06 737.  
Rokiškis
• Audi A4 1996 m., naudotą vairo 
kolonėlę. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 624 49 340. Rokiškis
• Opel Vectra b universalo kablį 
nuimamą. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 628 47 947. Kupiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Naudotą mtz paleidimo varikliuko 
reduktorių. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 610 19 607. Rokiškis

• Prikabinamą smulkintuvą. 
Kaina 1100 Eur. Tel. 8 641 06 273. 
Rokiškis
• MTZ 82 variklį, modelis D-243 
starterinis, 1995 m. mažai dirbęs, 
originalus. Tel. 8 641 57 036. 
Kupiškis
• T-25 traktorių (pupsas) – 850 Eur. 
Arba keičiamas į rusišką ruloninį 
presą ar krautuvą PKU 0,8.  
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• Kombainą Claas matador standart. 
Kaina 1400 Eur.  
Tel. 8 650 68 045. Rokiškis

Rokiškio lopšelyje- darželyje 
„Varpelis“ paminėtas Lietuvos 
atkūrimo šimtmetis

Visus mokslo  metus lop-
šelyje-darželyje vyko ren-
giniai, skirti  Lietuvos ne-
priklausomybės atkūrimo 
šimtmečiui paminėti. Ben-
druomenė įsijungė į respu-
blikoje, rajone ir įstaigoje 
vykdomas akcijas: „Kas 
yra 100?“, „100 žingsnių“, 
„Vasario 16-ąją į ugdymo 
įstaigą su vėliavėle“, „Gy-
vas tautos žiedas‘, „Tautiška 
apyrankė“, „Sveikas, mažy-
li – Lietuvai 100“. Dalyvavo 
interaktyviame pasisveikini-
me „Skiriu dainą Lietuvai ir 
draugui“, konkurse „Žalioji 
palangė“. Vykdėme inte-
raktyvius projektus: „Kaip 
surasti Lietuvą 2018?“, 
„Lietuvių liaudies žaidimų 
įvairovė, skirta Lietuvos 
100“ (eTwinning projek-
tas). Buvo organizuojamos 
viktorinos: „Mano šalelė 
Lietuva“, vakaronė „Mano 
Lietuva“, kuriose dalyvavo 
tėveliai. Vyko etno šventė 
„Mes, mažieji lietuvaičiai“, 
„Lietuvių liaudies atlikėjų 
šventė „Čir vir vyras“ 2018.   
Vasario 16-ąjai skirtas 
„Koncertas Lietuvai“.

Į Kaziuko mugę, vykusią 
lopšelio-darželio kieme, su-
gūžėjo ne tik lopšelio-darželio 
bendruomenė, bet ir mikrora-
jono gyventojai. Mugės lan-
kytojai buvo kviečiami ragau-
ti čia pat kepamų blynų, grikių 
košės, sušilti išgėrus karštos 
arbatos, paragauti ir įsigyti 
skanių kepinių, vaikų ir peda-
gogų kurtų suvenyrų.

Lopšelis-darželis suorga-

nizavo respublikinę parodą 
„Lietuva karpiniuose“, į kurią 
įsijungė ir kitų rajonų pedago-
gai. Visą mėnesį įstaigos lan-
gus puošė kūrybiniai darbai 
liaudiškais motyvais, kurie 
gražiai sugulė į knygą. Atmi-
nimui ją gaus kiekvieno karpi-
nio autorius.

Gegužės 30 d. lopšelio-dar-
želio „Varpelis“ kieme šurmu-
liavo tėveliai, seneliai, vaikai. 
Akį traukė neįprastos deko-
racijos: verpimo rateliai, linų 
pėdai, audimo staklės. Lopše-
lio-darželio direktorė pasvei-
kino visus susirinkusius šven-
tės dalyvius, pasidžiaugė šių 
mokslo metų įstaigos laimė-
jimais - tapus Europos eTwin-
ning mokykla, Sveikatą sti-
prinančia mokykla, įvykdžius 
darnaus vystymosi įgūdžių 
formavimo programą - Darni 
mokykla. Padėkojo visiems 
už bendrą darbą ir palinkėjo 
gražios šventės. Sveikinimo 
žodžius tarė šventės svečiai: 
žemės ūkio rūmų specialis-
tė Lina Meilutė-Datkūnienė, 
savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotoja Dan-

guolė Kondratenkienė, tėvų 
komiteto pirmininkas Andrius 
Fedotovas.

Prie namelio ,,įsikūrė“ ūki-
ninkų šeimyna, atvyko kaimy-
nai. Šeimininkė, išlydėdama 
sėjėjus,  apjuosė juos lininiais 
rankšluosčiais. Ir taip prasidė-
jo pasakojimas apie ilgą lino 
kelią nuo grūdo iki drobės. 
Dainuodami dainas, šokdami, 
nudirbdami įvairius darbus 
koncertinės programos daly-
viai pasekė gražią lino kelio 
pasaką. Linas ne tik senovėje, 
bet ir šiais laikais mus puošia 
ir rengia.  Šiuolaikiškus sceni-
nius drabužių modelius pristatė 
mamos su vaikais. Taip „Lino 
simfonija“ suskambėjo naujai.

Su baigiamąja mokslo 
metų švente „Ką linelis kalbė-
jo?“ baigėsi Lietuvos atkūri-
mo 100-mečiui paminėti skirti 
renginiai.

Parengė: 
priešmokyklinio ugdymo 

pedagogė 
Albina KASPARIENĖ 

ir ikimokyklinio ugdymo 
pedagogė 

Laimutė LAŠIENĖ

Populiariausios automobilių markės 
Baltijos šalyse – „Volkswagen“ ir „Toyota“

Populiariausios automo-
bilių markės Baltijos šaly-
se – „Volkswagen“ ir „To-
yota“, parodė visuomenės 
nuomonės ir rinkos tyrimų 
bendrovės „Kantar Emor“ 
atlikta apklausa.

Lietuvoje populiariausios 
markės yra „Audi“ (29 proc. 
apklaustųjų), „Toyota“ (28 
proc.) ir „Volkswagen“ (26 
proc.), Estijoje – „Volkswa-
gen“ (32 proc.), „Toyota“ 
(32 proc.) ir „Škoda“ (25 
proc.), o Latvijoje – „Volks-
wagen“ (32 proc.), „Toyo-
ta“ (26 proc.) ir „Audi“ (25 
proc.).

Rinkdamiesi naują auto-
mobilį, pirkėjai vertina vidu-
tiniškai 2,5 markės.

Nors „Toyota“, „Volks-
wagen“ ir „Audi“ markės 
metų metus užėmė tvirtas 
pozicijas Baltijos šalių pir-
kėjų dažniausiai pasirenka-
mų markių reitinguose, 2005 
metais „Škoda“ markę buvo 
paminėję vos 1 proc. res-
pondentų, tuo tarpu šiemet 

ši dalis siekia jau vidutiniškai 
11 procentų. Nurodančiųjų Pi-
etų Korėjos markes „Kia“ ir 
„Hyundai“ dalis taip pat padi-
dėjo nuo 1 proc. iki maždaug 
10 procentų.

„Tūkstantmečio pradžioje 
automobilių pirkėjai Baltijos 
šalyse kitoms markėms buvo 
pastebimai atviresni negu 
dabar ir žmonės daugiau eks-
perimentavo, pirkdami kitų 
markių automobilius, – pa-
reiškė „Kantar Emor“ eksper-
tė Triinu Ojala (Trinu Ojala). 
– Dabar gi automobilių savi-
ninkams yra būdingas kur kas 
didesnis lojalumas. Iš viso 68 
proc. respondentų svarsto ga-
limybę ir toliau pirkti tos pa-
čios markės automobilius.“

„Kantar Emor“ ir „Kantar 
TNS“ partneriai visose trijose 
Baltijos šalyse respondentų 
taip pat paklausė, kokiu kuru 
turėtų varomas jų būsimas 
automobilis. Estijoje 42 proc. 
žmonių norėtų įsigyti benzini-
nį automobilį, tuo tarpu Latvi-
joje ir Lietuvoje atitinkamai 
44 proc. ir 31 proc. respon-

dentų vis vien rinktųsi dyze-
linį automobilį.

Tačiau teikiančiųjų pirme-
nybę dyzeliniams automobi-
liams dalis sparčiai mažėja, 
visų pirma Lietuvoje ir Esti-
joje, nes vis daugiau žmonių 
domisi hibridiniais automo-
biliais. Galimybę įsigyti tokį 
automobilį Lietuvoje svars-
tytų 29 proc. respondentų, o 
Estijoje – 22 procentai. Tuo 
tarpu Latvijoje hibridiniai 
automobiliai domintų tik 16 
proc. apklaustųjų.

Susidomėjimas elektro-
mobiliais tebėra nedidelis ir 
mažiausias jis yra Estijoje 
– tokie automobiliai domi-
na tik 3 proc. respondentų. 
Latvijoje ši dalis yra kiek 
didesnė ir siekia 4 proc., tuo 
tarpu Lietuvoje elektra varo-
mi automobiliai domina 12 
proc. respondentų.

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

Gyventojų pasitikėjimas kariuomene – 
didžiausias per 13 metų

Apklausos rodo, kad rekor-
diškai išaugo Lietuvos gyventojų 
pasitikėjimas kariuomene – ja pa-
sitikintys nurodė beveik 60 proc. 
apklaustųjų.

„Kariuomenės rezultatas (ap-
klausose – BNS) aukščiausias per 
13 metų, nuo 2005-ųjų“, – BNS sakė 
tyrimą atlikusios bendrovės „Vilmo-
rus“ direktorius Vladas Gaidys.

Pasitikintys savo kariuomene nu-

rodė 59,7 proc. apklaustųjų, nepasiti-
kintys nurodė 14,4 proc. respondentų.

„Visose demokratinėse šalyse 
pasitikėjimas savo kariuomene ir po-
licija yra aukštas, jos vertinamos gerai. 
Priartėjome prie normalių europietiš-
kų šalių standartų“, – mano V. Gaidys. 
Jis pastebi, kad yra išaugęs kariuome-
nės ir policijos materialinis aprūpini-
mas, tai formuoja šiuolaikiškumo ir 
tikrumo įvaizdį.

Labiausiai gyventojai pasitikti 

ugniagesiais (89,3 proc.), policija 
(63,2 proc.), pasieniečiais (44,1 
proc.).

Kaip anksčiau, labiausiai nepa-
sitikima Vyriausybe, Seimu ir parti-
jomis.Vyriausybe pasitiki 19,5 proc. 
apklaustųjų, nepasitiki – daugiau nei 
34 proc. apklaustųjų. Seimu pasitiki 
vos 8,3 proc. apklaustųjų, nepasitiki 
58,8 proc. Partijomis pasitiki 6 proc. 
apklaustųjų, nepasitiki 65,4 proc.

BNS inform.
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Neturint raštiško UAB Rokiškio Sirena sutikimo, bet kokią laikraščio „Rokiškio Sirena” informaciją kopijuoti ir platinti griežtai draudžiama

Leidžiamas antradieniais ir
penktadieniais
Redakcija už skelbimų, reklamos 
ir užsakomųjų straipsnių turinį 
neatsako

Leidėjas - UAB „Rokiškio Sirena”
Spausdina - UAB „AL grupė”

Skelbimai priimami:
www.rokiskiosirena.lt

ISSN 2351-7433
Nepriklausomybės a. 12, Rokiškis
Tel. 8 666 76777
reklama@rokiskiosirena.lt

REKLAMOS SKYRIUS
Tel. 8 666 76 777
reklama@rokiskiosirena.lt 

PRAMOGŲ KAMPELIS
ANEKDOTAI

Keistas daiktas tie aukšta-
kulniai: parduotuvėje – labai 
patogūs, o gatvėje – inkvizicijos 
įrankis.

***
Kaimo gydytojas mėgaujasi 

nauja mašina. Žmona jį bara:
– Primažink greitį, nes pa-

gaus policininkas Petras, baudą 
mokėsi.

– Va ir nepagaus. Jam 
skauda nugarą ir aš liepiau visą 
dieną gulėti!

***
Ritualinių paslaugų įmonė 

„Gandras“. Rinkodaros šūkis: 
„Mes atnešėm, mes ir išnešim“!

***
Gyvūnėlių mylėtojas:
– Tuo, kad bėgimas nau-

dingas sveikatai, aš įsitikinsiu 
tik tuomet, kai mano voverė 
ratelyje pergyvens vėžlį.

***
Suvalkiečiui Petrui žmona 

sako:
– Pasiimk sūnų į futbolo 

rungtynes!
– Tai kad jis mažas. Ką jis 

ten supras?
– Bet ko jis namie rėkia be 

jokios naudos!
***

Suvalkiečio Petro klausia:
– Kokia sporto šaka, jūsų 

manymu, yra naudingiausia?
– Jei sportas būtų nors šiek 

tiek naudingas, tai ant kiekvie-
no skersinio prisitraukinėtų bent 
po du suvalkiečius!

***
Pokalbis stadione:

– Jūs tikite mūsų futbolo 
rinktine?

– Aš ateistas!
***

Petraitis buvo tiek ištikimas 
savo sporto šakai, kad prisigėręs 
skambindavo ne buvusioms 
merginoms, o buvusiam trene-
riui.

***
Kalbasi jaunavedžiai:
– Mielasis, matai, kokie balti 

tavo sportininiai marškinėliai? 
Naujuoju skalbikliu išskalbiau!

– Nuoširdžiausiai dėkoju! 
Man Madrido „Atletiko“ marš-
kinėliai labiau patiko dryžuoti!

***
Kalbasi du aistruoliai:
– Ledo ritulys – dieviškas 

sportas!
– Jūs tikriausiai žaidžiate 

ledo ritulį?
– Apsaugok Dieve! Aš – 

odontologas.
***

Ligoninėje kalbasis slaugy-
tojos, žiūrėdamos į smarkiai 
sumuštą ligonį:

– Ar čia tas boksininkas, kurį 
nutrenkė motociklas?

– Nea. Čia motociklininkas.
***

Į ligoninę atvežė sužalotą 
vyruką. Gydytojas klausia:

– Jūs šitas mėlynes įsitaisėte 
žaisdamas futbolą ar ledo ritulį?

– Ne, pone gydytojau. Aš 
žaidžiau bridžą. Su žmona.

***
Tikybos mokytoja aiškina 

vaikams:

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

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

Orų prognozė birželio 26-28 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos

Birželio 26 d. Naktį +11
Dieną +20

Š,
1-5 m/s

Dieną vietomis 
nedidelis lietus. 
Galima perkūnija

Birželio 27 d. Naktį +11
Dieną +24

ŠR,
2-7 m/s

Po pietų vietomis 
palis, galima 
perkūnija.

Birželio 28 d. Naktį +13
Dieną +27

ŠR,
5-10 m/s

– Atminkite, kad duoti 
kartais yra daug maloniau, nei 
gauti.

Petriukas kelia ranką:
– Mano tėtė taip ir daro!
– O jis tikriausiai labai 

dievobaimingas žmogus?
– Visai ne. Jis yra boksi-

ninkas.
***

Moterų futbolas – labai 
sudėtinga sporto šaka. Įsivaiz-
duokite, kiek pastangų turi įdėti 
treneris, kad vienuoliką moterų 
įtikintų vienodai apsirengti!

***
Naujienos: susiginčiję bare 

du smuikininkai primušė bok-
sininką. Nesuprantu: ar mūsų 
kultūros lygis kyla, ar sporto 
krenta?

***
Kalbasi du futbolo aistruoliai:
– Vakar buvau mūsų klubo 

treniruotėje. Niekaip nesupran-
tu, ko tas vartininkas su visais 
kitais žaidėjais krosą bėgo. 
Kam jam? Juk jis visas rungty-
nes tik vartuose trepsi?

– Na ir kvailas tu, Petrai. O 
kaip tas vartininkas po pralai-
mėjimo nuo trenerio pabėgs, jei 
nesitreniruos?

***
Kalbasi du kaliniai. Vienas:
– Dievinu ledo ritulį.
Kitas:
– Kodėl?
Pirmasis:
– Nes iš visų jėgų gali trenk-

ti lazda per galvą ir už tai gausi 
viso labo dvi minutes!

Ieškokite Rokiškio
 prekybos centruose!

GARSO TECHNIKA

• Mašinos garso įrangą. Nauja, 
gamintojas Auna. Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 670 27 742. Rokiškis

• Gerai išlaikytas, rusiškas garso 
kalonėles Amfiton ac 25-027,  
būtų galimybė pasiklausyti.  
Kaina 75 Eur. Tel. 8 647 48 020. 
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Džinsines kelnes - 29 dydis. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 677 68 915. Utena

•  PS3 arba keičiu į LG FLEX 
telefoną. Tel. 8 676 99 866.  
Rokiškis
• Hp Elitebook 6930p nešiojamąjį 
kompiuterį. CPU INTEL dual core 

P9550, 4gb ram, dedama sim kortelė. 
Baterija laikanti, veikia greitai.  
Kaina 99 Eur. Tel. 8 614 86 759. 
Rokiškis


